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نبذة عن إتحاد
العقاريين

تأســس إحتــاد العقاريــن عــام  1990م مــن خــال مجموعــة متميــزة مــن األعضــاء املؤسســن تقدمهــم املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ ناصــر
ســعود الصبــاح الــذي بــذل جهــوداً كبيــرة فــي تأســيس وقيــام اإلحتــاد .وقــد رســم اإلحتــاد ومنــذ إنشــائه أهدافـاً عــزم علــى حتقيقهــا مــن خــال آليات
وضعــت كأســس وضوابــط تــؤدي إلــى حتقيــق تلــك األهــداف والتــى مــن أجلهــا جــاءت فكــرة تأســيس اإلحتــاد .حيــث يســعى األحتــاد إلــى إيجــاد مظلة
آمنــة تضــم مــاك العقــار فــي دولــة الكويــت لتســويقه فــي مجتمــع األعمــال واجلهــات املعنيــة والدفــاع عــن حقــوق العقاريــن والقيــام بــدور فعــال فــي
تنظيــم وتنميــة قطــاع العقــار لكــي يكــون اإلحتــاد العبـاً رئيســياً ومؤثــراً فــي صنــع القــرار األقتصــادي فــي دولــة الكويــت.
كمــا يســعى األحتــاد لتقــدمي اخلدمــات األستشــارية الداعمــة لســوق العقــار فــي الكويــت كاخلدمــات اللوجســتية وذلــك لتحقيــق أكبــر قــدر مــن األمان
اإلســتثماري فــي العقــار الكويتــي مبــا يــؤدي إلــى ضــخ املزيــد مــن اإلســتثمارات فــي هــذا القطــاع الــذي ميثــل أحــد أهــم ركائــز التطــور األقتصــادي.
كمــا يضــع األحتــاد فــي مقدمــة أولوياتــه احلفــاظ علــى املصالــح اإلســتثمارية ألعضائــه والســعي إلــى توســعة القاعــدة العريضــة لعضويتــه
لتشــمل كافــة شــرائح مــاك العقــار اإلســتثماري والتجــاري فــي الكويــت.

الملخص

يعتبــر قطــاع الســكن اخلــاص مــن أهــم القطاعــات العقاريــة بدولــة الكويــت ،حيــث متثــل قطــع األراضــي املخصصــة للســكن اخلــاص %78
مــن إجمالــي قطــع األراضــي املنظمــة فــي دولــة الكويــت ويعتبــر القطــاع أهــم مصــادر الثــروة الرئيســية (كمنــزل لألســرة) ملعظــم العائــات.

مت إعــداد التقريــر املاثــل بهــدف توفيــر حتليــل تفصيلــي لهــذا القطــاع مــع توضيــح إجتــاه التغيــر التاريخــي فــي األســعار ونشــاط اإليجــارات
وتأثيــر خصائــص األرض علــى أســعار العقــار.
تضــم دولــة الكويــت بشــكل إجمالــي  118,456أرض للســكن اخلــاص ،منهــا  141,418أرض مت تطويرهــا بإقامــة املنــازل عليهــا أمــا األراضــي
الباقيــة بعــدد  44,038فهــي شــاغرة .ويعــد نســبة اإلشــغال منخفضـاً حيــث بلــغ نســبة .%23.7
1.1أن مــن مجمــل األراضــي الفضــاء ،هنــاك حوالــي  %61مركــزة فــي أربــع مناطــق وهــي صبــاح األحمــد الســكنية ،صبــاح األحمــد البحريــة،
شــمال غــرب الصليبيخــات ومدينــة جابــر األحمــد .وهــم مناطــق جديــدة حتــت التطويــر.
2.2أن هناك  16,981قطعة أرض فضاء موجودة خارج تلك املناطق األربعة

3.3أنه لو إستثنينا األربعة املذكورة فإن نسبة الشاغر لكل مناطق السكن اخلاص في دولة الكويت %10.8

ولقــد تتبعنــا أســعار املنــازل فــي كل منطقــة مــن املناطــق الســكنية ،وقــد متكنــا مــن رصــد ســعر كل منــزل فــي الكويــت .وقــد كانــت القيمــة
املجمعــة  55.1بليــون دينــار كويتــي .وباملثــل ،مت إســتنتاج قيــم كل أرض فضــاء فــي تلــك املناطــق الســكنية ،وقــد جــاءت القيمــة املجمعــة لتلــك
األراضــي  15.5بليــون دينــار كويتــي .وفــي املجمــل ،فــإن قيــم كل عقــارات الســكن اخلــاص حوالــي  70.6بليــون دينــار كويتــي أو  250بليــون
دوالر أمريكــي ،وهــو مــا يقــدر بأكبــر مــن النــاجت القومــي اإلجمالــي للدولــة الكويــت فــي .2014

إتجاهات أسعار السكن واإلستدامة

إجتاهــات أســعار األراضــي واملنــازل التاريخيــة املقارنــة الزالــت غيــر واضحــة .بلــغ متوســط ســعر األرض  334د.ك للمتــر املربــع فــي عــام
 ،2007ليرتفــع إلــى  698د.ك للمتــر املربــع فــي عــام  2014أي مــا يعــادل إرتفاع ـاً بنســبة  %109عــن متوســط أســعار األراضــي فــي
عــام  .2007وعلــى ذلــك ،بلــغ نســبة النمــو الســنوي املركــب ألســعار األراضــي بــن عــام  2007وعــام  2014مــا يعــادل .%11.1
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•

بلغ متوسط أسعار املنازل قد بلغ حوالي  219,000د.ك في عام  2007ليرتفع إلى  414,000د.ك بحلول عام .2014

•

كان اإلرتفــاع فــي أســعار املنــازل كبيــراً جــداً خــال األعــوام مــن  2011وحتــى  .2013بالتحديــد فــي عــام  ،2013حيــث إرتفعــت
أســعار املنــازل بنســبة  .%28ولكــن جــاء النمــو معتــدالً فــي أســعار املنــازل فــي عــام  2014بنســبة .%9

•

بشــكل عــام ،إرتفعــت أســعار املنــازل بنســبة  %90خــال األعــوام بــن  2007و  2014وبنســبة منــو ســنوي مركــب  .%9.6خــال
األعــوام مــن  2007حتــى  ،2014إرتفعــت أســعار األراضــي اخلاصــة باملنــازل اخلاصــة بنســبة ســنوية  %11.1بينمــا إرتفعــت أســعار املنــازل
بنســبة ســنوية تعــادل  .%9.6ويعــزى ذلــك إلــى أن األراضــي املشــغولة بدولــة الكويــت قليلــة جــداً مــع إرتفــاع حجــم الطلــب علــى الســكن.

•

ترأســت منطقــة الدوحــة قائمــة املناطــق التــي شــهدت أعلــى نســبة منــو ســنوي مركــب ( )%18.0خــال األعــوام مــن  2007وحتــى
 .2014يعتبــر هــذا النمــو كبيــراً حيــث ميثــل حوالــي ضعــف النمــو فــي الكويــت بشــكل عــام.

•

تأتــي بعــد ذلــك منطقــة خيطــان حيــث بلــغ نســبة النمــو الســنوي املركــب فيهــا  %15.2ومــا يعــادل  %14.4ملنطقــة القصــر ومــا يعــادل
 %14.1ملنطقــة األحمــدي و %13.6ملنطقــة الفحيحيــل ،أمــا منطقــة الفــردوس فجــاءت نســبة النمــو الســنوي املركــب فيهــا .%12.8

•

تتمثــل املناطــق ذات أدنــى نســبة منــو فــي اليرمــوك واجلابريــة وعبــد اهلل الســالم ومبــارك العبــد اهلل والشــامية والشــعب والشــهداء .تقــع
جميــع هــذه املناطــق فــي محافظتــي العاصمــة وحولــي.

هل أسعار المنازل بدولة الكويت مبالغ فيها؟
عاملي ـاً ،تعتبــر مقارنــة بيانــات متوســط ســعر املنــزل ببيانــات متوســط دخــل العائلــة أحــد أهــم عوامــل التقييــم التــي يتــم مــن خاللهــا تقييــم
أســعار املنــازل إن كانــت مبالــغ فيهــا أم تعكــس القيمــة الصحيحــة لهــا .ومبــا أن املصــدر الرئيســي لتمويــل املنــزل هــو دخــل العائلــة ،مــن الواجــب
أن تكــون هنــاك عالقــة لصيقــة بــن أســعار املنــازل والدخــل القابــل للصــرف للعائلــة.
•

بلغــت نســبة أســعار املنــازل إلــى دخــل العائلــة حوالــي  7.08فــي عــام  ،2007ليرتفــع إلــى  7.67فــي عــام  .2008وإنخفضــت النســبة
إلــى  5.95بإنخفــاض أســعار املنــازل فــي عــام .2009

•

بحلــول عــام  ،2011شــهدت النســبة تعافي ـاً بالرجــوع إلــى نســبة  7.62وبلغــت  9.83فــي عــام  .2014بشــكل مبســط ،يتوجــب علــى
العائلــة الواحــدة أن تقــوم بإدخــار مــا يعــادل عشــر ســنوات مــن دخلهــا الكامــل لتمكينهــا مــن شــراء منــزل.

•

بلغــت النســبة  5.07للمملكــة املتحــدة ومــا يعــادل  3.20للواليــات املتحــدة األمريكيــة .فــي غــرب أوروبــا ،بلغــت النســبة فــي سويســرا
 3.27حيــث أبــدت الهيئــات املاليــة إرتياحهــا لهــذا املســتوى .كمــا بلغــت النســبة فــي أملانيــا  5.35وهنــاك تخــوف مــن قبــل معظــم
املؤسســات املاليــة عــن إحتماليــة وجــود فقاعــة فــي أســعار املنــازل فــي أملانيــا.

•

بلغــت النســبة فــي أســتراليا  4.69ونتيجـ ًة للجهــود احلثيثــة للبنــك املركــزي خلفــض التــداول فــي القطــاع الســكني بــدأت تظهــر عالمــات
إنخفــاض أســعار املنــازل فــي األشــهر األخيــرة .مقابــل تلــك النســب ،تعتبــر النســبة البالغــة  9.82بدولــة الكويــت عاليـ ًة جــداً.

•

قمنا مبقارنة نفس نسبة أسعار املنازل إلى الدخل السنوي ألهم املدن والتجمعات العمرانية في أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.

•

الحظنــا أن النســب فــي مســتوى املــدن فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة وأوروبــا ضمــن املســتويات مــن  9إلــى .20
فعلــى ســبيل املثــال ،النســبة ملدينــة لنــدن هــي  18.94و 15.15لباريــس فــي عــام .2014

•

يتم تداول املنازل في نيويورك مبضاعف دخل يعادل  9.04بينما يبلغ  7.94لزيوريخ.

•

تضــم دولــة الكويــت مناطــق عمرانيــة علــى مســاحة  1,000كيلومتــر مربــع وتعــداد ســكاني مبــا يعــادل  4ماليــن نســمة ونــاجت قومــي
إجمالــي يقــارب  200مليــار دوالر أمريكــي ،وبالتالــي ميكــن إجــراء مقارنــة بــن دولــة الكويــت ومدينــة كبيــرة فــي أوروبــا أو الواليــات
املتحــدة األمريكيــة .وبنــاءاً عليــه ،يُنصــح مبقارنــة نســب أســعار املنــازل إلــى الدخــل بدولــة الكويــت مبــا يقابلهــا مــن نســب فــي هــذه املُــدن.

•

عند املقارنة ،ال تعتبر قيمة النسب بدولة الكويت قريبة من مستوى ينذر بوجود أزمة.

األنشطة التأجيرية في مناطق السكن الخاص بدولة الكويت
نظــراً لوجــود نقــص حــاد فــي الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت تعيــش عائــات عديــدة فــي مناطــق مؤجــرة فــي مناطــق الســكن اخلــاص .وهنــاك
نوعــن مــن الوحــدات التأجيريــة فــي مناطــق الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت:
1.1تضــم عديــد مــن منــازل بعــض الشــقق التــي مت بناؤهــا علــى عــدة طوابــق .ويظــل مالــك العقــار الشــاغل األكبــر للعقــار ويتــم تأجيــر الشــقق
إلــى العائــات واألقــارب واألصدقــاء .ولكــن فــي معظــم األحيــان ،يتــم تأجيــر الشــقق إلــى عائــات كويتيــة ال تربطهــا أيــة صلــة قرابــة
باملالــك الرئيســي.
2.2هنــاك آالف املنــازل التــي مت بناؤهــا علــى شــكل شــقق فــي أدوار مختلفــة .ومعظــم تلــك احلــاالت ال يعيــش مالــك العقــار فــي املنــزل ويتــم
تأجيــر الشــقق إلــى عائــات كويتيــة وغيــر كويتيــة.
مت تغطيــة النــوع الثانــي مــن العقــارات باملزيــد مــن اإلســتفاضة فــي التقريــر املاثــل .فقــد قمنــا بتغطيــة شــاملة لعــدد  895عقــار مــن مختلــف
مناطــق دولــة الكويــت باإلضافــة إلــى  3,476عقــار مت تعــداده فــي جميــع مناطــق دولــة الكويــت.
•

لدينــا معلومــات عــن عــدد  4,371عقــار مت بناءهــا كشــقق .وهنــاك عــدد  51,058شــقة فــي تلــك العقــارات .كمــا نعتقــد أننــا قــد قمنــا
بتغطيــة حوالــي  %90مــن هــذا القطــاع جلميــع مناطــق دولــة الكويــت.

•

نعتقــد أن الســوق يضــم  50,000شــقة أخــرى مختلفــة عــن النــوع األول الــذي مت مناقشــته آنفـاً .وبالتالــي ،بلــغ إجمالــي عــدد الشــقق
فــي مناطــق الســكن اخلــاص حوالــي  100,000شــقة .أي مــا ميثــل  %30مــن الشــقق فــي مناطــق الســكن اإلســتثماري بدولــة الكويــت.

•

خــال املســح امليدانــي ،وجدنــا أن  1,347مــن الشــقق شــاغرة .وبلغــت نســبة اإلشــغال لهــذا القطــاع  ،%97.4أي أعلــى مــن نســبة
اإلشــغال البالغــة  %95فــي مناطــق الســكن اإلســتثماري بدولــة الكويــت .وتشــير هــذه النســبة العاليــة مــن اإلشــغال إلــى إرتفــاع الطلــب
مقارنــة بحجــم العــرض فــي الســوق.

•

بلــغ متوســط اإليجــار الشــهري للشــقة  371د.ك أي أعلــى بكثيــر مــن متوســط اإليجــار الشــهري البالــغ  313للقطــاع اإلســتثماري .وبعــزى
إرتفــاع اإليجارإلــى وجــود شــقق كبيــرة احلجــم.
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الفهرس

مقدمة
إتجاهات أسعار السكن واإلستدامة
األنشطة التأجيرية في مناطق السكن الخاص بدولة الكويت
أثر خصائص األرض على سعرها
إحصائيات وإتجاهات التغير في السكن الخاص في مختلف المناطق بدولة الكويت
الملحق رقم ( :)1تعاريف المصطلحات
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مقدمة

يعتبــر قطــاع الســكن اخلــاص مــن أهــم القطاعــات العقاريــة بدولــة الكويــت ،حيــث متثــل قطــع األراضــي املخصصــة للســكن اخلــاص %78
مــن إجمالــي قطــع األراضــي املنظمــة فــي دولــة الكويــت ويعتبــر القطــاع أهــم مصــادر الثــروة الرئيســية (كمنــزل لألســرة) ملعظــم العائــات.

مت إعــداد التقريــر املاثــل بهــدف توفيــر حتليــل تفصيلــي لهــذا القطــاع مــع توضيــح إجتــاه التغيــر التاريخــي فــي األســعار ونشــاط اإليجــارات
وتأثيــر خصائــص األرض علــى أســعار العقــار.

تضــم دولــة الكويــت بشــكل إجمالــي  185,456أرض للســكن اخلــاص ،منهــا  141,418أرض مت تطويرهــا بإقامــة املنــازل عليهــا أمــا األراضــي
الباقيــة بعــدد  44,038فهــي شــاغرة .ويعــد نســبة اإلشــغال منخفضـاً حيــث بلــغ نســبة  .%23.7بلغــت املســاحة اإلجماليــة جلميــع هــذه األراضــي
109.1مليــون متــر مربــع ليصبــج متوســط مســاحة األرض حوالــي  588متــر مربــع .كمــا بلــغ متوســط ســعر املنــزل بنهايــة عــام  2014مــا يعــادل
 414,443دينــار كويتــي .وســيتم مناقشــة أســعار املنــازل وإجتاهــات التغيــر التاريخيــة لهــا فــي قســم الحــق مــن التقريــر املاثــل.

وهناك العديد من المالحظات من الهام ذكرها:

1.1أن مــن مجمــل األراضــي الفضــاء ،هنــاك حوالــي  %61مركــزة فــي أربــع مناطــق وهــي صبــاح األحمــد الســكنية ،صبــاح األحمــد البحريــة،
شــمال غــرب الصليبيخــات ومدينــة جابــر األحمــد .وهــم مناطــق جديــدة حتــت التطويــر.
2.2أن هناك  16,981قطعة أرض فضاء موجودة خارج تلك املناطق األربعة
3.3أنه لو إستثنينا األربعة املذكورة فإن نسبة الشاغر لكل مناطق السكن اخلاص في دولة الكويت . %10.8

ولقــد تتبعنــا أســعار املنــازل فــي كل منطقــة مــن املناطــق الســكنية ،وقــد متكنــا مــن رصــد ســعر كل منــزل فــي الكويــت .وقــد كانــت القيمةاملجمعــة
 55.1بليــون دينــار كويتــي .وباملثــل ،مت إســتنتاج قيــم كل أرض فضــاء فــي تلــك املناطــق الســكنية ،وقــد جــاءت القيمةاملجمعــة لتلــك األراضــي
 15.5بليــون دينــار كويتــي .وفــي املجمــل ،فــإن قيــم كل عقــارات الســكن اخلــاص حوالــي  70.6بليــون دينــار كويتــي أو  250بليــون دوالر
أمريكــي ،وهــو مــا يقــدر بأكبــر مــن النــاجت القومــي اإلجمالــي لدولــة الكويــت فــي .2014
ويجــدر بالذكــر أن إجمالــي املســاحة بحوالــي 109.1مليــون متــر مربــع ال تتضمــن الشــوارع ومناطــق اخلدمــات أوأيــة مناطــق مرافــق عامــة يتــم
توفيرهــا مــن قبــل احلكومــة .وتعتبــر هــذه املســاحة الصافيــة لألراضــي اململوكــة مــن قبــل العائــات الكويتيــة.
جدول رقم ( :)1السكن اخلاص بدولة الكويت
إجمالي أراضي السكن اخلاص بدولة الكويت*

185,456

املنازل اخلاصة في دولة الكويت

141,418

األراضي الشاغرة (ضمن نطاق السكن اخلاص)

44,038

األراضي الفضاء في صباح األحمد السكنية

10,827

األراضي الفضاء في صباح األحمد البحرية

8,429

األراضي الفضاء في مدينة جابراألحمد

6,231

األراضي الفضاء في شمال غرب الصليبيخات

1,570

األراضي الفضاء في كافة املناطق السكنية األخرى

16,981

إجمالي مساحة جميع األراضي

 109,1888,154متر مربع

متوسط مساحة األرض
متوسط سعر األرض ()2014
القيمة املجمعة لكل املنازل
القيمة املجمعة لكل أراضي السكن اخلاص الفضاء
القيمة املجمعة لعقارات السكن اخلاص
*مت إستبعاد األراضي ذات املساحات الكبيرة من هذه البيانات.

 588متر مربع
 414,443دينار كويتي
 55.1بليون دينار كويتي
 15.5بليون دينار كويتي
 70.6بليون دينار كويتي

ينتشــر الســكن اخلــاص علــى أكثــر مــن  70منطقـ ًة نظــراً ألن الســكن اخلــاص ميثــل النســبة األكبــر مــن إجمالــي العقــارات بدولــة الكويــت.
ويوضــح اجلــدول رقــم ( )2أهــم املناطــق بدولــة الكويــت مــع عــدد املنــازل فــي كل منطقــة .مت تغطيــة معظــم هــذه املناطــق فــي قســم منفصــل
فــي التقريــر املاثــل لتوضيــح إجتاهــات أســعار الســكن وغيرهــا مــن التفاصيــل الهامــة.
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جدول :2
الرقم
التسلسلي

املنطقة

عدد املنازل

الرقم
التسلسلي

عدد املنازل

املنطقة
الفردوس

3,532

1

أبو حليفة

226

41

خيطان

887

2

الشريط الساحلي ج

100

42

العمرية

1,119

3

الظهر

2,472

43

الرابية

1,047

4

األحمدي

2,633

44

الرحاب

1,275

5

العقيلة

1,348

45

صباح الناصر

1,986

6

فهد األحمد

1,968

40

محافظة األحمدي

محافظة حولي

7

الفحيحيل

1,058

46

بيان

3,444

8

فنطاس

439

47

الشريط الساحلي أ

173

9

هدية

1,161

48

حطني

1,813

10

جابر العلي

2,963

49

اجلابرية

2,945

11

مدينة صباح األحمد البحرية

579

50

مشرف

2,168

12

املنقف

2,033

51

مبارك العبد اهلل

885

13

الرقة

2,332

52

الرميثية

2,717

14

الصباحية

3,070

53

السالم

2,222

15

أم الهيمان

3,737

54

الساملية

517

55

سلوى

3,808

16

عبداهلل السالم

1,146

56

الشعب

311

17

العديلية

859

57

الشهداء

1,440

18

الدعية

645

58

الصديق

213

19

الدسمة

1,000

59

الزهراء

2,109

20

الدوحة

1,392

محافظة العاصمة

محافظة اجلهراء

21

الفيحاء

1,024

60

النعيم

912

22

القيروان

1,555

61

النسيم

1,132

23

اخلالدية

775

62

العيون

1,904

24

كيفان

1,554

63

القصر

1,672

25

املنصورية

397

64

مدينة سعد العبد اهلل

7,519

26

النهضة

413

65

الصليبية

5,525

27

النزهة

737

66

تيماء

4,134

28

القادسية

1,045

67

الواحة

1,778

29

قرطبة

1,991

محافظة مبارك الكبير

30

الروضة

1,557

68

أبو فطيرة

1,033

31

الشامية

816

69

العدان

3,500

32

الشويخ

313

70

القرين

2,677

33

الصليبيخات

1,221

71

القصور

3,060

34

السرة

2,211

72

الشريط الساحلي ب

407

35

اليرموك

1,279

73

الفنيطيس

17

72

املسيلة /املسايل

283

36

عبد اهلل املبارك

4,896

75

مبارك الكبير

3,549

37

األندلس

2,481

76

صباح السالم

5,866

38

العارضية

1,969

77

جنوب الوسطى

247

39

أشبيلية

1,464

محافظة الفروانية

مالحظــة :هنــاك العديــد مــن املناطــق األخــرى مثــل مدينــة الكوبــت ،مدينــة جابــر األحمــد ،وفــرة الســكنية... ،الــخ .ومجمــوع املنــازل فــي تلــك
املناطــق األخــرى  2,733وهــى غيــر مذكــورة فــي اجلــدول أعــاه .
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محتويات التقرير ومجال التغطية للبيانات
يعتبــر التقريــر املاثــل إمتــداداً للتقريــر الســابق الــذي مت نشــره فــي شــهر فبرايــر مــن عــام  2014حــن مت تنظيــم مؤمتــر إســتراتيجية
الســكن اخلــاص مــن قبــل إحتــاد العقاريــن برعايــة مجلــس األمــة فــي دولــة الكويــت .فقــد تنــاول التقريــر الســابق مواضيــع تخــص
نقــص الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت كمــا مت حتديــد بعــض العوامــل الرئيســية املؤثــرة وراء ذلــك النقــص .كمــا مت إقتــراح عــدد مــن
اإلســتراتيجيات احملتملــة ملواجهــة ذلــك النقــص املتنامــي فــي الســكن اخلــاص الــذي قــد يخــرج خــارج الســيطرة خــال الســنوات القليلــة
القادمــة إن لــم يتــم معاجلتهــا فــوراً.
خــال التقريــر املاثــل ،مت حتديــث بعــض األقســام التــي مت تغطيتهــا فــي التقريــر الســابق كمــا مت تســليط الضــوء علــى مواضيــع جديــدة
هامــة فــي التقريــر املاثــل:
1.1خــال التقريــر املاثــل ،مت حتديــث مواضيــع مت تغطيتهــا فــي التقريــر الســابق مثــل حجــم املعــروض مــن الســكن اخلــاص وحالــة قائمــة
اإلنتظــار للطالبــن للســكن اخلــاص.
2.2تعتبــر أســعار املنــازل أهــم املوضوعــات التــي مت تغطيتهــا فــي التقريــر املاثل.وهنــاك دالئــل توضــح أن أســعار املنــازل قــد إرتفعــت بشــكل
حــاد خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ،وقــد تنتــج مخاطــر تتعلــق باملغــاالة فــي التقييــم .وقــد مت حتليــل هــذا املوضــوع باملزيــد مــن
اإلســتفاضة فــي التقريــر املاثــل.
3.3توجــد مناطــق عديــدة للســكن اخلــاص تضــم حجــم كبيــر مــن الشــقق املعروضــة بغــرض التأجيــر .ولــم يتــم التطــرق إلــى هــذا القطــاع
بشــكل كبيــر مــن قبــل فــي أي بحــث .حيــث يغطــي التقريــر املاثــل هــذا القطــاع باملزيــد مــن اإلســتفاضة ،وذلــك باإلضافــة إلــى تقديــر عــدد
الشــقق ونســب اإلشــغال واألســعار الســائدة وعوائــد التأجيــر.
4.4تؤثــر متغيــرات املوقــع مثــل عــدد الشــوارع التــي يطــل عليهــا العقــار ووجــود املوقــع علــى زاويــة وطــول الواجهــة األماميــة وغيرهــا علــى
قيمــة املنــزل .وقــد مت حتليــل هــذه العوامــل بشــكل مســتفيض ،كمــا مت توثيــق آثارهــا.
5.5مت توفيــر حملــة مختصــرة عــن أهــم مناطــق الســكن اخلــاص لبيــان اإلجتاهــات التاريخيــة ألســعار املنــازل وديناميكيــة ســوق اإليجــارات
وغيرهــا مــن العوامــل الهامــة.

مثلــت مرحلــة جمــع املعلومــات حتدي ـاً كبيــراً نظــراً لصعوبــة احلصــول علــى األســعار التاريخيــة للصفقات.ويوضــح الرســم البيانــي رقــم ()1
عــدد الصفقــات التــي مت تغطيتهــا إلعــداد التقريــر املاثــل لعــدة ســنوات .ويجــدر بالذكــر أن الصفقــات تغطــي كل مــن املنــازل واألراضــي معـاً
فــي مناطــق الســكن اخلــاص.

1.1مت بــذل العنايــة الواجبــة للحصــول علــى بيانــات عشــوائية بحيــث متثــل بشــكل عــادل جميــع املناطــق بدولــة الكويــت ،وبالتالــي مت جتنــب
أيــة حتيــز نــاجت عــن العينــة.
2.2ميثــل اجلــزء األكبــر مــن التغطيــة بيانــات تخــص عــام  ،2007حيــث مت جمــع بيانــات عــن عــدد 4,943صفقــة .وميثــل اجلــزء األدنــى مــن
التغطيــة بيانــات تخــص عــام  ،2008حيــث مت جمــع بيانــات عــن عــدد 2,211صفقــة .وقــد مت تغطيــة متوســط  3,188صفقــة ســنوياً.
3.3بلــغ إجمالــي عــدد الصفقــات التــي مت تغطيتهــا  25,500صفقــة وذلــك لفتــرة ثمــان ســنوات .وبالرغــم مــن توافــر معلومــات عــن آالف
الصفقــات ،إال أن تلــك املعلومــات لــم يتــم تضمينهــا بســبب قلــة املعلومــات اخلاصــة بالعقــار أو موقعــه.
 4.4يجدر بالذكر أن الصفقات الـ  25,500تغطي عدد 19,567عقار ،وذلك نظراً ألن بعض العقارات مت تداولها عدة مرات خالل فترة التحليل.
 %425.5من بني الـ  25,500صفقة متثل أراضي وميثل اجلزء املتبقي ( )%58منازل.

6.6يجــدر بالذكــر أن ســبب التفــاوت فــي تغطيــة الصفقــات يعــود إلــى أوضــاع الســوق .فعلــى ســبيل املثــال ،خــال عــام  2007مت تــداول
مئــات الصفقــات فــي مناطــق مثــل أبــو فطيــرة وبالتالــي تعكــس البيانــات التــي مت تغطيتهــا الزيــادة فــي عــدد الصفقــات فــي تلــك الفتــرة.
7.7خــال عــام  ،2008إنخفــض عــدد الصفقــات نظــراً لتداعيــات األزمــة املاليــة .ويوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )1تغطيــة تلــك الصفقــات
بشــكل مفصــل.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(1ﻋﺪد ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﺛﻞ
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بالنســبة للشــقق التأجيريــة فــي مناطــق الســكن اخلــاص ،مت إعــداد إســتبيان شــامل لعــدد  895عقــار يضــم شــقق ســكنية .وقــد مت األخــذ
باإلعتبــار عــدد  3,476وحــدة لتقديــر إجمالــي حجــم العــرض مــن الشــقق فــي مناطــق الســكن اخلــاص .ومــن ثــم ،فقــد مت إعــداد التقريــر
املاثــل بنــاءاً علــى بيانــات تضــم حوالــي  25,000عقــار و  30,000صفقــة .وتعتبــر هــذه العينــة مــن أكبــر العينــات التــي مت إســتخدامها
إلعــداد تقريــر مــن قبــل إحتــاد العقاريــن.

مازال السكن بدولة الكويت يعاني من نقص في حجم المعروض
مــازال حجــم املعــروض مــن الســكن بدولــة الكويــت يعــد منخفضـاً جــداً باملقارنــة مــع حجــم الطلــب .ويوضــح اجلــدول رقــم ( )3عــدد العائــات
الكويتيــة وعــدد املنــازل اخلاصــة بدولــة الكويــت منــذ عــام  2000وحتــى عــام  .2014حيــث أن هــذا اجلــدول قــد مت نشــره مــن قبــل فــي
التقريــر املنشــور فــي شــهر يوليــو مــن عــام  .2013وقــد مت حتديــث بيانــات األعــوام  2013و  2014فــي اجلــدول رقــم (.)3
1.1إرتفع عدد العائالت الكويتية من  153,587عائلة في عام  2000إلى  260,372عائلة بنهاية عام .2014

2.2خــال الفتــرة ذاتهــا ،إرتفــع عــدد املنــازل اخلاصــة بدولــة الكويــت مــن  105,803منــزل إلــى  142,237منــزل .ونتيجــة لذلــك ،بلغــت
الفجــوة بــن العــرض والطلــب  118,135منــزل فــي نهايــة عــام .2014
3.3وفق ـاً للموقــع اإللكترونــي للمؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية بدولــة الكويــت ،بلــغ إجمالــي عــدد طلبــات اإلســكان املعلقــة فــي ينايــر
 2014مــا يعــادل  109,122طلــب.
4.4فــي املتوســط ،مت تقــدمي  8,500طلــب جديــد ســنوياً وبالتالــي مــن املفتــرض أن يكــون عــدد الطلبــات فــي عــام  2014مقاربـاً حلجــم
النقــص املذكــور فــي اجلــدول رقــم (.)3
الجدول رقم ( :)3تقدير عدد العائالت الكويتية والمنازل الخاصة بدولة الكويت
المنازل الخاصة
العائالت الكويتية
العام

النقص (الفجوة) في المنازل

2000

153,587

105,803

47,784

2001

164,107

111,202

52,905
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178,215

115,152

63,063

2003

189,042

115,663

73,379
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198,413

121,307

77,106

2005

204,170

123,386

80,783

2006

210,569

125,466

85,103

2007

217,006

127,545

89,461

2008

223,787

129,624

94,162

2009

230,240

131,704

98,536

2010

236,300

133,783

102,517

2011

243,465

135,862

107,603

2012

249,484

137,942

111,543

2013

255,508

140,021

115,487

118,135
260,372
2014
142,237
املصدر :طريقة احلساب مبنية على بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.
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فــي تقريــر شــهر يوليــو مــن عــام  ،2013مت تقديــر عــدد طلبــات اإلســكان اجلديــدة حتــى عــام  .2033وقــد مت بنــاء تلــك التقديــرات علــى أســاس الهــرم
الســكاني (حســب توزيــع عمــر الســكان الكويتيــن) باإلضافــة إلــى اإلجتــاه التاريخــي لعقــود الــزواج .ويوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )2تلــك التقديــرات.
·إرتفــع عــدد طلبــات اإلســكان اجلديــدة إلــى  234,672طلــب لفتــرة العشــرين عامـاً إبتــداءاً مــن عــام  2014وحتــى عــام  .2033كمــا
يُضــاف إليهــا النقــص واملقــدر بعــدد  115,672منــزل حتــى نهايــة عــام .2013
·فــي حــال التوجــه احلكومــي لســد الفجــوة بحلــول عــام  ،2033يجــب علــى احلكومــة توفيــر أكثــر مــن  350,000منــزل جديــد
للكويتيــن خــال الســنوات العشــرين القادمــة ،أي مــا يعــادل حوالــي  17,507منــزل جديــد ســنوياً.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(2ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻹﺳﻜﺎن اﳉﺪﻳﺪة ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2033
16,000
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في ضوء النقص احلالي في املنازل وحجم الطلب املستقبلي ،يوضح الرسم البياني رقم ( )3سجل تسليم املنازل من قبل احلكومة.
·بإستثناء عام  ،2001لم يكن تسليم املنازل (واألراضي) من قبل احلكومة كافياً على اإلطالق.

·بالنســبة للفتــرة مــا بــن عــام  2000وعــام  ،2013بلــغ عــدد املنــازل واألراضــي املوزعــة مــن احلكومــة مــا يعــادل  31,522منــزل وأرض
ليصبــح بذلــك املتوســط الســنوي  3,152منــزل وأرض.
·مــن خــال التحليــل ،مت إســتنتاج أنــه يجــب علــى احلكومــة تســليم متوســط  17,507منــزل ســنوياً لســد النقــص فــي املنــازل خــال
الســنوات العشــرين القادمــة.
·مــن الواضــح أن اإلســتراتيجيات احلاليــة ملواجهــة النقــص اإلســكاني غيــر كافيــة ،حيــث مــن األهميــة مبــكان إتبــاع إســتراتيجيات جديــدة
لتصحيــح الوضــع احلالــي.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(3ﺳﺠﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام 2013 - 2000
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قامــت احلكومــة بإنشــاء عــدة جلــان ذات صالحيــات واســعة لدراســة هــذا املوضــوع بشــكل كامــل وتفصيلــي ويتــم تخطيــط عــدد مــن اإلجــراءات
اجلديــدة .فــي التقريــر الســابق وفيمــا يخــض املوضــوع ذاتــه ،قمنــا بإقتــراح عــدد مــن اإلســتراتيجيات احملتملــة باإلضافــة إلــى حتليــل التكلفــة
اإلجماليــة لبنــاء منــزل جديــد باإلضافــة إلــى الدعــم الســنوي املتعلــق بــه .تلــك النقــاط خــارج نطــاق املناقشــة اخلــاص بالتقريــر املاثــل.
ميكــن القــول هنــا أن اإلســكان بدولــة الكويــت مــازال يعانــي مــن نقــص حــاد فــي حجــم العــرض ومبــرور ســنة بعــد أخــرى ،يتنامــي ذلــك النقــص.
ونتــج عــن ذلــك عــدم تــوازن بــن حجــم العــرض والطلــب ممــا أدى إلــى اإلرتفــاع الكبيــر فــي أســعار الســكن خــال الســنوات القليلــة املاضيــة.
وقــد قمنــا بتحليــل إجتــاه أســعار الســكن فــي القســم التالــي.
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إتجاهات أسعار
السكن واإلستدامة

إجتاهات أسعار األراضي واملنازل التاريخية املقارنة الزالت غير واضحة وسنحاول في هذا القسم حتليل أسعار السكن اخلاص باملزيد من التفصيل.

يوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )4إجتــاه تغيــر أســعاراألراضي (باملتــر املربــع) فــي جميــع مناطــق الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت لألعــوام مــن
 2007وحتــى  .2014كمــا يوضــح عــدد الصفقــات فــي كل عــام .ومــن املالحــظ أن عــدد الصفقــات فــي كل عــام مــن تلــك األعــوام أكبــر
ممــا مت تقديــره فــي حســاباتنا .وقــد قمنــا بتوضيــح أســباب إســتبعاد بعــض الصفقــات فــي القســم الســابق.
·بلــغ متوســط ســعر األرض  334د.ك للمتــر املربــع فــي عــام  2007ليرتفــع إلــى  413د.ك للمتــر املربــع فــي عــام  2008ثــم ينخفــض
إلــى  330د.ك للمتــر املربــع فــي عــام  ،2009وذلــك نتيجــ ًة لتداعياتاألزمــة املاليــة علــى ســوق العقــار بدولــة الكويــت .وقــد بلــغ
اإلنخفــاض فــي عــام  2009مــا يعــادل  %20مقارنــ ًة بالعــام الســابق.
·ظهرت عالمات تعافي أسعار األراضي في عام  2010بإرتفاع أسعار األراضي بنسبة  %17ليصل إلى  385د.ك للمتر املربع.
·بعد اإلرتفاع الهامشي في عام  ،2011بدأت أسعار األراضي باإلرتفاع بشكل مطرد بداي ًة من عام  2012وحتى عام .2014

·بلغــت أســعار األراضــي  698د.ك للمتــر املربــع فــي عــام  2014أي مــا يعــادل إرتفاعـاً بنســبة  %109عــن متوســط أســعار األراضــي
فــي عــام .2007
·بلــغ نســبة النمــو الســنوي املركــب ألســعار األراضــي بــن عــام  2007وعــام  2014مــا يعــادل  .%11.1يجــدر التنويــه للقــارئ أننــا
نفضــل إســتخدام نســبة النمــو الســنوي املركــب إلحتســاب العائــد الســنوي عوض ـاً عــن متوســط النمــو الســنوي حيــث أن نســبة النمــو
الســنوي املركــب يعتبــر مؤشــراً حقيقي ـاً للعائــد الســنوي .بلــغ نســبة النمــو الســنوي البســيط ألســعار األراضــي مــا يعــادل  %15.6بــن
الســنوات  2007و  2014ولكنهــا مبالــغ فيهــا .برجــاء الرجــوع إلــى امللحــق رقــم ( )1لتعريــف كل مــن نســبة النمــو الســنوي املركــب
ونســبة النمــو الســنوي البســيط.
·بلــغ احلــد األقصــى لعــدد الصفقــات فــي قاعــدة البيانــات اخلاصــة بنــا مــا يعــادل  2007فــي عــام  .2007وإنخفــض عــدد الصفقــات
بشــكل حــاد فــي عــام  2008وتعافــت إلــى حوالــي  1,400فــي عــام  2010وعــام  .2011إنخفضــت الصفقــات بشــكل معقــول منــذ
تلــك الفتــرة.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(4إﲡﺎه أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﻟﻠﻤﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص )اﻷﻋﻮام ﻣﻦ  2007وﺣﺘﻰ (2014
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KD 413

No. of Transactions

يوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )5أســعار املنــازل بدولــة الكويــت خــال الفتــرة مــن عــام  2007وحتــى عــام  .2014مــن املالحــظ أن أســعار
األراضــي املوضحــة فــي الرســم البيانــي تعبــر عــن قيمهــا املُطلقــة .كمــا يوضــح الرســم البيانــي كذلــك عــدد الصفقــات التــي مت إســتخدامها
فــي كل عــام فــي حســاباتنا.
·يوضــح الرســم البيانــي أن متوســط أســعار املنــازل قــد بلــغ حوالــي  219,000د.ك فــي عــام  2007ليرتفــع إلــى  414,000د.ك بحلــول
عــام .2014
·بالتــوازي مــع إجتــاه أســعار األراضــي ،إرتفعــت أســعار املنــازل منــذ عــام  2007حتــى عــام  2008ثــم إنخفضــت فــي عــام  .2009وبلغــت
نســبة التصحيــح فــي أســعار املنــازل  %21فــي عــام  2009باملقارنــة مــع نســبة  %20ألســعار األراضــي.
·كان اإلرتفــاع فــي أســعار املنــازل كبيــراً جــداً خــال األعــوام مــن  2011وحتــى  .2013فــي عــام  ،2013حيــث إرتفعــت أســعار املنــازل بنســبة
 .%28ولكــن جــاء النمــو معتــدالً فــي أســعار املنــازل فــي عــام  2014بنســبة .%9
·بشــكل عــام ،إرتفعــت أســعار املنــازل بنســبة  %90خــال األعــوام بــن  2007و  2014وبنســبة منــو ســنوي مركــب  .%9.6مــن املالحــظ
أن متوســط نســبة النمــو الســنوي ألســعار املنــازل بــن األعــوام  2007و  2014بلــغ  %12.8ولكنهــا مبالــغ فيهــا باملقارنــة مــع نســبة النمــو
الســنوي .املؤشــر الصحيــح هــو نســبة النمــو الســنوي املركــب والــذي بلــغ .%9.6
·خــال األعــوام مــن  2007حتــى  ،2014إرتفعــت أســعار األراضــي اخلاصــة باملنــازل اخلاصــة بنســبة ســنوية  %11.1بينمــا إرتفعــت أســعار
املنــازل بنســبة ســنوية تعــادل  .%9.6ويعــزى ذلــك إلــى أن األراضــي املشــغولة بدولــة الكويــت قليلــة جــداً مــع إرتفــاع حجــم الطلــب علــى الســكن.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(5إﲡﺎه أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل )اﻷﻋﻮام ﻣﻦ  2007وﺣﺘﻰ (2014
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يوضح اجلدول رقم ( )4املناطق الست األعلى واألقل من حيث نسبة النمو السنوي املركب ألسعار املنازل لألعوام من  2007وحتى .2014

1.1ترأســت منطقــة الدوحــة قائمــة املناطــق التــي شــهدت أعلــى نســبة منــو ســنوي مركــب ( )%18.0خــال األعــوام مــن  2007وحتــى
 .2014يعتبــر هــذا النمــو كبيــراً حيــث ميثــل حوالــي ضعــف النمــو فــي الكويــت بشــكل عــام.
2.2تأتــي بعــد ذلــك منطقــة خيطــان حيــث بلــغ نســبة النمــو الســنوي املركــب فيهــا  %15.2ومــا يعــادل  %14.4ملنطقــة القصــر ومــا يعــادل
 %14.1ملنطقــة األحمــدي و %13.6ملنطقــة الفحيحيــل.
3.3تتمثــل املناطــق ذات أدنــى نســبة منــو فــي اليرمــوك واجلابريــة وعبــد اهلل الســالم ومبــارك العبــد اهلل والشــامية والشــعب والشــهداء .تقــع
جميــع هــذه املناطــق فــي محافظتــي العاصمــة وحولــي.
4.4يتراوح نسبة النمو السنوي املركب في هذه املناطق بني  %3.8و .%56.
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اجلدول رقم ( :)4املناطق ذات أعلى وأدنى نسبة منو ألسعار املنازل

املنطقة

الدوحة
خيطان
القصر
األحمدي
الفحيحيل
الفردوس

		

املناطق ذات أعلى نسبة النمو

		

املناطق ذات أدنى نسبة النمو

نسبة النمو السنوي املركب ألسعار املنازل بني
 2007و 2014
18.0%
15.2%
14.4%
14.1%
13.6%
12.8%

اليرموك
اجلابرية
عبد اهلل السالم
مبارك العبد اهلل
الشامية
الشعب

6.5%
6.1%
5.7%
5.1%
4.1%
3.8%

وقد قمنا بعمل بتفصيل كامل إلجتاهات أسعار املنازل في كل منطقة بدولة الكويت في قسم الحق من التقرير املاثل.

تضخم أسعار المنازل مقابل نسب التضخم بدولة الكويت
بالرغــم مــن أن طريقــة إحتســاب التصخــم فــي أســعار املســتهلك بدولــة الكويــت ال تشــمل أســعار املنــازل ،إال أنــه تظــل هنــاك عالقــة قويــة
بــن إجتاهــات أســعار املنــازل وتضخــم أســعار املســتهلك .وبالرغــم مــن أن املنــازل ال يتــم شــرائها وبيعهــا بشــكل يومــي مــن قبــل العائــات ،إال
إن التغير في أسعار املنازل يحدد املبلغ الواجب على العائلة إدخاره لشراء منزل.
فــي حــال اإلرتفــاع احلــاد لســعر املنــزل ،يتوجــب علــى العائــات إدخــار نســبة أكبــر مــن دخلهــا الســنوي لتتمكــن مــن شــراء منــزل ممــا يــؤدي
إلــى الضغــط علــى قــدرة العائــات علــى الصــرف علــى ســلع يوميــة أخــرى.
يقــارن الرســم البيانــي رقــم ( )6بــن إجتاهــات أســعار األراضــي ومنــو أســعار املنــازل باإلضافــة إلــى تضخــم أســعار املســتهلك بدولــة الكويــت
خــال األعــوام .2014 – 2008
·خالل هذه األعوام السبعة ،حافظت نسبة تتضخم أسعار املستهلك على نسبة أقل من نسبة النمو في أسعار كل من األراضي واملنازل.
·يعتبــر العــام  2009عامـاً إســتثنائياً حيــث إنخفضــت أســعار األراضــي واملنــازل بنســبة  %20لــكل منهما في الوقت الذي إنخفض فيه نســبة
تضخم أســعار املســتهلك بشــكل ســنوي ،ولكن بدون أن يشــهد منواً ســلبياً .وبشــكل عام ،من النادر لنســبة تضخم أســعار املســتهلك أن يســجل
إنخفاضـاً مفاجئـاً علــى عكــس أســعار العقــارات التــي ميكــن أن ترتفع أو تنخفض بشــكل حاد.
·خــال كامــل الفتــرة ،بلــغ نســبة النمــو الســنوي املركــب فــي مؤشــر أســعار املســتهلك  .%4.9وفــي مقابــل ذلــك ،بلــغ النمــو فــي أســعار املنــازل
 %9.6ومــا يعــادل  %11.1بالنســبة ألســعار األراضــي.
·ميثــل ذلــك تفاوتـاً كبيــراً بــن نســبة منــو كل مــن أســعار املنــازل وأســعار املســتهلك .وفــي حــال إســتمرار ذلــك التفــاوت ،فــإن الوضــع غيــر قابــل
لإلســتمرار فــي ضــوء التراجــع الكبيــر لقــدرة املســتهلك علــى شــراء منــازل.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(6ﹹﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ واﳌﻨﺎزل )(2014 - 2008
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-30.0%

هل أسعار املنازل بدولة الكويت مبالغ فيها؟
عاملي ـاً ،تعتبــر مقارنــة بيانــات متوســط ســعر املنــزل ببيانــات متوســط دخــل العائلــة أحــد أهــم عوامــل التقييــم التــي يتــم مــن خاللهــا تقييــم
أســعار املنــازل إن كانــت مبالــغ فيهــا أم تعكــس القيمــة الصحيحــة لهــا .ونــدرج أدنــاه التوضيــح لذلــك:
1.1مبــا أن املصــدر الرئيســي لتمويــل املنــزل هــو دخــل العائلــة ،مــن الواجــب أن تكــون هنــاك عالقــة لصيقــة بــن أســعار املنــازل والدخــل
القابــل للصــرف للعائلــة.
2.2خــال فتــرة زمنيــة طويلــة ،النمــو فــي كل مــن أســعار املنــازل ودخــل العائــات يجــب أن يكــون متقاربـاً .وبالرغــم مــن وجــود إنخفــاض فــي
نســبة النمــو لبضــع ســنوات إال أن نســبة النمــو تعــود إلــى وضعهــا الطبيعــي خــال الفتــرة الزمنيــة طويلــة األجــل.
3.3يشــير هــذا التصحيــح فــي نســبة النمــو إلــى أن الســكن يتــم إســتخدامه مــن قبــل املســتخدم النهائــي .فــي حــال منــو أســعار املنــازل بوتيــرة
أســرع مــن النمــو فــي دخــل العائلــة ملــدة طويلــة ،فذلــك قــد ميثــل مؤشــراً علــى أن قطــاع اإلســكان يقــوم بجــذب املســتثمرين وأن الســكن
يتــم إســتخدامه لغــرض اإلســتثمار وليــس لإلســتخدام املخصــص لــه بشــكل كامــل.
4.4بدخــول األمــوال اإلســتثمارية إلــى قطــاع اإلســكان ،يتــم إســتبعاد العديــد مــن العائــات خــارج الســوق بســبب عــدم وجــود دخــل كافــي
لشــراء منــزل.
5.5بالتالــي ،يتــم متابعــة العالقــة بــن أســعار املنــازل ودخــل العائــات مــن قبــل واضعــي السياســات والالعبــن الرئيســيني فــي الســوق حــول
العالــم بهــدف إســتقراء تقييــم املنــازل فــي أي ســوق حــول العالــم.
6.6إن النســبة التــي مت إختبارهــا لتحديــد هــذه العالقــة هــي نســبة متوســط ســعر املنــزل إلــى متوســط دخــل العائلــة .ليــس هنــاك قيمــة
ســحرية لهــذه النســبة حيــث يتــم إســتخدامها عــاد ًة للمقارنــة بقيمهــا التاريخيــة ومقارنتهــا مبثيالتهــا فــي األســواق املختلفــة حــول العالــم.
7.7مــن املالحــظ أن هــذا النــوع مــن التحليــل يتــم تطبيقــه عــاد ًة علــى املــدن وال يتــم تطبيقــه علــى مواقــع فرديــة داخــل مدينــة معينــة .وفــي
حــال توافــر البيانــات اخلاصــة مبــدن مختلفــة ،ميكــن دمــج تلــك البيانــات لتعبــر عــن الدولــة ككل.
وتقــوم اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء بدولــة الكويــت بإعــداد إســتبيانات خاصــة مبســتوى الدخــل واملصاريــف اخلاصــة بالعائــات الكويتيــة وغيــر
الكويتيــة .وال يتــم إعــداد هــذا اإلســتبيان بشــكل ســنوي ،إمنــا يتــم إجــراؤه كل  5أو  6ســنوات .وتتوافــر البيانــات اخلاصــة بتلــك اإلســتبيانات
للســنوات  2007و  .2013فــي عــام  ،2007بلــغ متوســط الدخــل الشــهري للعائلــة الكويتيــة  2,574د.ك ليرتفــع إلــى  3,351د.ك فــي
عــام  .2013مــن املالحــظ أن هــذا الدخــل يشــمل املصــادر الرئيســية الســتة التاليــة:
1.1الدخل من التوظيف
2.2الدخل من النشاط التجاري
3.3الدخل من اإلستثمارات املالية
4.4الدخل من اإلستثمارات غير املالية (مثل العقارات)
5.5حتويالت من احلكومة
6.6مصادر أخرى
ويوضح الرسم البياني رقم ( )7حصة كل من هذه املصادر لعام .2013

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(7ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ )(2013
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املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء.
Source: Cen tral Statistical Bureau
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كمــا يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم ( )5فإنــه لدينــا بيانــات ســنوية ملتوســط أســعار املنــازل .وفــي املقابــل ،بالنســبة ملتوســط دخــل العائلــة
الكويتيــة لدينــا بيانــات عــام  2007عندمــا بلــغ متوســط الدخــل الشــهري  2,574د.ك ولعــام  2013عندمــا بلــغ متوســط الدخــل الشــهري
 3,351د.ك .وقــد بلــغ النمــو فــي متوســط الدخــل  %30.2لفتــرة الســنوات الســت .قمنــا بإســتخدام إجتاهــات تضخــم أســعار املســتهلك
لتقديــر البيانــات الســنوية ملتوســط دخــل العائلــة الكويتيــة.
ً
مــن اجلديــر باملالحظــة أن منــو مؤشرأســعار املســتهلك قــد شــهد منــوا بنســبة  %33.6للفتــرة مــن  2007وحتــى  2013ممــا يشــير
إلــى أن النمــو فــي دخــل العائلــة الكويتيــة كانــت مشــابهاً لنســبة التضخــم.
مبــا أن إجتــاه تضخــم أســعار املســتهلك مشــابهاً إلجتــاه دخــل العائلــة ،ميكــن إشــتقاق املســتويات الســنوية لدخــل العائلــة الكويتية بإســتخدام البيانات
املتوفــرة عــن نســبة التضخــم .ويوضــح اجلــدول رقــم ( )5اإلجتــاه الســنوي لدخــل العائلــة الكويتيــة منــذ  2007وحتــى  2013بإســتخدام هــذه
املنهجيــة .كمــا يوضــح أن متوســط أســعار املنــازل ونســبة أســعار املنــازل إلــى الدخــل الســنوي (الدخــل الشــهري مضروبـاً بـــ .)12
·بلغــت نســبة أســعار املنــازل إلــى دخــل العائلــة حوالــي  7.08فــي عــام  ،2007ليرتفــع إلــى  7.67فــي عــام  .2008وإنخفضــت النســبة إلــى
 5.95بإنخفــاض أســعار املنــازل فــي عــام .2009
·بحلــول عــام  ،2011شــهدت النســبة تعافيـاً بالرجــوع إلــى نســبة  7.62وبلغــت  9.83فــي عــام  .2014بشــكل مبســط ،يتوجــب علــى العائلــة
الواحــدة أن تقــوم بإدخــار مــا يعــادل عشــر ســنوات مــن دخلهــا الكامــل لتمكينهــا مــن شــراء منــزل.
·عــاد ًة ،تكــون العائــات قــادرة علــى إدخــار مــا يعــادل ثُلــث دخلهــا الســنوي لشــراء منــزل .وتقــوم عــدد مــن املصارف بإســتخدام نفس النســبة عند
متويــل شــراء منــزل للعائــات .وإذا مــا أخذنــا ذلــك بعــن اإلعتبــار ،حتتــاج العائلــة العاديــة ثالثــن عامـاً مــن اإلدخار لشــراء منزل.
اجلدول رقم ( :)5العالقة بني أسعار املنازل بدولة الكويت ومتوسط دخل العائلة (العائالت الكويتية)
الدخل الشهري
للعائلة (الكويتية)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

د.ك
2,574

د.ك
2,774

د.ك 2,811

د.ك
2,862

د.ك
2,926

د.ك
2,943

د.ك
3,351

د.ك 3,512

د.ك
297,208

د.ك
د.ك
414,443 380,717

د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
متوسط سعر املنزل د.ك
267,709 221,773 200,696 255,296 218,570

نسبة سعر املنزل
إلى الدخل السنوي
املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء (بيانات دخل العائلة) وتقديرات بإستخدام بيانات تضخم أسعار املستهلك.
7.08

7.67

5.95

6.46

7.62

8.42

9.47

9.83

يوضح الرسم البياني رقم ( )8مقارنة بني نسبة أسعار املنازل إلى الدخل السنوي ألهم الدول واملدن في عام .2014

·بلغــت النســبة  5.07للمملكــة املتحــدة ومــا يعــادل  3.20للواليــات املتحــدة األمريكيــة .وأظهــر البنــك املركــزي وعــدة مؤسســات أخــرى
فــي اململكــة املتحــدة تخوفهــا مــن إرتفــاع أســعار املنــازل فــي اململكــة املتحــدة.
·ومــن اجلديــر باملالحظــة أنــه بالنســبة للواليــات املتحــدة األمريكيــة فــإن متوســط هــذه النســبة علــى املــدى الطويــل أقــل مــن  3.0وقــد
قــام روبــرت شــيلر ،احلاصــل علــى جائــزة نوبــل والــذي توقــع الفقاعــة اإلســكانية فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــكل صحيــح،
بإســتخدام هــذه النســبة لتتبــع وإحتســاب تقديراتــه لألزمــة املاليــة فــي عــام .2007
·فــي غــرب أوروبــا ،بلغــت النســبة فــي سويســرا  3.27حيــث أبــدت الهيئــات املاليــة إرتياحهــا لهــذا املســتوى .كمــا بلغــت النســبة فــي أملانيــا
 5.35وهنــاك تخــوف مــن قبــل معظــم املؤسســات املاليــة عــن إحتماليــة وجــود فقاعــة فــي أســعار املنــازل فــي أملانيــا.
·بلغــت النســبة فــي أســتراليا  4.69ونتيجـ ًة للجهــود احلثيثــة للبنــك املركــزي خلفــض التــداول فــي القطــاع الســكني بــدأت تظهــر عالمــات
إنخفــاض أســعار املنــازل فــي األشــهر األخيــرة.
ً
ً
·مقابــل تلــك النســب ،تعتبــر النســبة البالغــة  9.82بدولــة الكويــت عالي ـة جــدا .فهــل هــذا إنــذار بحــدوث فقاعــة فــي أســعار الســكن
اخلــاص بدولــة الكويــت؟

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(8اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ )(2014
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4.69

Kuwait

Australia

5.35

Germany

5.07
3.27

3.20

Switzerland

US

UK

املصدر :املواقع اإللكترونية لهيئات إحصائية حكومية ووحدة املعلومات اإلقتصادية ومنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية
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يوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )9أيضـاً نســبة أســعار املنــازل إلــى الدخــل الســنوي ألهــم املــدن وأماكــن التجميــع فــي أوروبــا والواليــات املتحــدة
األمريكية.
·الحظنــا أن النســب فــي مســتوى املــدن فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة وأوروبــا ضمــن املســتويات من  9إلى  .20على ســبيل
املثــال ،النســبة ملدينــة لنــدن هــي  18.94و 15.15لباريس في عــام .2014
·يتم تداول املنازل في نيويورك مبضاعف دخل يعادل  9.04بينما يبلغ  7.94لزيوريخ.

·مبــا أن دولــة الكويــت تضــم مناطــق عمرانيــة علــى مســاحة  1,000كيلومتــر مربــع وتعــداد ســكاني مبــا يعــادل  4ماليــن نســمة ونــاجت قومــي
إجمالــي يقــارب  200مليــار دوالر أمريكــي ،ميكــن إجــراء مقارنــة بــن دولــة الكويــت ومدينــة كبيــرة فــي أوروبــا أو الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
وبالتالــي ،يُنصــح مبقارنــة نســب أســعار املنــازل إلــى الدخــل بدولــة الكويــت مبــا يقابلهــا مــن نســب فــي هــذه املُــدن.
·عند املقارنة ،ال تعتبر قيمة النسب بدولة الكويت قريبة من مستوى ينذر بوجود أزمة.

·فــي الوقــت الــذي ال يختلــف فيــه الكثيــرون أن أســعار املنــازل بدولــة الكويــت باهظــة الثمــن ،مــن املُالحــظ أن املناطــق العمرانيــة
صغيــرة املســاحة وذات الكثافــة الســكانية العاليــة والنــاجت اإلقتصــادي العالــي والدخــل العالــي للعائلــة متيــل نســب أســعار املنــازل
إلــى الدخــل فيهــا أن تكــون عاليــة املســتوى.
·تشير البراهني املبدئية في مناطق أخرى من العالم أن املناطق العمرانية املشابهة حتافظ على نسب عالية لفترة طويلة من الزمن.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(9ﻧﺴﺒﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ أﻫﻢ اﳌﺪن )(2014
18.94
15.15

9.82

9.04

7.94

Kuwait

Zurich

Paris

New York

City of London

وقــد الحظنــا أن متوســط حجــم املنــازل فــي الكويــت يعــد أكثــر مــن  1,200متــر مربــع (مــع إحتســاب مســاحة دور الســرداب) .فــي املقابــل ،ال
تتســم أحجــام املنــازل فــي تلــك املــدن األخــرى بــذات الكبــر ،ممــا يعــد عامــل أخــر إلرتفــاع أســعار املنــازل فــي دولــة الكويــت.
خالصـ ًة ملــا ســبق ،أنــه بالرغــم مــن غــاء أســعار املنــازل بدولــة الكويــت فإنهــا تتشــابه مــع املســتويات نفســها فــي أهــم العواصــم حــول العالــم.

ومــازال حجــم العــرض مــن املنــازل مرتفعـاً جــداً بدولــة الكويــت وبالتالــي قــد ال يكــون هنــاك إنــذار بحــدوث وشــيك لفقاعــة فــي أســعار املنــازل
بدولــة الكويــت .وبالرغــم مــن ذلــك ،قــد ينتــج عــن النســبة العاليــة تقييــد اإلرتفــاع ُ
املتمــل فــي أســعار املنــازل منــذ اآلن.

مــن املُالحــظ أن معظــم املنــازل اخلاصــة بدولــة الكويــت تقــوم بتطويــر عــدة شــقق بهــا لإليجــار .ويبــدو أن املنهجيــة املتبعــة مــن قبــل اإلدارة املركزيــة
لإلحصــاء بدولــة الكويــت تقلــل مــن الدخــل التأجيــري .فــي حــال تقديــر الدخــل التأجيــري بطريقــة صحيحــة ،قــد تنخفــض نســبة أســعار املنــازل إلــى
الدخــل بدولــة الكويــت .وقــد قمنــا بتغطيــة األنشــطة التأجيريــة فــي مناطــق الســكن اخلــاص فــي قســم الحــق مــن التقريــر املاثــل.
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هــل كان هنــاك تــداول قائــم علــى المضاربــة بحجــم كبيــر فــي مناطــق
الســكن الخــاص؟
عندمــا تشــهد األســعار حركـ ًة كبيــر ًة فــي أي ســوق لألصــول ،يكــون هنــاك توجــه إللقــاء اللــوم علــى املضاربــن فــي ذلــك .وعــاد ًة تكــون هــذه اإلتهامــات
ســهلة القول إال أنها صعبة اإلثبات .وقد قمنا بتحليل آالف الصفقات اخلاصة مبناطق الســكن اخلاص ملعرفة إن كان هناك مؤشــرات على وجود
تــداوالت قائمــة علــى املضاربــة .وبهــدف توضيــح هــذا التحليــل ،مــن األهميــة مبكان القيــام أوالً بتعريف تــداول القائم علــى املضاربة.
نعتقــد أنــه فــي حــال كان اجلــزء األكبــر مــن التــداول علــى منــازل أو أراضــي محــددة ذو طابــع متكــرر ،فقــد ميثــل ذلــك إثباتـاً دامغـاً علــى وجــود
أنشــطة مضاربــة .يوضــح اجلــدول رقــم ( )6حتليلنــا لهــذا املوضــوع:
1.1قمنــا بتغطيــة إجمالــي  19,567عقــار وتســجيل  25,500صفقــة .وقــد مت تــداول معظــم العقــارات مــرات عــدة خــال الفتــرة مــن عــام
 2007حتــى عــام .2014
2.2هنــاك  14,864عقــار مــن أصــل  19,567عقــار مت تداولــه مــرة واحــدة فقــط خــال فتــرة الســنوات الثمــان الســابقة .وبالتالــي ،ال ميكــن
تصنيــف تلــك الصفقــات فــي قائمــة تــداوالت املضاربــة .كانــت تلــك الصفقــات بهــدف اإلســتخدام الشــخصي أو اإلســتثمار طويــل األجــل.
3.3شــهد إجمالــي  4,703عقــار عــدة صفقــات خــال تلــك الفتــرة .ولكــن هنــاك  507صفقــة متــت عندمــا مت تطويــر أراضــي إلــى منــازل
وبيعهــا الحق ـاً .ومــن املرجــح أن تكــون هــذه الصفقــات قــد متــت مــن قبــل مطوريــن عقاريــن وبالتالــي ال تنــدرج ضمــن قائمــة تــداوالت
املضاربــة.
4.4كان هنــاك تــداول متكــرر للصفقــات الـــ  4,196بــدون تغيــر فــي حالــة تطويــر العقــار .هــذا ميثــل حوالــي  %21.4مــن إجمالــي الصفقــات.

نعتقــد أن هــذه الصفقــات تنــدرج حتــت قائمــة تــداوالت املضاربــة حيــث يتــم شــراء وبيــع تلــك الوحــدات خــال فتــرة ثمــان ســنوات بــدون
أي تغييــر فــي حالــة تطويــر العقــار.

5.5يوضح الرسم البياني رقم ( )10تصنيف الصفقات املتكررة (بدون تطوير العقار) إلى أراضي وعقارات.
اجلدول رقم ( :)6حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في سوق السكن اخلاص بدولة الكويت
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات

19,567

الوحدات ذات الصفقة الواحدة

14,864

الوحدات ذات الصفقات املتعددة

4,703

الصفقات بعد تطوير منزل على األرض

507

الصفقات بدون تطوير

4,196

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

21.4%

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(10ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﺘﻜﺮرة ﺣﺴﺐ اﻷرض واﻟﻌﻘﺎر

44%
56%

Transactions in Built Up Property

Transactions in Land

يوضح الرســم البياني رقم ( )11أعلى خمس مناطق من حيث نســبة صفقات املضاربة .وحتتل كل من مدينة صباح األحمد البحرية(اخليران)
وأبــو فطيــرة املراكــز األعلــى مــن القائمــة بأكثــر مــن  %50مــن الصفقــات املتكــررة بــدون أي تغيــر فــي حالــة تطويــر العقــار .ومتثــل الفنيطيــس
 %29.7مــن الصفقــات املتكــررة بــدون أي تغيــر فــي حالــة تطويــر العقــار ،تليهــا بعــد ذلــك كل مــن املســيلة واملنقــف بنســبة  %29.2و
 %26.0علــى التوالــي مــن تلــك الصفقــات.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(11أﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص

52.9%

26.0%

Mangaf

29.2%

29.7%

Messila

Fnaitees

Abu Ftaira

55.5%

Khairan

ال تتوفــر مقارنــة عامليــة لإلســتدالل بهــا كمؤشــر قياســي ملعرفــة إن كانــت نســبة  %21.4مــن الصفقــات قــي الســوق بهــا إحتمــال أن تكــون
قائمــة علــى املضابــة يعتبــر دليـ ً
ا كافيـاً علــى وجــود مضاربــة فــي الســوق .ومــن وجهــة نظــر شــديدة املنطقيــة ،توفــر البيانــات بعــض املؤشــرات
علــى وجــود مضاربــة فــي قطــاع الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت .علــى األقــل ،إن هنــاك أكثــر مــن نصــف الصفقــات ذات طبيعــة متكــررة بــدون
وجــود تغيــر فــي حالــة تطويــر العقــار ممــا يعــد مثيــراً للشــكوك بطبيعــة احلــال.
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األنشــطة التأجيرية في
مناطق الســكن الخاص
بدولة الكويت

نظــراً لوجــود نقــص حــاد فــي الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت تعيــش عائــات عديــدة فــي مناطــق مؤجــرة فــي مناطــق الســكن اخلــاص .وهنــاك
نوعــن مــن الوحــدات التأجيريــة فــي مناطــق الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت:
1.1تضــم عــدة منــازل بعــض الشــقق التــي مت بناؤهــا علــى عــدة طوابــق .ويظــل مالك العقار الشــاغل األكبر للعقار ويتم تأجير الشــقق إلى العائالت
واألقــارب واألصدقــاء .ولكــن فــي معظــم األحيــان ،يتــم تأجيــر الشــقق إلــى عائالت كويتيــة ال تربطها أية صلة قرابة باملالك الرئيســي.
2.2هنــاك آالف املنــازل التــي مت بناؤهــا علــى شــكل شــقق فــي أدوار مختلفــة .ومعظــم تلــك احلــاالت ال يعيــش مالــك العقــار فــي املنــزل ويتــم
تأجيــر الشــقق إلــى عائــات كويتيــة وغيــر كويتيــة.
بالرغــم مــن أن معظــم الوحــدات التأجيريــة فــي مناطــق الســكن اخلــاص هــي مــن النــوع األول ،لــم يتــم تغطيــة هــذه الشــريحة فــي التقريــر
املاثــل ،حيــث أن عمليــة جمــع املعلومــات لهــذه الشــريحة بالــغ الصعوبــة حيــث ال ترغــب العائــات باإلفصــاح عــن أيــة معلومــات تتعلــق بتلــك
الشــقق إال فــي حــال كانــت شــاغرة.
مت تغطيــة النــوع الثانــي مــن العقــارات باملزيــد مــن اإلســتفاضة فــي التقريــر املاثــل .فقــد قمنــا بتغطيــة شــاملة لعــدد  895عقــار مــن مختلــف
مناطــق دولــة الكويتباإلضافــة إلــى  3,476عقــار مت تعــداده فــي جميــع مناطــق دولــة الكويــت .ويوضــح اجلــدول رقــم ( )5حملــة موجــزة عــن
هــذا القطــاع فــي مناطــق الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت.
·لدينــا معلومــات عــن عــدد  4,371عقــار مت بناءهــا كشــقق .وهنــاك عــدد  51,058شــقة فــي تلــك العقــارات .كمــا نعتقــد أننــا قــد قمنــا
بتغطيــة حوالــي  %90مــن هــذا القطــاع جلميــع مناطــق دولــة الكويــت.
·نعتقــد أن الســوق يضــم  50,000شــقة أخــرى مختلفــة عــن النــوع األول الــذي مت مناقشــته آنفـاً .وبالتالــي ،بلــغ إجمالــي عــدد الشــقق
فــي مناطــق الســكن اخلــاص حوالــي  100,000شــقة .أي مــا ميثــل  %30مــن الشــقق فــي مناطــق الســكن اإلســتثماري بدولــة الكويــت.
·خــال املســح امليدانــي ،وجدنــا أن  1,347مــن الشــقق شــاغرة .وبلغــت نســبة اإلشــغال لهــذا القطــاع  ،%97.4أي أعلــى مــن نســبة
اإلشــغال البالغــة  %95فــي مناطــق الســكن اإلســتثماري بدولــة الكويــت .ويشــير هــذه النســبة العاليــة مــن اإلشــغال إلــى إرتفــاع الطلــب
مقارنــة بحجــم العــرض فــي الســوق.
·بلــغ متوســط اإليجــار الشــهري للشــقة  371د.ك أي أعلــى بكثيــر مــن متوســط اإليجــار الشــهري البالــغ  313للقطــاع اإلســتثماري .ويعــزى
إرتفــاع اإليجارإلــى وجــود شــقق كبيــرة احلجــم.
اجلدول رقم ( :)7الشقق التأجيرية في مناطق السكن اخلاص بدولة الكويت ()2014
إجمالي عدد العقارات

4,371

تقدير عدد الشقق

51,058

تقديرعدد الشقق الشاغرة

1,347

نسبة اإلشغال

97.4%

متوسط اإليجار الشهري

د.ك 372

يوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )7توزيــع نــوع وحــدات الشــقق فــي  4,371عقــار .حيــث متثــل الشــقق ذات الغرفتــن النســبة األكبــر بنســبة
 ،%45.5تليهــا الشــقق ذات الغــرف الثــاث بنســبة  .%38.6ومتثــل هاتــان الشــريحتان مــن الشــقق مجتمعتــن  %84مــن الســوق .هــذا
يختلــف عــن قطــاع العقــار اإلســتثماري حيــث متثــل الشــقق ذات الغرفــة الواحــدة والغرفتــن النســبة األكبــر مــن القطــاع.
يوضح الرسم البياني رقم ( )8نسب اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهري لهذه األنواع من الوحدات:
1.1يعتبر نسبة اإلشغال جلميع أنواع الوحدات مرتفعاً مما يؤشر على إرتفاع حجم الطلب على الشقق في مناطق السكن اخلاص.

2.2يعتبر اإليجار الشهري لشقق الغرفة الواحدة والغرفتني في هذا القطاع مماث ً
ال ملا يقابله في شقق املناطق اإلستثمارية.
3.3بالرغــم مــن ذلــك ،تعتبــر اإليجــارات الشــهرية أعلــى بكثيــر لوحــدات الغــرف الثالثــة فصاعــداً .ومــن املالحــظ أن مســاحة الغــرف الثالثــة وأكثر
أكبــر مــن مســاحات مــا يقابلهــا مــن وحــدات فــي املناطــق اإلســتثمارية .وبالتالــي ،تعكــس اإليجــارات املرتفعــة الفــرق فــي حجــم الوحدات.
4.4يعتبــر اإليجــار الشــهري لوحــدات الغــرف الســت مرتفعـاً حيــث يبلــغ  2,433د.ك حيــث يتــم بنــاء تلــك الوحــدات علــى عــدة أدوار  ،حيــث
يكــون هنــاك وحدتــن إثنتــن عــاد ًة مــن هــذا النــوع فــي العقــار الواحــد.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(12ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻮع اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص
0%

1 Bed

14%

2%

0%

2 Bed
3 Bed
39%

4 Bed
5 Bed
6 Bed
45%

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ):(13ﻧﺴﺐ اﻹﺷﻐﺎل واﻹﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي ﳌﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻮﺣﺪات
KD 3,000
KD 2,500

86.7%
KD 2,433

100.0%

97.9%

94.2%

96.7%

98.8%

120.0%
100.0%

KD 2,000

80.0%

KD 1,500

60.0%

KD 1,025

KD 1,000

KD 723

KD 500

40.0%
KD 509

KD 289

KD 198

KD 0

20.0%
0.0%

6 Bed

5 Bed
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4 Bed

3 Bed

2 Bed

1 Bed

Average Monthly Rent
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يبــن جــدول  8إحصائيــات الســوق اإليجــاري فــي مختلــف مناطــق الســكن اخلــاص ،حيــث يبــن فقــط عــدد العقــارات التــي حتتــوي بالكامــل
علــى وحــدات الشــقق الســكنية
جدول  :8دينامكيات السوق اإليجاري ملختلف مناطق السكن اخلاص
عدد الوحدات
عدد العقارات
أبو حليفة
1,096
44

نسبة اإلشغال

متوسط اإليجار الشهري

99.3%

العديلية

د.ك 241

2

26

100.0%

األندلس

د.ك 588

394

2,947

99.1%

بيان

د.ك 374

28

213

94.7%

الدوحة

د.ك 645

72

465

98.7%

العقيلة

د.ك 341

210

2,061

95.4%

الفحيحيل

د.ك 498

39

819

99.3%

الفروانية

د.ك 257

21

599

99.1%

الفنطاس

د.ك 239

131

2,689

98.6%

حطني

د.ك 292

36

263

96.8%

اجلابرية

د.ك 633

229

2,201

98.9%

اجلهراء

د.ك 408

128

3,383

77.3%

خيطان

د.ك 256

35

985

99.5%

املهبولة

د.ك 231

35

928

99.2%

املنقف

د.ك 228

277

3,669

97.3%

مبارك العبداهلل

د.ك 334

9

54

95.8%

القصر

د.ك 550

178

2,390

93.6%

قرطبة

د.ك 177

6

30

96.0%

الرقة

د.ك 484

29

725

99.1%

الرميثية

د.ك 254

219

1,466

99.6%

الساملية

د.ك 554

7

166

99.4%

سلوى

د.ك 315

1,705

12,639

97.0%

الشعب

د.ك 588

26

286

96.1%

الشهداء

د.ك 438

31

205

98.1%

السرة

د.ك 612

99

529

98.9%

اليرموك

د.ك 651

1

8

100.0%

الزهراء

د.ك 650

36

235

88.2%

د.ك 736

نسبة الرســملة لصفقات الشــقق في مناطق السكن الخاص
مــن بــن آالف الصفقــات فــي مناطــق الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت لعــام  ،2014قمنــا بتصفيــة الصفقــات لتمثــل فقــط الوحــدات التــي قمنــا
بتعريفهــا كشــقق .حيــث هنــاك  28صفقــة فــي مناطــق مختلفــة .ويوضــح اجلــدول رقــم ( )6تلــك النتائــج:
1.1بلــغ متوســط قيمــة الصفقــة الواحــدة  417.589د.ك .وقــد قمنــا بتقديــر متوســط اإليجــار الشــهري للعقــار الواحــد مــن جميــع الشــقق
بــه مببلــغ  3,648د.ك.
2.2في حال إحتساب اإليجار السنوي ثم تقسيمه على متوسط سعر البيع للعقار ،يصبح بذلك نسبة الرسملة .%7.4

3.3قامــت كل مــن جمعيــة العقاريــن وشــركة وفــرة العقاريــة بنشــر تقريــر منــذ أشــهر قليلــة حيــث مت حتليــل نســبة الرســملة الراهنــة فــي
مختلــف مناطــق العقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت .وقــد بلــغ متوســط نســبة الرســملة جلميــع العقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت
 .%6.4وكانــت الفتــرة الزمنيــة للدراســة هــي األشــهر الســت األولــى مــن عــام .2014
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4.4باملقارنة مع ذلك ،كان متوسط نسبة الرسملة للصفقات في مناطق السكن اخلاص أعلى بنسبة  100نقطة أساس.
اجلدول رقم ( :)9صفقات البيع ونسبةات الرسملة لعقارات الشقق في مناطق السكن اخلاص
عدد الصفقات ()2014
متوسط قيمة الصفقة
متوسط اإليجار الشهري للعقار
تقدير نسبة الرسملة

28
د.ك 589,417
د.ك 3,648
7.4%
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أثر خصائص األرض
على سعرها

نعلــم جميعـاً أن املجــاورة الســكنية التــي توجــد بهــا املنــزل أو موقعــه يعتبــر أحــد أهــم العوامــل احملــددة لســعر املنــزل .وتعتبــر األحيــاء مثــل عبــد
اهلل الســالم والشــويخ والنزهــة وغيرهــا رمــزاً لألحيــاء اإلجتماعيــة عاليــة املســتوى بدولــة الكويــت ممــا يجعــل تلــك املناطــق مــن أغلــى املناطــق
بالنســبة لســعر املنــازل فيهــا.
وبالرغــم مــن ذلــك ،تســاهم عــدة عوامــل فــي حتديــد ســعر املنــزل داخــل املوقــع نفســه .وحيــث أن تلــك العوامــل تعتبــر مرتبطــة لــأرض وبالتالــي
مت تســميتها بإســم خصائــص األرض .وقــد قمنــا بتحديــد هــذه العوامــل كمــا يلــي:
1.1عــدد الشــوارع التــي يطــل عليهــا العقــار – إن األرض ذات اإلطاللــة علــى شــارعني تعتبــر ذات قيمــة أعلــى مــن األرض املطلــة علــى شــارع
واحــد فقــط .كمــا أن األرض ذات اإلطاللــة علــى ثالثــة شــوارع ذات أعلــى قيمــة مــن األرضــن املذكورتــن آنف ـاً .وقــد قمنــا بإختبــار
صحــة هــذه العالقــة.
2.2طــول الواجهــة األماميــة – فــي حــال ثبــات مســاحة األرض ،تعتبــر األرض ذات واجهــة أماميــة أطــول أعلــى قيمــة مــن األرض ذات الواجهــة
األماميةأقصــر .والواجهــة األماميــة هــي الناحيــة املفتوحــة املقابلــة للشــارع .وقــد قمنــا بإختبــار صحــة العالقــة بــن أســعار املنــازل وطــول
الواجهــة األمامية.
3.3التوجيــه– مــن املتــداول بــن سماســرة العقــار أن املنــزل أو األرض املواجــه إلجتــاه الشــمال مرغــوب أكثــر مــن ذلــك املواجــه إلجتــاره
اجلنــوب .وبشــكل مماثــل ،فــإن املنــازل املواجهــة للشــرق مرغوبــة أكثــر مــن مثيالتهــا املواجهــة للغرب.وقــد قمنــا بإختبــار هــذه العالقــة
مــن خــال البيانــات املتوفــرة.
هنــاك عــدة عوامــل أخــرى ذات تأثيــر محتمــل علــى قيمــة املنــزل واألرض .حيــث أن منطقــة اإلرتــداد بجانــب األرض جتعلهــا مرغوبــة أكثــر
حيــث تتوافــر فيهــا مســاجات إضافيــة ملواقــف الســيارات .كمــا أن هنــاك أفضليــة للمنــازل القريبــة مــن كل مــن اجلوامــع والشــوارع العامــة .لكــن
املعلومــات املتوفــرة لدينــا غيــر كافيــة إلختبــار هــذه العالقــات إحصائيـاً.
أثر عدد الشوارع التي يطل عليها العقار على أسعار املنازل واألراضي
يوضــح اجلــدول رقــم ( )10أثــر إطاللــة الشــارع الواحــد وإطاللــة الشــارعني وإطاللــة الشــوارع الثــاث علــى أســعار األراضــي (باملتــر املربــع) .حيــث
ميكــن مالحظــة أن جميــع األراضــي فــي جميــع املناطــق مت جمعهــا فــي عملياتنا التحليلية لتحديد متوســط قيمة العــاوة في األســعار بدولة الكويت.
·تتــراوح العــاوة فــي ســعر األرض بالنســبة إطاللــة الشــارعني مقارنـ ًة بالشــارع الواحــد بــن  %4.2فــي عــام  2010و  %16.4فــي عــام
 .2014وبلــغ متوســط العــاوة جلميــع الســنوات .%9.8
·كانــت هــذه العــاوة قــد بلغــت أكثــر مــن  %10فــي األعــوام األربعــة األخيــرة ممــا يشــير إلــى األهميــة البالغــة لهــذا العامــل فــي ضــوء
إرتفــاع أســعار األراضــي.
·إختلفــت عــاوة إطاللــة الشــوارع الثالثــة مقارنـ ًة بإطاللــة الشــارعني لتبلــغ أدنــى نســبة لهــا بنســبة  %2.9فــي عــام  2011وبلغــت أعلــى
نســبة لهــا فــي عــام  2013وبنســبة  .%8.3كمــا بلــغ متوســط القيمــة لألعــوام الثمانيــة .%5.7
ً
·مــن املالحــظ أن قلــة مــن األراضــي املطلــة علــى ثالثــة شــوارع شــاغرة حاليـاً ،حيــث يظهــر ذلــك جليـا فــي املناطــق التــي تتميــز بإرتفــاع
حجــم الطلــب عليهــا ممــا يــؤدي إلــى عــدم وضــوح إنعــكاس العــاوة فــي الســعر الناجتــة مــن اإلطاللــة علــى ثالثــة شــوارع.
اجلدول رقم ( :)10أثر عدد الشوارع املطلة على سعر األرض (لكل متر مربع من األرض)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

املتوسط

إطاللة على شارع واحد

د.ك
321

د.ك
389

د.ك
319

د.ك
377

د.ك
376

د.ك
447

د.ك
532

د.ك
642

-

إطاللة على شارعني

د.ك
343

د.ك
432

د.ك
335

د.ك
392

د.ك
423

د.ك
502

د.ك
589

د.ك
747

-

إطاللة على ثالثة شوارع

د.ك
365

د.ك
465

د.ك
360

د.ك
405

د.ك
436

د.ك
د.ك 521
637

د.ك
788

-

10.9%

5.1%

4.2%

12.5%

12.2%

10.6%

16.4%

9.8%

7.7%

7.4%

3.2%

2.9%

3.8%

8.3%

5.5%

7.5%

نسبة العالوة في السعرلإلطاللة
على شارعني بدل من شارع
الواحد
نسبة العالوة في السعرلإلطاللة
على ثالث شوارع بدل من
6.5%
شارعني
6.7%

يوضح اجلدول رقم ( )11أثر إطاللة الشارع الواحد والشارعني والشوارع الثالث على أسعار املنازل بالقيمة املطلقة.
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·تعتبــر عــاوة فــي أســعار املنــازل بالنســبة إلطاللــة الشــارعني مقارنـ ًة بالشــارع الواحــد أعلــى بكثيــر عــن مثيالتهــا فــي أســعار األراضــي.
وبلغــت القيمــة األدنــى للعــاوة فــي عــام  2008مــا يعــادل  %18.1وبلغــت القيمــة األعلــى فــي عــام  2007مــا يعــادل .%26.0

·بلــغ متوســط العــاوة خــال الســنوات الثمــان مــا يعــادل  %22.0أي مــا ميثــل ضعــف عــاوة أســعار األراضــي .هــذا يعــد مؤشــراً علــى
أن أعلــى عائــد علــى األرض ذات اإلطاللــة األفضــل ميكــن بلوغــه بعــد عمليــة التطويــر.
·قــد تعكــس القيمــة األعلــى مؤشــراً علــى أن معظــم األراضــي اجليــدة مت تطويرهــا كمنــازل بدولــة الكويــت ،وبالتالــي فــإن تــداول املنــازل
يعكــس بشــكل أدق قيمــة العــاوة باملقارنــة مــع قطــع األراضــي التــي لــم تتطــور.
·تتــراوح عــاوة إطاللــة الشــوارع الثالثــة عــن الشــارعني بــن  %3.8فــي عــام  2011و  %16.9فــي عــام  .2014بلــغ متوســط القيمــة
 %9.9لألعــوام الثمــان.
اجلدول رقم ( :)11أثر عدد الشوارع املطل عليها العقار على أسعار املنازل
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

املتوسط

إطاللة على شارع واحد

ألف د.ك
198

ألف د.ك
237

ألف د.ك
184

ألف د.ك
205

ألف د.ك
246

ألف د.ك
272

ألف د.ك
353

ألف د.ك
372

-

إطاللة على شارعني

ألف د.ك
249

ألف د.ك
280

ألف د.ك
224

ألف د.ك
250

ألف د.ك
299

ألف د.ك
341

ألف د.ك
424

ألف د.ك
451

-

إطاللة على ثالثة شوارع

ألف د.ك
274

ألف د.ك
318

ألف د.ك
250

ألف د.ك
269

ألف د.ك
311

ألف د.ك
368

ألف د.ك
457

ألف د.ك
528

-

نســبة العالوة في
الســعرلإلطاللة على شــارعني
بدل من شــارع الواحد
نسبة العالوة في
السعرلإلطاللة على ثالث
شوارع بدل من شارعني

18.1% 26.0%

21.6%

22.0%

21.6%

20.1% 25.3%

21.4%

0.22%

11.6%

7.4%

3.8%

16.9%

9.9%

9.9%

13.5%

8.1%

7.8%

مــن الناحيــة النظريــة املثاليــة ،يجــب إمتــام العمليــات احلســابية لــكل منطقــة علــى حــدة ملقارنــة النتائــج بــن كل املناطــق املتشــابهة .ولكــن إلمتــام
تلــك العمليــات احلســابية يســتوجب توافــر عــدة آالف إضافيــة مــن البيانــات والتــي لــم تتوفــر فــي الوقــت احلالــي.
ا جوهريـاً
توضــح العمليــات احلســابية فــي اجلــدول ( )9واجلــدول ( )10مجتمعــن أن عــدد الشــوارع التــي يطــل عليهــا العقــار مازالــت عامـ ً
لتحديــد قيمــة األرض واملنــزل.

أثر طول الواجهة األمامية على أســعار المنازل
قمنــا بإختبــار العالقــة بــن طــول الواجهــة األماميــة وســعر املنــزل كمــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( .)12وبالنســبة لهــذه العالقــة ،قمنــا بإختيــار
املنــازل ذات اإلطاللــة علــى شــارع واحــد فقــط حيــث أن إختيــار املنــازل ذات األطاللــة علــى عــدة شــوارع مــن شــأنه تداخــل أثــر الواجهــات
املتعــددة وليــس فقــط األماميــة ممــا ينتــج عنــه إنحــراف النتائــج .وقــد مت إجــراء التحليــل لصفقــات عــام  2014فقــط.
لم تكن البيانات املتوافرة كافية إلجراء حتليل لألراضي الشاغرة وبالتالي مت إجراء التحليل للمنازل.

1.1يوضــح اجلــدول رقــم ( )11أن متوســط ســعر املنــزل (كمــا هــو موضــح باملتــر املربــع مــن مســاحة األرض) يرتف ـ ًع بزيــادة طــول الواجهــة
األماميــة .ومــن املالحــظ أن متوســط طــول الواجهــة األماميــة فــي جميــع هــذه احلــاالت يبلــغ حوالــي  19متــراً.
2.2يرتفــع نســبة العــاوة بشــكل تدريجــي حتــى الطــول البالــغ  22متــر للواجهــة األماميــة .إال إنــه بالنســبة للواجهــات األماميــة ذات األطــوال
مــا بــن  22و  25متــر تقفــز العــاوة بنســبة  %4.3باملقارنــة مــع الفئــات الســابقة مابــن  19و  22متــراً .وتقفــز العــاوة بنســبة أكبــر
تعــادل  %9.9للمنــازل ذات طــول واجهــة أماميــة تتــراوح بــن  25و  28متــراً.
3.3بعــد اإلرتفــاع التدريجــي لبعــض الفئــات األخــرى ،تقفــز العــاوة بنســبة  %6.6بالنســبة لفئــة الواجهــات األماميــة ذات األطــوال مــا بــن
 34و  37متــر باملقارنــة مــع الفئــة الســابقة ذات الواجهــات األماميــة بأطــوال تتــراوح بــن  37و  40متــر.
4.4بالنســبة للمنــازل ذات واجهــات أماميــة بأطــوال أكثــر مــن  40متــراً ،بلغــت العــاوة  %15.4باملقارنــة مــع فئــة الواجهــات األماميــة ذات
األطــوال بــن  37و  40متــراً .وتعتبــر املنــازل ذات الواجهــات األماميــة بأطــوال تزيــد عــن  40متــراً نــادرة جــداً بدولــة الكويــت ونســب
العــاوة لهــا مرتفــع جــداً.
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جدول ( :)12تأثير طول الواجهة األمامية على أسعار املنازل ()2014
متوسط سعر املنزل (باملتر املربع من مساحة األرض)
طول الواجهة األمامية

العالوة في السعر عن املرتبة التالية

أقل من  10متر

د.ك 648

 13 – 10متر

د.ك 692

6.8%

 16 – 13متر

د.ك 721

4.2%

 19 – 16متر

د.ك 732

1.5%

 22 – 19متر

د.ك 743

1.5%

 25 – 22متر

د.ك 775

4.3%

 28 – 25متر

د.ك 851

9.9%

 31 – 28متر

د.ك 880

3.4%

 34 – 31متر

د.ك 913

3.8%

 37 – 34متر

د.ك 973

6.6%

 40 -37متر

د.ك 1,040

6.8%

أكثر من  40متر

د.ك 1,200

15.4%

أثر التوجيه على أســعار المنازل

نظراً لعدد من العوامل ،يُفضل عند شراء منزل بعض اإلجتاهات عن غيرها .بهدف حتليل هذا السلوك ،قمنا مرة أخرى بإختيار املنازل
ذات اإلطاللة على شارع واحد كما مت إستخدام منهجيات نظام املعلومات اجلغرافية ( )GISلتحديد اإلجتاه الذي يواجهه املنزل .وقد مت
حتديد ثمانية إجتاهات هي :الشمال واجلنوب والشرق والغرب والشمال الشرقي والشمال الغربي واجلنوب الشرقي واجلنوب الغربي.
مت تثبيــت باقــي املتغيــرات األخــرى بهــدف إجــراء التحليــل .فعلــى ســبيل املثــال ،فجميــع املنــازل التــي مت إختيارهــا إلجــراء هــذا التحليللهــا
إطاللــة علــى شــارع واحــد فقــط .باإلضافــة لذلــك ،مت حتييــد أثــر طــول الواجهــة األماميــة مــن خــال قســمة ســعر املنــزل (باملتــر املربــع مــن
األرض) علــى طــول الواجهــة األماميــة لتحديــد الســعر الــذي يدفعــه املشــتري لــكل متــر مــن الطــول .يوضــح اجلــدول رقــم ( )13نتائــج التحليــل:
·تعتبــر املنــازل ذات اإلجتــاه الشــمالي أكثــر املنــازل تفضي ـ ً
ا مبتوســط عــاوة يبلــغ  %1.6عــن الفئــة ذات املرتبــة الثانيــة ،وهــي املنــازل ذات
اإلجتــاه الشــمالي الشــرقي.
·هناك تفضيل متساوي لكل من املنازل ذات اإلجتاه الشمالي الشرقي والشرقي بنسبة عالوة ضئيلة تعادل .%0.2
·تبلغ العالوة للمنازل ذات اإلجتاه الشرقي  %3عن املنازل ذات اإلجتاه الغربي والتي مت تصنيفها في املرتبة الرابعة من حيث التفضيل.

·تصنــف املنــازل ذات اإلجتــاه اجلنوبــي فــي املرتبــة اخلامســة وتبلــغ العــاوة لهــا  %1.6عــن املنــازل ذات اإلجتــاه الشــمالي الغربــي ذات
التصنيــف الســادس.
·تصنف املنازل ذات اإلجتاه الشمالي الغربي في املرتبة السادسة بنسبة عالوة يبلغ  %4.9عن املنازل ذات اإلجتاه اجلنوبي الشرقي.

·تعتبر املنازل ذات اإلجتاه اجلنوبي الغربي األدنى تفضي ً
ال.
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·بالرغــم مــن أن نســبة العــاوة قــد تبــدو صغيــرة ،إال أن إجمالــي العــاوة للمنــازل ذات اإلجتــاه الشــمالي تبلــغ  %13.8عــن املنــازل ذات اإلجتــاه
اجلنوبي.
جدول ( :)13تصنيف أفضلية التوجيه والعلوات املترتبة عليها
مواجه جلهة الشمال
مواجه جلهة الشمال الشرقي
مواجه جلهة الشرق
مواجه جلهة الغرب
مواجه جلهة اجلنوب
مواجه جلهة الشمال الغربي
مواجه جلهة اجلنوب الشرقي
مواجه جلهة اجلنوب الغربي

مرتبة األفضلية

العالوة في السعر عن
املرتبة التالية

1

1.6%

2

0.2%

3

3.0%

4

1.0%

5

1.6%

6

4.9%

7

0.9%

8

فــي ضــوء مــا ســبق ،نكــون قــد قمنــا بتقــدمي حتليلنالقطــاع الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت .يتنــاول القســم التالــي حملــة مختصــرة عــن كل
منطقــة مــن مناطــق الســكن اخلــاص مبــا فيــه إجتاهــات التغيــر فــي األســعار وديناميكيــة اإليجــارات.
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إحصائيــات وإتجاهــات
التغيــر فــي الســكن الخاص
فــي مختلــف المناطــق
بدولــة الكويت

فــي هــذا القســم املاثــل ،قمنــا بإســتعراض حتليــل مختلــف مناطــق الســكن اخلــاص بدولــة الكويــت .فقــد مت تغطيــة إجمالــي  67منطقــة ومت
إســتعراض عــدة إحصائيــات رئيســية لهــذه املناطــق .ويوضــح اجلــدول رقــم ( )14تصنيــف املناطــق حســب األعــوام وفقـاً ملتوســط أســعار املنازل،
حيــث مت تصنيــف املناطــق األعلــى قيمــة فــي املرتبــة األولــى .نحــن قمنــا بتعطيــة إجمالــي  67منطقــة بهــدف إجــراء حتليلنــا .بالنســبة للمناطــق
فلــم ميكــن تغطيتهــم فــي هــذا القســم لعــدم توفــر بيانــات كافيــة.
·يوضــح الترتيــب أن هنــاك عــدة مناطــق قــد حتســن تصنيفهــا خــال األعــوام الثمــان األخيــرة .مــن أهــم تلــك املناطــق منطقــة مبــارك العبــد
اهلل وصبــاح الســالم والقيــروان والســرة وبيــان.
·بشــكل مماثــل ،شــهدت بعــض املناطــق تدني ـاً فــي تصنيفهــا خــال األعــوام الثمــان األخيــرة .مــن أهــم تلــك املناطــق منطقــة القصــر
والدوحــة والرميثيــة وخيطــان والفحيحيــل.
·هناك عدد من العوامل التي تلعب دوراً في إرتفاع سعر منزل مبنطقة معينة بنسب أعلى أو أقل من مناطق أخرى.

·تتمثــل تلــك العوامــل فــي ســهولة الوصــول لهــا ودميوغرافيتهــا وكفايــة البنيــة التحتيــة اإلجتماعيــة مثــل توافــر األســواق القريبــة واملراكــز
الصحيــة والتعليميــة ونوعيــة البنيــة التحتيــة اإلنشــائية كالشــوارع والتمديــدات األرضيــة وغيرهــا.
·مت إستعراض كل تلك العوامل خالل الصفحات التالية من التقرير املاثل.
جدول ( :)14التصنيف السنوي للمناطق حسب متوسط أسعار املنازلبحسب أسعار ( 2014األغلي مصنف باملرتبة )1
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ضاحية عبد اهلل السالم

محافظة العاصمة

·يوضح اجلدول رقم ( )15أن منطقة عبد اهلل السالم تضم حوالي  1,182أرض للسكن اخلاص من بينها  36أرض شاغرة ومت تطوير باقي
األراضي إلى منازل.
·تعتبر مساحة األرض مبتوسط  880متر مربع مساحة كبيرة بالنسبة ألحد أهم املناطق مرتفعة الثمن بدولة الكويت.
·يوضح اجلدول رقم ( )16أننا قد قمنا بتغطية إجمالي وحدات لعدد  151صفقة في هذه املنطقة لألعوام من  2007وحتى .2014
·من بني تلك الوحدات ،ووفقاً ملنهجيتنا لتقدير صفقات املضاربة ،قمنا بتقدير أن نسبة صفقات املضاربة قد بلغ .%12.6
جدول 15:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في ضاحية عبد اهلل السالم
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص

1,182

عدد قطع األراضي الشاغرة

36

إجمالي عدد املنازل

1,146

إجمالي مساحات جميع األراضي

 1,040,500متر مربع

متوسط مساحة األرض في املنطقة

 880متر مربع

جدول 16:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في ضاحية عبداهلل السالم
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات

151

الوحدات ذات الصفقة الواحدة

132

الوحدات ذات الصفقات املتعددة

19
-

الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

19

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

12.6%

·يوضح كل من الرسم البياني رقم ( )14ورقم ( )15اإلجتاهات السنوية ألسعار األراضي واملنازل.
·إرتفعت أسعار األراضي من  813د.ك للمتر املربع في عام  2007إلى  1,280د.ك للمتر املربع في عام  .2014هذا ميثل منو سنوي مركب
بنسبة  %6.7وهو أقل بكثير من املتوسط بدولة الكويت الذي يعادل .%11
·يوضح الرسم البياني رقم ( )14أن النمو احلقيقي في أسعار األراضي في عبد اهلل السالم بلغ إعلى مستويات له في األعوام الثالثة األخيرة.
إرتفعت أسعار املنازل بنسبة منو سنوي مركب بعادل  %5.7خالل األعوام من  2007وحتى  2014وهو أقل بكثير من متوسط نسبة
النمو السنوي املركب البالغ .%9.6
يوضح الرسم البياني رقم ( )15أن اإلرتفاع في أسعار املنازل قد حدث خالل األعوام ما بني  2010و  .2011منذ ذلك احلني ،كان هناك
إرتفاعاً طبيعياً في األسعار.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(14إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻪﻠﻟ اﻟﺴﺎﻟﻢ

KD 1280

KD 1200

2014

2013

KD 1132

2012

KD 820

KD 809

KD 801

2011

2010
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KD 850

KD 813

2008

2007

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(15إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻪﻠﻟ اﻟﺴﺎﻟﻢ
KD 1,204k

KD 1,091k KD 1,120k KD 1,102k
KD 977k
KD 850k

KD 819k
KD 679k

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007
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العديلية

محافظة العاصمة

·يتضح من اجلدول رقم ( )17أن عدد أراضي السكن اخلاص في هذه املنطقة قد بلغ حوالي  862أرض ،منها  3أراضي شاغرة .وقد مت
تطوير باقي األراضي إلى منازل.
·بلغ متوسط مساحة األرض في العديلية  854متر مربع وهي تعد مساحة كبيرة.
·من بني الصفقات الـ 121التي مت تغطيتها من قبلنا في هذه املنطقة ،لم يتم تطوير  3أراض فقط .وبالتالي ،لم يكن هناك مضاربات عديدة في
هذه املنطقة.
جدول 17:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في العديلية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص

862

عدد قطع األراضي الشاغرة

3

إجمالي عدد املنازل

859

إجمالي مساحات جميع األراضي

 735,937متر مربع

متوسط مساحة األرض في املنطقة

 854متر مربع

جدول 18 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في العديلية

الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة

الوحدات ذات الصفقات املتعددة

الصفقات بعد تطوير منزل على األرض

الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

121
91
30
27
3
2.5%

·يوضح الرسم البياني رقم ( )16التغير في أسعار األراضي في العديلية .ويبدو أن البيانات لعام  2010ال ميكن اإلعتماد عليها نظراً ألنها
تشير إلى قيم متدنية جداً .ومن املمكن أن يعزى ذلك إلى عدة أسباب محتملة مثل وجود صفقات مع أطراف ذات صلة حيث أن السعر املدفوع
ال ميثل السعر السوقي احلقيقي.
·بالرغم من ذلك ،شهدت املنطقة منواً كبيراً منذ عام  ،2007حيث بلغ نسبة النمو السنوي املركب في أسعار األراضي  %13.1أي أعلى من
نسبة النمو السنوي لدولة الكويت.
·يوضح الرسم البياني رقم ( )17إجتاه التغير ألسعار املنازل فيما عدا القيم لعام  .2014فهناك بعض احلاالت اإلستثنائية التي كان لها األثر
في إنحراف البيانات وإظهار إجتاهات غير حقيقية.
·نعتقد أن أسعار األراضي قد إرتفعت في منطقة العديلية خالل عام .2014
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(16إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(17إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ

33

محافظة العاصمة
الدعية
·تعتبر الدعية منطقة صغيرة املساحة في محافظة العاصمة بإجمالي  662أرض للسكن خاص منها  17أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  854متر مربع وذلك بالتماثل مع غيرها من املناطق في محافظة العاصمة.

·منذ عام  ،2007كانت هناك  6صفقات فقط مت تداول األراضي فيها مرات عدة بدون أن يتم تطويرها .ومن الواضح أن نسبة
املضاربة في املنطقة ليست عالية.
جدول 19:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الدعية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص

662

عدد قطع األراضي الشاغرة

17

إجمالي عدد املنازل

645

إجمالي مساحات جميع األراضي

 565,303متر مربع

متوسط مساحة األرض في املنطقة

 854متر مربع

جدول20:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الدعية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات

70

الوحدات ذات الصفقة الواحدة

52

الوحدات ذات الصفقات املتعددة

18

الصفقات بعد تطوير منزل على األرض

12

الصفقات بدون تطوير

6

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

8.6%

·ليس هناك صفقات عديدة لألراضي في المنطقة نظراً لخلو عدد قليل جداً من األراضي .وبالتالي ،ليس لدينا أسعار األراضي
لجميع األعوام كما يتضح من الرسم البياني رقم (.)18
·بالرغم من ذلك ،يوفر الرسم البياني رقم ( )19بيانات كافية لتحليل أسعار األراضي .حيث بلغ نسبة النمو السنوي المركب
للفترة  %10.8أي أعلى بقليل من نسبة النمو السنوي المركب لدولة الكويت.
·شهدت المنطقة نمواً مُطرداً في أسعار المنازل في األعوام  2013و .2014
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(18إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻴﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(19إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻴﺔ
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الدسمة

محافظة العاصمة

·تضم منطقة الدسمة أكثر من  1,000من أرض للسكن اخلاص ،منها  12أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  485متر مربع أي أقل بكثير من باقي املناطق في محافظة العاصمة.
·قمنا بتسجيل  104صفقة في هذه املنطقة على مدى األعوام الثمانية املاضية .من بينها سبعة صفقات فقط مت فيها تداول أراضي عدة مرات
بدون أي تطوير لها .وال تعتبر هذه املنطقة ذات نشاط مضاربي مرتفع.
جدول 21:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الدسمة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص

1,012

عدد قطع األراضي الشاغرة

12

إجمالي عدد املنازل

1,000

إجمالي مساحات جميع األراضي

 490,460متر مربع

متوسط مساحة األرض في املنطقة

 485متر مربع

جدول 22:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الدسمة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات

104

الوحدات ذات الصفقة الواحدة

87

الوحدات ذات الصفقات املتعددة

17

الصفقات بعد تطوير منزل على األرض

10

الصفقات بدون تطوير

7

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

6.7%

·إرتفعت أسعار األراضي بشكل جذري خالل األعوام الثمانية بالرغم من أن الرسم البياني رقم ( )20ال يوضح قيم األراضي خالل جميع
األعوام نظراً لعدم توافرها.
·نظراً لقرب املنطقة من مدينة الكويت وإنخفاض مساحة األرض فإن حجم الطلب مرتفع .ونتيج ًة لذلك ،إرتفعت أسعار األراضي بنسبة منو
سنوي مركب يعادل  %13.8خالل األعوام الثمانية األخيرة .ويعد هذا النمو أسرع منو في أي منطقة من مناطق محافظة العاصمة.
·ويوضح الرسم البياني رقم ( )21أن أسعار املنازل قد إرتفعت بشكل ثبات تدريجياً خالل األعوام الثمانية املاضية .حتى في عام  ،2008كان
اإلنخفاض هامشي.
·بلغ نسبة النمو السنوي املركب في أسعار املنازل ما يعادل  %11.2أي أعلى من متوسط النمو لدولة الكويت.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(20إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( اﻟﺪﺳﻤﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(21إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺪﺳﻤﺔ
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محافظة العاصمة
الدوحة
ً
·تعتبر منطقة الدوحة منطقة كبيرة بإجمالي  1,392أرض للسكن اخلاص ،وال يوجد حاليا أرض فضاء في هذه املنطقة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  364متر مربع وهو ما يعتبر صغيراً مقارنة بغيرها من املناطق في محافظة العاصمة.
·قمنا بتتبع  572صفقة في منطقة الدوحة من بينها  38صفقة ألراضي متت مداولتها عدة مرات بدون تطوير .هذا ميثل %6.6
فقط من إجمالي الصفقات مما يدل على أن املضاربة في هذه املنطقة متدنية.

جدول 23:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الدوحة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة

1,392
0
1,392

507,756متر مربع
364متر مربع

جدول 24:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الدوحة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات

572

الوحدات ذات الصفقة الواحدة

534

الوحدات ذات الصفقات املتعددة

38

الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

38

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

6.6%

·هناك تغير واضح في أسعار األراضي خالل العامني األخيرين ،لكن هذا األمر ليس مؤكد على وجه اليقني ،حيث مت إثبات ذلك من
خالل بعض الصفقات التي مت إختيارها بشكل عشوائي.
·إرتفعت أسعار املنازل بنسبة منو سنوي مركب يعادل  %18.0في منطقة الدوحة منذ عام  .2007ويعد ذلك أعلى نسبة منو ألي
منطقة بدولة الكويت.
·قد يعزى هذا النمو الكبير إلى قرب املنطقة من مدينة الكويت واملساحة املتوسطة لألراضي في تلك املنطقة.
·بالرغم من أن مستوى األسعار احلالية يقارب  300,000د.ك ،من احملتمل أن يكون هناك إرتفاع أكبر في األسعار.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(22إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(23إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ
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محافظة العاصمة
الفيحاء
·تضمن منطقة الفيحاء حوالي  1,000أرض منها  14أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  548متر مربع أي ما يعد مشابهاً ملتوسط املساحات بدولة الكويت ككل.
·قمنا بتغطية  125صفقة في هذه املنطقة ومن احملتمل أن تكون  %4منها فقط صفقات مضاربة.

جدول 25:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الفيحاء
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 26:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الفيحاء
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,038
14
1,024

 568,689متر مربع
 548متر مربع
125
102
23
18
5
4.0%

·شهدت أسعار األراضي إرتفاعاً بشكل ثابت في منطقة الفيحاء (الرسم البياني رقم  .)34وبلغ نسبة النمو السنوي املركب  %7.0أي أقل
من نسبة النمو السنوي املركب لدولة الكويت.
·شهدت أسعار املنازل منواً معتدالً بنسبة منو سنوي مركب يعادل  %6.5أي أقل من نسبة النمو السنوي للمنازل بدولة الكويت.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(24إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺤﺎء

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(25إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺤﺎء
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محافظة العاصمة
القيروان
·تعتبر منطقة القيروان منطقة كبيرة املساحة في محافظة اجلهراء بإجمالي  1,696أرض ،منها  141أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  421متر مربع.
·قمنا بدراسة  117صفقة في هذه املنطقة ،منها  %10.3قد تكون صفقات مضاربة.
جدول 27 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في القيروان
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص

1,696

عدد قطع األراضي الشاغرة

141

إجمالي عدد املنازل

1,555

إجمالي مساحات جميع األراضي

 714,351متر مربع

متوسط مساحة األرض في املنطقة

 421متر مربع

جدول 28 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في القيروان
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات

117

الوحدات ذات الصفقة الواحدة

105

الوحدات ذات الصفقات املتعددة

12
-

الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

12

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

10.3%

·يوضح الرسم البياني  26أسعار املنازل في منطقة القيروان .حيث بلغت نسبة النمو السنوي املركب في أسعار املنازل %9.6
خالل األعوام الثمانية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(26إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺮوان
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اخلالدية

محافظة العاصمة

·تعتبر منطقة اخلالدية منطقة صغيرة أخرى مبحافظة العاصمة تضم  788أرض للسكن اخلاص منها  13أرض شاغرة.
·يعد متوسط مساحة األرض كبيراً حيث بلغ  815متر مربع.
·قمنا بدراسة  121صفقة في منطقة اخلالدية ووجدنا أن ثمانية صفقات منهم قد تكون صفقات مضاربة.
جدول29:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في اخلالدية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص

788

عدد قطع األراضي الشاغرة

13

إجمالي عدد املنازل

775

إجمالي مساحات جميع األراضي

 642,442متر مربع

متوسط مساحة األرض في املنطقة

 815متر مربع

جدول30:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في اخلالدية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات

121

الوحدات ذات الصفقة الواحدة

96

الوحدات ذات الصفقات املتعددة

25

الصفقات بعد تطوير منزل على األرض

13

الصفقات بدون تطوير

8

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

%6.6

·يوضح الرسم البياني رقم ( )27منواً معتدالً في أسعار األراضي ما بني األعوام  2007و  2014بنسبة منو سنوي مركب .%6.1
·يوضح الرسم البياني رقم ( )28إجتاهاً مشابهاً في أسعار املنازل حيث بلغ نسبة النمو السنوي املركب  %7.8بني األعوام  2007و .2014
·تعتبر هاتني النسبتني أقل من ما يقابلهما من متوسط نسب النمو لدولة الكويت.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(27إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﳋﺎﻟﺪﻳﺔ

KD 1135
KD 996
KD 790

KD 750

KD 750

KD 750

KD 630
KD 544

2014
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2008

2007

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(28إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﳋﺎﻟﺪﻳﺔ
KD 949k

KD 728k

KD 702k

2013

2012

KD 648k
KD 571k

2014

KD 712k

2011

KD 562k

KD 547k

2010

2009

2008

2007
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كيفان

محافظة العاصمة

·تضم منطقة كيفان أكثر من  1,500أرض للسكن اخلاص منها  31أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  491متر مربع.
·من بني الصفقات الـ  183التي قمنا بدراستها ،وجدنا أن  33صفقة منهم مت تداولها عدة مرات منذ عام  2007بدون تطوير أي ما ميثل
 %18.0من اإلجمالي.
·بالرغم من أن هذه النسبة ليست مرتفعة ،إال أنها تشير إلى أن املنطقة شهدت صفقات مضاربة مختلفة.

جدول31:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في كيفان
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول32:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في كيفان
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,585
31
1,554

 778,733متر مربع
 491متر مربع

183
148
35
2
33
18.0%

·شهدت أسعار األراضي املبينة في الرسم البياني رقم ( )29تذبذبات كبيرة خصوصاً في األعوام من  2007وحتى .2009
·بلغ نسبة النمو السنوي املركب في أسعار األراضي  %10.6بني األعوام من  2007وحتى .2014
·شهدت أسعار املنازل إجتاهات مستقرة بنسبة منو سنوي مركب يعادل  %10.0خالل األعوام الثمانية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(29إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﻛﻴﻔﺎن

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(30إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ ﻛﻴﻔﺎن
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املنصورية

محافظة العاصمة

·تعتبر منطقة املنصورية أحد أصغر املناطق بدولة الكويت حيث تضم  401أرض فقط
·هناك أربعة أراضي شاغرة فقط في منطقة املنصورية وتضم األراضي ال397الباقية منازل مطورة .كما يبلغ متوسط مساحة األرض  833متر مربع
·قمنا بدراسة  44صفقة في منطقة املنصورية خالل األعوام الثمانية األخيرة ووجدنا أن هناك ثالثة حاالت فقط مت فيها تداول األراضي
بدون تطوير .ومن الواضح أن هذه املنطقة ليست منطقة مضاربات
جدول33:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في املنصورية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص

401

عدد قطع األراضي الشاغرة

4

إجمالي عدد املنازل

397

إجمالي مساحات جميع األراضي

 333,857متر مربع

متوسط مساحة األرض في املنطقة

 833متر مربع

جدول34:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في املنصورية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات

44

الوحدات ذات الصفقة الواحدة

41

الوحدات ذات الصفقات املتعددة

3
-

الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

3

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

6.8%

يوضح الرسم البياني رقم ( )31أن بيانات أسعار األراضي لم تتوفر ملعظم األعوام ولكن جميع البيانات ألسعار املنازل متوفرة جلميع األعوام كما
يتضح في الرسم البياني رقم (.)32
·إرتفعت أسعار املنازل بنسبة منو سنوي مركب تعادل  %10.4خالل األعوام الثمانية األخيرة .تعد هذه النسبة أعلى بحوالي  80نقطة أساس
عن متوسط نسبة النمو السنوي املركب لدولة الكويت البالغ .%10.4
·بالرغم من أن اإلختالف بنسبة  80نقطة أساس قد ال يبدو كبيراً ،فإننا نعتقد أن النسبة كبيراً جداً حيث أن أسعار املنازل كانت دائماً باهظة
الثمن في منطقة املنصورية.
·من اجلدير باإلهتمام أن أسعار املنازل قد حافظت على منوها املستقر بالرغم من مستوياتها العالية جداً.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(31إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﳌﻨﺼﻮرﻳﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(32إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﳌﻨﺼﻮرﻳﺔ
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النهضة

محافظة العاصمة

·تضم منطقة النهضة  415أرض للسكن اخلاص فقط وأرضني خاليتني فقط.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  422متر مربع.
·لدينا تسع صفقات فقط في هذه املنطقة خالل األعوام الثمانية ،وبالتالي ليس هناك إستنتاجات مفيدة ميكن الوصول إليها.
جدول 35 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في النهضة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص

415

عدد قطع األراضي الشاغرة

2

إجمالي عدد املنازل

413

إجمالي مساحات جميع األراضي

 175,297متر مربع

متوسط مساحة األرض في املنطقة

 422متر مربع

جدول 36 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في النهضة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

9
9

0.0%

·بالرغم من أن الرسم البياني  33يوضح أسعار املنازل لعدة أعوام ،إال أننا نعتقد أن تلك البيانات ليست كافية لتمثل الوضع احلقيقي للسوق.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(33إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ )ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺨﺎت(

KD 280k

KD 257k
KD 190k
KD 113k

2014

2013

2012

2011

2010

-

-

-

2009

2008

2007
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النزهة

محافظة العاصمة

·تضم منطقة النزهة  753أرض منها  16أرض شاغرة و  737أرض تضم منازل عليها.
·بلغ متوسط مساحة األرض  818متر مربع.

·قمنا بتتبع  91صفقة في منطقة النزهة خالل األعوام الثمانية األخيرة ووجدنا أن هناك  12حالة مت فيها تداول األراضي بدون
تطوير عدة مرات.
·متثل هذه النسبة  %13.2من إجمالي الصفقات ومؤشراً منخفضاً على وجود صفقات مضاربة.
جدول37:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في النزهة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص

753

عدد قطع األراضي الشاغرة

16

إجمالي عدد املنازل

737

إجمالي مساحات جميع األراضي

 616,218متر مربع

متوسط مساحة األرض في املنطقة

 818متر مربع

جدول38 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في النزهة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

91
79
12

12
13.2%

يوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )34إجتــاه التغيــر فــي أســعار األراضــي مــا بــن األعــوام مــن  2007وحتــى  2014حيــث بلغــت نســبة النمــو
الســنوي املركــب فــي أســعار األراضي .%8.0
يوضح الرسم البياني رقم ( )35أن إجتاه التغير في أسعار املنازل للفترة نفسها قد إرتفع بنسبة منو سنوي مركب .%6.7
كلتا النسبتني أقل بكثير باملقارنة باملناطق األخرى في دولة الكويت.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(34إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻨﺰﻫﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(35إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻨﺰﻫﺔ
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القادسية

محافظة العاصمة

·تضم منطقة القادسية  1,081أرض منها  36أرض شاغرة و  1,045منزل.
·بلغ متوسط مساحة األرض  570متر مربع.
·قمنا بتتبع  162صفقة في هذه املنطقة لألعوام الثمانية املاضية .ومنها وجدنا  24صفقة من املمكن أن تكون صفقات مضاربة أي ما ميثل
أقل من .%15
جدول39:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في القادسية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص

1,081

عدد قطع األراضي الشاغرة

36

إجمالي عدد املنازل

1,045

إجمالي مساحات جميع األراضي

 615,845متر مربع

متوسط مساحة األرض في املنطقة

 570متر مربع

جدول40:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في القادسية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

162
137
25
1
24
14.8%

·يوضح الرسم البياني رقم ( )36أن أسعار األراضي قد شهدت منواً من  420د.ك للمتر املربع في عام  2007إلى  800د.ك للمتر املربع
في عام  2014بنسبة منو سنوي مركب تعادل .%9.6
· يوضح الرسم البياني رقم ( )37إرتفاع متوسط أسعار األراضي من  312,000د.ك إلى  536,000د.ك بنسبة منو سنوي مركب تعادل .%8.0

54

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(36إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(37إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
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قرطبة

محافظة العاصمة

·تعتبر منطقة قرطبة منطقة كبيرة املساحة حيث تضم حوالي  2,100أرض منها  106أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  656متر مربع.

·قمنا بتتبع  223صفقة خالل األعوام الثمانية األخيرة ووجدنا أن  30صفقة منهم من املمكن أن تكون صفقات مضاربة .متثل
تلك الصفقات نسبة صغيرة تعادل  %13.5من اإلجمالي.
جدول41:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في قرطبة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول42:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في قرطبة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,097
106
1,991
 1,375,780متر مربع
 656متر مربع

223
188
35
5
30
13.5%

·يتضح من الرسم البياني رقم ( )38أن أسعار األراضي قد شهدت ثباتاً في الفترة من العام  2007وحتى عام  .2012ولكن كان هناك
إرتفاعاً كبيراً في األعوام  2013و  .2014وبشكل عام ،بلغت نسبة النمو السنوي املركب .%9.7
·يوضح الرسم البياني رقم ( )39أداءاً مشابهاً في أسعار املنازل مع تغير كبير في العامني األخيرين .وبلغت نسبة النمو السنوي املركب في
أسعار املنازل .%8.5
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ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ) (38ﺇﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﻗﺮﻃﺒﺔ

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ) (39ﺇﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﻗﺮﻃﺒﺔ
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الروضة

محافظة العاصمة

·تضم منطقة الروضة  1,585أرضاً منها  28أرض شاغرة و  1,557منزالً.
·بلغ متوسط مساحة األرض  704متر مربع.
·خالل األعوام الثمانية األخيرة ،إستطعنا تسجيل  197صفقة في هذه املنطقة .ومتثل الصفقات التي ميكن أن تكون صفقات مضاربة
.%13.2

جدول43:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الروضة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول44 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الروضة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,585
28
1,557
 1,116,603متر مربع
 704متر مربع

197
165
32
6
26
13.2%

·يوضح الرسم البياني رقم ( )37إجتاه إرتفاع أسعار األراضي في منطقة الروضة من  640د.ك للمتر املربع في عام  2007إلى 974
د.ك للمتر املربع في عام  .2014ومن املالحظ أن نسبة النمو السنوي املركب بنسبة  %6.5تعد منخفضة جداً.
·بالرغم من ذلك ،إرتفعت أسعار املنازل بنسبة منو سنوي مركب  %11.2خالل الفترة ذاتها والذي يقارب املتوسط في دولة الكويت.
·هذا اإلختالف بني أسعار األراضي واملنازل قد يشير إلى إما تقييم منخفض لألرض أو أن األراضي الشاغرة ال تقع في مواقع جيدة.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(40إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(41إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ
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الشامية

محافظة العاصمة

·تضم منطقة الشامية إجمالي  822أرض منها  6أراضي شاغرة و  816منزل.
·بلغ متوسط مساحة األرض  633متر مربع.
·قمنا بتسجيل  89صفقة ووجدنا أن  11صفقة منهم خالل األعوام الثمانية األخيرة قد تكون صفقات مضاربة.

جدول45 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الشامية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول46:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الشامية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

822
6
816
 520,654متر مربع
 633متر مربع

89
78
11
11
12.4%

·لم يتوفر لدينا عدد كافي لصفقات األراضي في منطقة الشامية وبالتالي تعذر إلستنتاج رسم بياني يوضح التغير في أسعار األراضي
·يوضح الرسم البياني رقم ( )42أسعار املنازل .حيث بلغ متوسط سعر املنزل  410,000د.ك في عام  2007ليرتفع إلى 545,000
د.ك بحلول عام  .2014ونسبة منو سنوي املركب %4.1
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(42إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ
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الشويخ

محافظة العاصمة

·تعد منطقة الشويخ من أهم املناطق السكنية بدولة الكويت.
·تضم الشويخ  330أرض منها  17أرض شاغرة و  313أرض بها منزل.
·بلغ متوسط مساحة األرض  1,123متر مربع أي ما ميثل أعلى مساحة في محافظة العاصمة.
·قمنا بتتبع  26صفقة في الشويخ خالل األعوام الثمانية األخيرة ووجدنا أن هناك ثالثة صفقات مت فيها مداولة أراضي عدة مرات بدون تطوير.
·هذا قد يعد مؤشراً على وجود صفقات مضاربة إال أن النسبة ضئيل ًة جداً.

جدول47:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الشويخ
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول48 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الشويخ
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

330
17
313
 370,546متر مربع
 1,123متر مربع

26
23
3
3
11.5%

·يوضح الرسم البياني رقم ( )43بيانات ملدة ثالثة أعوام فقط نظراً لقلة الصفقات في هذه املنطقة إال أنه يبني إجتاه التغيرلتلك املنطقة.
·في املتوسط ،بلغت نسبة النمو السنوي املركب ألسعار األراضي .%7.1
·بالنسبة ألسعار املنازل في الرسم البياني رقم ( ،)44ال يعتبر إجتاه التغير واضحاً جداً نظراً لقلة عدد الصفقات.
·ال ميكن إستنتاج متوسط أسعار املنازل في هذه املنطقة نظراً لتنوع نوعية وأحجام املنازل فيها.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(43إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(44إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ
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السرة

محافظة العاصمة

·تعتبر منطقة السرة منطقة كبيرة في محافظة العاصمة وتضم  2,269أرض منها  58أرض شاغرة حالياً.
·بلغ متوسط مساحة األرض  686متر مربع.
·قمنا بتتبع  260صفقة في هذه املنطقة ووجدنا أن  17صفقة منها مت تداول أراضي فيها عدة مرات .متثل هذه الصفقات  %6.5فقط من
اإلجمالي.

جدول49:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في السرة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول50:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في السرة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,269
58
2,211
 1,557,380متر مربع
 686متر مربع

260
196
64
57
17
6.5%

·يتضح من الرسم البياني رقم ( )45أن أسعار األراضي قد إرتفعت من  481د.ك للمتر املربع في عام  2007إلى  867د.ك للمتر املربع
في عام  2014بنسبة منو سنوي مركب %8.8
·خالل الفترة ذاتها ،إرتفعت قيمة املنازل من متوسط  330,000د.ك إلى  557,000د.ك بنسبة منو سنوي مركب .%7.7
·من املالحظ أن في كلتا احلالتني كان نسبة النمو أقل من املستويات املقابلة في دولة الكويت.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(45إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺴﺮة

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(46إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺴﺮة
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اليرموك

محافظة العاصمة

·تضم منطقة اليرموك  1,394أرض ويبلغ عدد األراضي الشاغرة بها  11أرض شاغرة .وتضم اليرموك أعلى نسبة شاغر بنسبة  %8.2من بني جميع
املناطق مبحافظة العاصمة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  740متر مربع.
·قمنا بتتبع  153صفقة خالل األعوام الثمانية األخيرة ووجدنا أن  21صفقة من املمكن أن تكون صفقات مضاربة.

جدول51:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في اليرموك
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 52:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في اليرموك
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,394
115
1,279
 1,030,886متر مربع
 740متر مربع

153
130
23
2
21
13.7%

·يوضح الرسم البياني رقم ( )47أن أسعار األراضي قد إرتفعت من  717د.ك للمتر املربع في عام  2007إلى  1,128د.ك للمتر املربع في
عام  ،2014أي بنسبة منو سنوي مركب .%6.7
·خالل الفترة ذاتها ،إرتفع متوسط سعر املنزل من  464,000د.ك إلى  722,000د.ك بنسبة منو سنوي مركب يعادل .%6.5
·كانت نسبة النمو في أسعار األراضي واملنازل معتدلة في منطقة اليرموك خالل األعوام الثمانية األخيرة.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(47إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻴﺮﻣﻮك

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(48إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل)ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻴﺮﻣﻮك
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محافظة حولي

بيان

·تعتبر منطقة بيان ثاني أكبر منطقة للسكن اخلاص في محافظة حولي وتضم 4,000قطعة أرض.
·من بني هذه األراضي ،هناك  504أرض شاغرة و  3,444منزل.
·بلغ متوسط مساحة قطعة األرض في املنطقة  512متر مربع.
·قمنا بتتبع  293صفقة ووجدنا أنه من احملتمل أن يكون هناك  %15.0منها كصفقات مضاربة ،وهذه تعد نسبة معتدلة.

جدول53:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في بيان
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول54:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في بيان
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

3,948
504
3,444
 2,019,854متر مربع
 512متر مربع

293
249
44
44
15.0%

·يتضح من الرسم البياني رقم ( )49أن أسعار األراضي قد إرتفعت من  400د.ك للمتر املربع في عام  2007إلى حوالي  900د.ك
للمتر املربع في عام  2014بنسبة منو سنوي مركب يعادل  .%12.2ويعد هذا النمو أعلى نسبة منو في دولة الكويت.
·نوضح في الرسم البياني رقم ( )50أن متوسط أسعار املنازل قد إرتفع من  200,000د.ك إلى  335,000د.ك خالل الفترة ذاتها
بنسبة منو سنوي مركب يعادل  %8.6أي أقل من نسبة النمو لدولة الكويت.
·نعتقد أن أسعار األراضي قد إرتفعت هامشياً في هذه املنطقة ،وبشكل سبق سوق األراضي في الكويت ،مما يحد من اإلرتفاع املستقبلي في
األعوام القادمة.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(49إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﺑﻴﺎن

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(50إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
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حطني

محافظة حولي

·تضم منطقة حطني  1,928أرض منها  115أرض شاغرة و  1,813منزل.
·بلغ متوسط مساحة األرض فيها  475متر مربع.
·من ضمن الـ 250صفقة التي قمنا بتتبعها ،بلغت نسبة صفقات املضاربة احملتملة .%12.0

جدول 55 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في حطني
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول56:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في حطني
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,928
115
1,813
 916,029متر مربع
 475متر مربع

250
203
47
17
30
12.0%

·يوضح الرسم البياني رقم  51أن إجتاه التغير في أسعار األراضي في حطني متوسط ولكن مستقر .حيث بلغ نسبة النمو السنوي املركب ألسعار
األراضي في حطني .%8.6
·ويوضح الرسم البياني رقم  52إجتاه التغير في متوسط أسعار املنازل .حيث بعد النمو املتوسط في األعوام الستة األولى ،إرتفعت األسعار
بشكل حاد في األعوام  2013و .2014
·بلغ نسبة النمو السنوي املركب ألسعار املنازل خالل األعوام الثمانية .%9.8
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(51إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﺣﻄﲔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(52إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ ﺣﻄﲔ
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اجلابرية

محافظة حولي

·تعتبر اجلابرية أحد أكبر مناطق السكن اخلاص في محافظة حولي.
·تضم اجلابرية أكثر من  3,000أرض ،منها  118أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  666متر مربع.
·قمنا بتتبع  457صفقة في اجلابرية ووجدنا  99حالة مت فيها تداول األراضي أكثر من مرة بدون تطوير.
·بلغت نسبة تلك الصفقات  %21.7من إجمالي الصفقات مما يدول على وجود أنشطة مضاربة مبستوى معتدل.

جدول57:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في اجلابرية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول58 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في اجلابرية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

3,063
118
2,945
 2,039,937متر مربع
 666متر مربع

457
339
118
19
99
21.7%

·يوضح الرسم البياني رقم  53إجتاهات تصاعدية وتنازلية في أسعار األراضي.و قد ال يعكس ذلك أوضاع السوق ولكنه ناجت عن التنوع الكبير
في األراضي في هذه املنطقة ،مما يؤدي إلىالتنوع في أسعارها.
·بشكل عام ،شهدت أسعار األراضي نسبة منو سنوي املركب بنسبة  %5.9خالل األعوام الثمانية.
·يوضح الرسم البياني  52إجتاهاً أكثر وضوحاً في أسعار األراضي .بعد إنخفاض األسعار بني األعوام  2007و  2009نتيجة األزمة
املالية ،إرتفعت األسعار بشكل تدريجي.
·بالرغم من ذلك ،بلغتنسبة النمو السنوي املركب  %6.1خالل الفترة بأكملها .وتعد هذه النسبة من أقل نسب النمو في أسعار املنازل للمناطق
الرئيسية بدولة الكويت.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(53إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﳉﺎﺑﺮﻳﺔ
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مشرف

محافظة حولي

·تضم مشرف  2,429أرض ،منها  261أرض شاغرة حالياً.
·بلغ متوسط مساحة األرض  836متر مربع ،لتكون بذلك األكبر في مناطق السكن اخلاص مبحافظة حولي.
·قمنا بتتبع  206صفقة خالل األعوام الثمانية املاضية ووجدنا أن نسبة صفقات املضاربة احملتملة تعادل .%15.0

جدول:59نبذة عن وحدات السكن اخلاص في مشرف
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 60:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في مشرف
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,429
261
2,168
 2,030,930متر مربع
 836متر مربع

206
172
34
3
31
15.0%

·يوضح الرسم البياني  55أن أسعار األراضي ذات تقلبات غريبة .قد ال تكون هذه القراءة صحيحة ويبدو أن بيانات أسعار األراضي لألعوام
 2008و  2009ذات إنحراف كبير.
·بشكل عام ،بلغتنسبة النمو السنوي املركب في أسعار األراضي  %5.6أي ما يعد منوا منخفضاً باملقارنة مع نسب النمو في مناطق السكن
اخلاص الرئيسية في حولي.
·يوضح الرسم البياني  56إجتاهاً واضحاً لتضخم أسعار املنازل .حيث إرتفع متوسط سعر املنزل من  281,000د.ك في عام  2007إلى
 616,000د.ك بنسبة منو سنوي مركب يعادل  .%11.8ويعتبر هذا النمو مرتفعاً جداً باملقارنة مع معظم املناطق الرئيسية.
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مبارك العبد اهلل

محافظة حولي

·بالرغم من عدم كبر مساحة مبارك العبد اهلل باملقارنة مع مشرف ،إال أن متوسط مساحة األرض بلغت  801متر مربع في مبارك العبد اهلل باملقارنة
مع  836متر مربع في مشرف.
·هناك  121أرض شاغرة في هذه املنطقة.
·قمنا بتتبع  124صفقة في هذه املنطقة وبلغ نسبة صفقات املضاربة .%15.3

جدول:61نبذة عن وحدات السكن اخلاص في مبارك العبد اهلل
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 62 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في مبارك العبداهلل
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,006
121
885
 805,663متر مربع
 801متر مربع

124
97
27
8
19
15.3%

·بالنسبة ألسعار األراضي ،تعتبر هذه املنطقة باهظة الثمن مبعدل  1,108د.ك للمتر املربع في عام .2014
·وإرتفعت أسعار األراضي بنسبة منو سنوي مركب يعادل  %5.2خالل األعوام الثمانية املاضية.
·بلغ متوسط سعر املنزل  433,000د.ك في عام  2014وبلغتنسبة النمو السنوي املركب ألسعار املنازل خالل األعوام الثمانية .%5.1
· ال يوجد عالقة وطيدة بني أسعار املنازل وأسعار األراضي ويبدو أنأسعار األراضي تزيد عن أسعار املنازل .هذا قد يحد من منو أسعار األراضي مستقب ً
ال.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(58إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﺒﺪاﻪﻠﻟ
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الرميثية

محافظة حولي

·تعتبر الرميثية أحد أكبر مناطق السكن اخلاص بعدد  2,734أرض للسكن اخلاص.
·بلغ عدد األراضي الشاغرة  17وبلغ متوسط مساحة األرض  699متر مربع.
·قمنا بتتبع  380صفقة ،منها  %2.4صفقات مضاربة.

جدول:63نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الرميثية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 64 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الرميثية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,734
17
2,717
 1,909,997متر مربع
 699متر مربع

380
340
40
31
9
2.4%

·يوضح الرسم البياني  59إرتفاع أسعار األراضي من  322د.ك للمتر املربع في عام  2007إلى  663د.ك للمتر املربع في عام ،2014
أي ما ميثل نسبة منو سنوي املركب بنسبة .%10.9
·يوضح الرسم البياني  60إجتاه أسعار املنازل .حيث بلغ متوسط سعر املنزل في عام  2007ما يعادل  245,000د.ك ليرتفع إلى
 565,000د.ك في عام 2014بنسبة منو سنوي مركب  .%12.7ويعتبر هذا النمو جيداً جداً ألي منطقة رئيسية بدولة الكويت.
·هناك مقبولية للعالقة بني أسعار األراضي وأسعار املنازل في الرميثية حيث تشير إلى إحتمالية منو أسعار األراضي مستقب ً
ال.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(59إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(60إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻴﺜﻴﺔ
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السالم

محافظة حولي

·تعتبر السالم أحد أكبر مناطق السكن اخلاص بعدد  2,842أرض منها  620أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  505متر مربع.
·قمنا بتتبع  602صفقة وكانت  79حالة منها مت فيها تداول األراضي عدة مرات بدون تطوير لتكون بذلك نسبة هذه الصفقات .%13.1

جدول:65نبذة عن وحدات السكن اخلاص في السالم
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 66 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في السالم
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,842
620
2,222
 1,435,617متر مربع
 505متر مربع

602
478
124
45
79
13.1%

·يوضح الرسم البياني  61إجتاه التغير في أسعار األراضي حيث إرتفعت أسعار األراضي من  479د.ك للمتر املربع في  2007إلى 1,061
د.ك للمتر املربع في  .2014وهذا يعد منواً مرتفعاً بنسبة منو سنوي تعادل .%12.0
·إرتفعت أسعار املنازل من  277,000د.ك في  2007إلى  505,000د.ك في  2014وبنسبة منو سنوية .%9.0
·من الواضح أن هناك إختالف بني منو أسعار األراضي وأسعار املنازل .نشعر أن منو أسعار األراضي أعلى من أسعار املنازل في هذه املنطقة
وبالتالي قد يكون هناك تصحيح في املستقبل.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(61إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺴﻼم

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(62إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺴﻼم
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الساملية

محافظة حولي

·بالرغم من أن الساملية تعتبر منطقة مليئة بالعقارات اإلستثمارية بدولة الكويت ،هناك حوالي  500قطعة أرض للسكن اخلاص فيها.
· 9أراضي فقط من إجمالي أراضي السكن اخلاص فيها شاغرة حالياً.
·بلغ متوسط مساحة هذه األراضي  665متر مربع وذلك بإستبعاد بعض قطع األراضي ذات املساحات الكبيبرة من احلسبة.
·قمنا بدراسة  26صفقة فقط من السكن اخلاص في هذه املنطقة ووجدنا حالتني إثنتني فقط مت تداول األراضي فيها عدة مرات بدون تطوير.

جدول :67نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الساملية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول68:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الساملية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

526
9
517
 547,457متر مربع
 665متر مربع

26
24
2
2
7.7%

·لم يتوفر لدينا بيانات كافية عن أسعار األراضي في هذه املنطقة ،حيث أن معظم قطع األراضي قد مت تطويرها من وقت طويل.
·يوضح الرسم البياني  63إجتاه أسعار املنازل في الساملية حيث إرتفعت من  253,000د.ك في  2007إلى  427,000د.ك األن
بنسبة منو سنوي مركب .%7.8
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(63إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ
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سلوى

محافظة حولي

·تعتبر سلوى أكبر مناطق السكن اخلاص مبحافظة حولي بحوالي 4,000قطعة أرض.
·منها  191أرض شاغرة وهناك عدد  3,808منزل فيها.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  701متر مربع.
·قمنا بدراسة  715صفقة في هذا املوقع ،وجدنا أن  %20.1منها قد تكون صفقات مضاربة.

جدول:69نبذة عن وحدات السكن اخلاص في سلوى
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 70:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في سلوى
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

3,999
191
3,808
 2,804,787متر مربع
 701متر مربع

715
558
157
13
144
20.1%

·يوضح الرسم البياني  64إجتاه أسعار األراضي .حيث يتضح منه منو مستقر في األسعار حتى عام  2013ولكن قفز متوسط األسعار في عام
 .2014نتيج ًة لذلك بلغ معدل النمو السنوي املركب لألعوام الثمانية  .%14.2بالرغم من ذلك ،تظل بيانات أسعار عام  2014مشكوك فيها.
·تعتبر بيانات أسعار املنازل في الرسم البياني  65أكثر موثوقية .حيث كان النمو مرتفعاً بشكل معتدل وبلغت نسبة النمو السنوي املركب
 %9.2لألعوام الثمانية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(64إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﺳﻠﻮى

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(65إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ ﺳﻠﻮى
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الشعب

محافظة حولي

·تعتبر الشعب مشابهة للساملية من ناحية إحتوائها على خليط من العقارات اإلستثمارية وعقارات السكن اخلاص.
·هناك  323أرض فقط في املنطقة منها  12أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  700متر مربع.
·قمنا بدراسة  53صفقة في هذه املنطقة وبلغت نسبة صفقات املضاربة فيها .%15.1

جدول:71نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الشعب
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 72 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الشعب
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

323
12
311
 226,019متر مربع
 700متر مربع

53
44
9
1
8
15.1%

·يوضح الرسم البياني  66أن بيانات أسعار األراضي ليست متوفرة جلميع األعوام .حيث مت تداول صفقات مؤخراً بقيمة  1,400د.ك للمتر
املربع أي ما يعد سعراً عالياً جداً.
·يوضح الرسم البياني  67إجتاه أسعار املنازل حيث بلغت نسبة النمو السنوي املركب  %3.8لألعوام الثمانية املاضية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(66إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(67إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ
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الشهداء

محافظة حولي

·تضم منطقة الشهداء  1,567أرض للسكن اخلاص منها  127أرض شاغرة و  1,440منزل.
·بلغ متوسط مساحة األرض  547متر مربع.
·قمنا بتتبع  302صفقة في هذه املنطقة منها  %12.6قد تكون صفقات مضاربة.

جدول:73نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الشهداء
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 74 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الشهداء
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,567
127
1,440
 857,154متر مربع
 547متر مربع

302
239
63
26
37
12.6%

·يوضح الرسم البياني  68إجتاهاً مستقراً لزيادة أسعار األراضي .حيث إرتفعت أسعار األراضي بني األعوام  2007و  2014مبعدل منو
سنوي مركب .%8.2
·يوضح الرسم البياني  69إجتاه أسعار املنازل حيث بلغت نسبة النمو السنوي املركب  %6.8خالل األعوام الثمانية املاضية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(68إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺪاء

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(69إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺪاء
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الصديق

محافظة حولي

·تعتبر منطقة الصديق من مناطق السكن اخلاص الكبيرة في حولي والتي تعتبر قيد التطوير حالياً.
·من بني  2,608أرض ،هناك حوالي  2,395أرض شاغرة وهناك  213منزل.
·بلغ متوسط مساحة األرض  542متر مربع.
· بالرغم من أن املنطقة تضم قطع أراضي غير مطورة في أغلبها ،بلغت نسبة صفقات املضاربة احملتملة التي يتم فيها تداول األراضي عدة مرات .%14.1

جدول:75نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الصديق
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 76 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الصديق
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,608
2,395
213
 1,414,340متر مربع
 542متر مربع

312
264
48
4
44
14.1%

·يوضح الرسم البياني  70إجتاه أسعار األراضي في هذه املنطقة ويوضح الرسم البياني  71إجتاه أسعار املنازل .ونتيجة لوجود عدد قليل من
املنازل ،فإن البيانات غير كافية ألسعار املنازل.
·بالنسبة ألسعار األراضي ،بلغتنسبة النمو السنوي املركب  %14.0خالل األعوام الثمانية .ويعد هذا النمو أعلى بكثير من متوسط النمو بنسبة
 %11.1لدولة الكويت.
·بلغ متوسط سعر األرض  1,079د.ك للمتر املربع في عام  .2014ونشعر أن األسعار قد شهدت إرتفاعاً كبيراً جداً بالرغم من حداثة املنطقة.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(70إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻳﻖ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(71إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل اﻟﺼﺪﻳﻖ
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الزهراء

محافظة حولي

·تضم منطقة الزهراء  2,875أرض منها  766أرض شاغرة
·بلغ متوسط مساحة األرض  490متر مربع أي ما يعادل واحدة من أصغر متوسط املساحات مبحافظة حولي.
·قمنا بدراسة  755صفقة في هذه املنطقة خالل األعوام الثمانية املاضية %12.6 ،منها صفقات مضاربة محتملة.

جدول:77نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الزهراء
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 78 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الزهراء
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,875
766
2,109
 1,409,553متر مربع
 490متر مربع

755
549
206
71
135
12.6%

· إرتفعت أسعار األراضي في الزهراء من  444د.ك للمتر املربع في  2007إلى  836د.ك للمتر املربع في  2014بنسبة منو سنوي مركب .%9.5
·إرتفعت أسعار املنازل خالل الفترة ذاتها من  248,000د.ك إلى  455,000د.ك بنسبة منو سنوي مركب .%9.5
·كل من أسعار املنازل واألراضي قد حتركت بالتوافق خالل األعوام الثمانية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(72إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺰﻫﺮاء

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(73إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺰﻫﺮاء
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عبد اهلل املبارك

محافظة الفروانية

·تعتبر عبد اهلل املبارك أحد أكبر مناطق السكن اخلاص بدولة الكويت.
·تضم املنطقة  4,923أرض ،منها  27أرض شاغرة فقط .وتضم املنطقة أقل نسب الشاغر بدولة الكويت.
·بلغ متوسط مساحة األرض  416متر مربع.
·قمنا بدراسة  418صفقة وهناك  3صفقات فقط من صفقات املضاربة احملتملة.

جدول79 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في عبداهلل املبارك
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 80:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في عبداهلل املبارك
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

4,923
27
4,896
 2,048,813متر مربع
 416متر مربع

418
399
19
16
3
0.8%

· ليس لدينا بيانات عن أسعار األراضي في عبد اهلل املبارك نظراً لتواجد عدد قليل من األراضي الشاغرة في هذه املنطقة.
· يوضح الرسم البياني  74إجتاه أسعار املنازل في هذه املنطقة .فقد إرتفع متوسط أسعار املنازل من  161,000د.ك في عام  2007إلى 309,000
د.ك في عام  2014بنسبة منو سنوي مركب .%9.7
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(74إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻪﻠﻟ اﳌﺒﺎرك
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األندلس

محافظة الفروانية

·تضم منطقة األندلس  2,622أرض للسكن اخلاص منها  141أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  516متر مربع.
·قمنا بدراسة  394صفقة ووجدنا  77حالة منها مت فيها تداول األراضي مرات عدة مع تطويرها .كانت نسبة هذه احلاالت  %.19مما يشير
إلى مضاربة معتدلة.

جدول:81نبذة عن وحدات السكن اخلاص في األندلس
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 82 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في األندلس
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,622
141
2,481
 1,353,616متر مربع
 516متر مربع

394
310
84
7
77
19.5%

· تضم األندلس أعلى مستويات النمو في أسعار األراضي ضمن جميع املناطق بدولة الكويت .ويوضح الرسم البياني  75إرتفاع أسعار األراضي من  220د.ك
للمتر املربع في  2007إلى  801د.ك للمتر املربع في .2014
· تبلغ بذلك نسبة النمو السنوي املركب  ،%20.2أي ما ميثل حوالي ضعف النسبة بدولة الكويت .ويعتبر هذا النمو كبيراً جداً ألسعار األراضي.
· يوضح الرسم البياني  76إجتاه أسعار املنازل والتي إرتفعت بنسبة منو سنوي مركب يبلغ  %11.3خالل األعوام الثمانية .ويعتبر هذا النمو أسرع من وتيرة النمو
في أسعار املنازل بدولة الكويت.
· تعتبر أسعار املنازل أكثر موثوقية من أسعار األراضي نظراً ألن األرض هي عبارة عن أحد املدخالت الالزمة لعمل املنزل ففي حال أن سعر املنزل ال يبرر سعر
األرض قد يكون هناك حركة تصحيح في أسعار األراضي.
· في ضوء التفاوت في منو أسعار األراضي وأسعار املنازل ،يظهر تخوفنا من أن أسعار األراضي قد إرتفعت بشكل أعلى بكثير من أسعار املنازل.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(75إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(76إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ
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العارضية

محافظة الفروانية

·تضم العارضية  1,999أرض منها  30أرض شاغرة حالياً.
·بلغ متوسط مساحة األرض  498متر مربع.
·خالل فترة األعوام الثمانية ،مت تسجيل  186صفقة في هذه املنطقة و  %12.4منها قد تكون صفقات مضاربة .وقد مت تداول معظم تلك الصفقات
في األعوام  2007و .2008

جدول83:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في العارضية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 84 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في العارضية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,999
30
1,969
 996,489متر مربع
 498متر مربع

186
161
25
2
23
12.4%

· يوضح الرسم البياني  77أن بيانات أسعار األراضي غير متوفرة لألعوام األخيرة وأن األراضي الشاغرة قليلة جداً في الوقت الراهن.
· كان هناك متوسط منو في أسعار املنازل بنسبةمنو سنوي مركب  9.4يبلغ  %خالل األعوام الثمانية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(77إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(78إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﺎرﺿﻴﺔ
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إشبيلية

محافظة الفروانية

·تضم إشبيلية  1,724أرض منها  260أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  485متر مربع.
·مت تسجيل  889صفقة في هذه املنطقة خالل األعوام الثمانية.
· %21.3من الصفقات قد تكون صفقات مضاربة ،مما يشير إلى وجود مضاربات في املنطقة.

جدول:85نبذة عن وحدات السكن اخلاص في أشبيلية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 86 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في أشبيلية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,724
260
1,464
 836,013متر مربع
 485متر مربع

889
632
257
68
189
21.3%

· يوضح الرسم البياني  79إجتاه أسعار األراضي ويوضح الرسم البياني  80إجتاه أسعار املنازل .بنظرة سريعة على الرسمني البيانيني ،يتضح أن أسعار
األراضي قد إرتفعت بوتيرة أسرع من أسعار املنازل.
· بلغتنسبة النمو السنوي املركب ألسعار األراضي  %14.7خالل األعوام الثمانية  ،كما بلغت نسبة النمو السنوي املركب ألسعار املنازل .%8.4
· يشير التفاوت بني أسعار املنازل واألراضي إلى وجود أنشطة مضاربة لألراضي.

100
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الفردوس

محافظة الفروانية

· تعتبر الفردوس أحد املناطق القليلة التي ال تضم أراضي شاغرة في الوقت الراهن .حيث تضم املنطقة إجمالي  3,532أرض ومت تطويرها جميعاً إلى منازل.
·بلغ متوسط مساحة األرض  312متر مربع أي ما تعد أقل متوسط مساحة في محافظة الفروانية.
·قمنا بدراسة  367صفقة في هذه املنطقة وهناك  68صفقة مت فيها تداول أراضي عدة مرات .وبالرغم من ذلك 66 ،هناك من تلك الصفقات مت
تطويرها إلى منازل وبيعها بعد ذلك.
·في حالتني فقط مت تداول أراضي عدة مرات بدون تطوير.

جدول:87نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الفردوس
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 88 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الفردوس
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

3,532
0
3,532
 1,103,610متر مربع
 312متر مربع

367
299
68
66
2
0.5%

· ال تتوفر لدينا بيانات عن أسعار األراضي في هذه املنطقة نظراً لعدم وجود أراضي شاغرة فيها.
·يوضح الرسم البياني  81إجتاه أسعار املنازل للمنطقة .فقد إرتفع متوسط أسعار املنازل من  87,000د.ك في  2007إلى  202,000د.ك
بنسبة منو سنوي مركب .%12.8
· بالرغم من أن متوسط أسعار املنازل أعلى من املتوسط ،مازالت أسعار املنازل ميكن حتمل تكلفتها.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(81إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻔﺮدوس
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خيطان

محافظة الفروانية

·تعتبر منطقة خيطان خليطاً من األراضي اإلستثمارية وأراضي السكن اخلاص.
·تضم هذه املنطقة  908أرض ،منها  21أرض شاغرة .وبلغ متوسط مساحة األرض  520متر مربع.
·لم نتمكن من جمع بيانات عن أسعار األراضي أو املنازل في هذه املنطقة.
·مت تسجيل  10صفقات فقط خالل األعوام الثمانية ،وبالتالي فإن املعلومات غير كافية للتحليل واإلستنتاج.

جدول : 89نبذة عن وحدات السكن اخلاص في خيطان
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة

908
*21
887
 471,917متر مربع
 520متر مربع

·هذا ال يتضمن قطع األراضي الكبيرة التي املأخوذة مناحلكومة

جدول 90 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في خيطان
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

10
9
1
1
10.0%

·ال تتوافر لدينا بيانات عن أسعار األراضي في خيطان .إن بيانات أسعار املنازل املذكورة في الرسم البياني  82مبنية على بعض الصفقات فقط
وبالتالي قد ال تعكس بشكل عادل أوضاع السوق احلقيقية.
·وفقاً للبيانات احملدودة ،بلغت نسبة النمو السنوي املركب في أسعار املنازل  %15.2لألعوام الثمانية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(82إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ ﺧﻴﻄﺎن
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العمرية

محافظة الفروانية

·تضم العمرية  1,144أرض مبتوسط مساحة  595متر مربع لألرض.
·من بني تلك األراضي هناك  25أرض شاغرة.
·مت تســجيل  143صفقــة فــي هــذه املنطقــة مت فيهــا تــداول األراضــي عــدة مــرات أي أن هنــاك نســبة قليلــة جــداً مــن إجمالي الصفقــات تعتبر
صفقــات مضاربة.

جدول:91نبذة عن وحدات السكن اخلاص في العمرية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 92 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في العمرية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,144
25
1,119
 681,032متر مربع
 595متر مربع

143
132
11
11
9.4%

·ال تتوفر بيانات عن أسعار األراضي لألعوام األخيرة.
·إرتفع متوسط سعر املنزل من  173,000د.ك في  2007إلى  379,000د.ك في  ،2014أي ما ميثل منواً سنوياً بنسبة .%11.9
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(83إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(84إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
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الرابية

محافظة الفروانية

·تضم الرابية  1,047أرض مت تطويرها إلى منازل وال تتواجد فيها أراضي شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  477متر مربع.
·مت تسجيل  126صفقة في هذه املنطقة بدون رصد صفقات مضاربة.

جدول:93نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الرابية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 94 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الرابية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,047
0
1,047
 499,351متر مربع
 477متر مربع

126
102
24
24
0
0.0%

·بالتوازي مع املناطق التي ال تضم أراضي شاغرة ،توفرت بيانات أسعار األراضي لألعوام  2009و  2012فقط .فقد مت بيع أرض مببلغ 600
د.ك للمتر املربع في عام  2012وقد مت تطويرها الحقاً إلى منزل.
·يوضح الرسم البياني  86إحتاه أسعار املنازل .بلغ النمو السنوي في أسعار املنازل خالل األعوام الثمانية .%12.6
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(85إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻴﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(86إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻴﺔ
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الرحاب

محافظة الفروانية

·ال تضم الرحاب أيضاً أية أراضي شاغرة وتضم  1,275أرض مت تطويرها إلى منازل.
·بلغ متوسط مساحة األرض  409متر مربع.
·مت تسجيل  83صفقة بدون وجود صفقات مضاربة.

جدول:95نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الرحاب
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 96 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الرحاب
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,275
0
1,275
 521,141متر مربع
 409متر مربع

83
69
14
14
0
0.0%

·لم تتوافر بيانات عن أسعار األراضي نظراً لعدم وجود أراضي شاغرة.
·يوضح الرسم البياني  87إجتاه أسعار املنازل .حيث إرتفعت أسعار املنازل من  138,000د.ك في  2007إلى  320,000د.ك في .2014
·بلغت النمو السنوي املركب في أسعار املنازل .%12.7
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(87إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺮﺣﺎب
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صباح الناصر

محافظة الفروانية

·تضم منطقة صباح الناصر إجمالي  2,036أرض للسكن اخلاص ،منها  50أرض شاغرة و  1,986منزل.
·بلغ متوسط مساحة األرض  585متر مربع لتكون بذلك ثاني أكبر منطقة من حيث متوسط مساحة األرض في محافظة الفروانية.
·مت تسجيل  270صفقة خالل األعوام الثمانية املاضية.
·من تلك الصفقات ،هناك  38صفقة مت فيها تداول أراضي عدة مرات لتمثل بذلك  %14.1من إجمالي الصفقات.

جدول: 97نبذة عن وحدات السكن اخلاص في صباح الناصر
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  98 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في صباح الناصر
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,036
50
1,986
 1,190,563متر مربع
 585متر مربع

270
227
43
5
38
14.1%

·يوضح الرسم البياني  88تقلباً تصاعدياً وتنازلياً في أسعار األراضي .ويعزى ذلك إلى تواجد عدد قليل من األراضي الشاغرة وبالتالي ال متثل البيانات
الوضع احلقيقي للسوق.
·إرتفعت أسعار املنازل ملعدل سنوي يعادل  %10.8خالل األعوام الثمانية املاضية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(88إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(89إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﻨﺎﺻﺮ
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أبو حليفة

محافظة األحمدي

·تعتبر منطقة أبو خليفة منطقة عقارات إستثمارية بشكل رئيسي ولكن يتواجد فيها  226أرض للسكن اخلاص ال يوجد فيها أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  754متر مربع وهو ما يعد متوسط مساحة كبير.
·مت تسجيل عدد قليل للغاية من الصفقات لألراضي واملنازل في أبو حليفة خالل األعوام الثمانية املاضية.

جدول  99:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في أبو حليفة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  100 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في أبو حليفة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة
·يوضح الرسم البياني  90إجتاه أسعار املنازل ولكن قد ال ميثل ذلك احلالة احلقيقية للسوق.
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226
0
226
 170,511متر مربع
 754متر مربع

26
23
3
3
11.5%

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(90إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ أﺑﻮ ﺣﻠﻴﻔﺔ
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الظهر

محافظة األحمدي

·تعتبر منطقة الظهر منطقة كبيرة للسكن اخلاص بعدد  2,477أرض ،منها خمس أراضي فقط شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  280متر مربع أي ما يعد واحد من األصغربدولة الكويت.
·قمنا بتسجيل  216صفقة في هذه املنطقة بدون تصنيف أية منها حتت قائمة صفقات املضاربة.

جدول  101 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الظهر
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  102 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الظهر
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,477
5
2,472
 693,413متر مربع
 280متر مربع

216
191
25
20
5
4.8%

·نظراً لصغر مساحة األرض ،تعتبر أسعار األراضي في الظهر في متناول الكثير .حيث بلغ متوسط سعر املنزل  76,000د.ك في عام 2007
ليرتفع إلى  169,000د.ك في عام  .2014وتعتبر مستويات األسعار هذه ثاني أقل األسعار في دولة الكويت.
·بلغت نسبة النمو السنوي املركب ألسعار املنازل .%12.1
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(91إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ
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األحمدي

محافظة األحمدي

·تضم منطقة األحمدي  3,425أرض للسكن اخلاص منها  792أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  428متر مربع.
·بالرغم من كبر مساحة املنطقة ،مت تسجيل  80صفقة فقط في األحمدي خالل األعوام الثمانية املاضية ،ال متثل البيانات اخلاصة بها أوضاع
السوق بشكل عادل.

جدول  103 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في األحمدي
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  104 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في األحمدي
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

3,425
792
2,633
 1,463,692متر مربع
 428متر مربع

80
70
10
10
12.5%

·يوضح الرسم البياني  92إرتفاع أسعار املنازل من  69,000د.ك في عام  2007إلى  175,000د.ك في عام  .2014وبالتالي نسبة النمو
السنوي املركب تبلغ  %14.1وهو ما يعتبر إرتفاع الفت للنظر.

118

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(92إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي
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العقيلة

محافظة األحمدي

·تضم منطقة العقيلة  1,929أرض للسكن اخلاص منها  581أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  480متر مربع.
·رصدت  809صفقة في هذه املنطقة ،منها  187حالة مت فيها تداول أراضي عدة مرات.
·متثل هذه الصفقات  %23.1من إجمالي الصفقات مما يدل على وجود صفقات مضاربة في املنطقة.

جدول 105 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في العقيلة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  106 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في العقيلة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,929
581
1,348
 926,270متر مربع
 480متر مربع

809
517
292
105
187
23.1%

·يشير الرسم البياني  93إلى أن أسعار األراضي قد شهدت إرتفاعاً مفاجئاً خالل العامني األخيرين .قد يعزى ذلك إلى أنشطة املضاربة التي متت في
تلك األعوام.
·بلغتنسبة النمو السنوي املركب ألسعار األراضي  %12.2خالل األعوام الثمانية .وبشكل عام ،إرتفعت أسعار األراضي بنسبة  %225خالل األعوام
الثمانية وكان ثالثة أرباع ذلك النمو في العامني األخيرين.
·ال توضح أسعار املنازل املوضحة في الرسم البياني  94أية إرتفاع في النمو خالل العامني األخيرين .وقد بلغتنسبة النمو السنوي املركب في أسعار
املنازل  %11.1خالل األعوام الثمانية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(93إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﻠﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(94إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﻠﺔ
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فهد األحمد

محافظة األحمدي

·تضم منطقة فهد األحمد  1,973أرض ،منها  5أراضي شاغرة فقط.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  407متر مربع.
·لدينا  64صفقة فقط مت تغطيتها لهذه املنطقة وحوالي  %7.8منها تعتبر صفقات مضاربة محتملة .وهذا يشير إلى وجود أنشطة مضاربة في
املنطقة.

جدول  107 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في فهد األحمد
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  108 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في فهد األحمد
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,973
5
1,968
 803,611متر مربع
 407متر مربع

64
59
5
5
7.8%

·يوضح الرسم البياني  95أن أسعار املنازل قد إرتفعت من  154,000د.ك في عام  2007إلى  297,000د.ك في عام .2014
·بلغت نسبة النمو السنوي املركب .%9.8
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(95إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﻓﻬﺪ اﻷﺣﻤﺪ
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الفحيحيل

محافظة األحمدي

·تعتبر الفحيحيل منطقة أخرى من املناطق ذات اخلليط املزدوج بني األراضي اإلستثمارية وأراضي السكن اخلاص.
·هناك  1,119أرض للسكن اخلاص منها  61أرض شاغرة .وبلغ متوسط مساحة األرض  744متر مربع.
·لدينا بيانات عن صفقات تخص  116وحدة في هذه املنطقة منها حوالي  %19.8قد تكون صفقات مضاربة .هذا يشير إلى إرتفاع نسبة
املضاربة في هذه املنطقة.

جدول  109 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الفحيحيل
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  110 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الفحيحيل
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,119
61
1,058
 832,781متر مربع
 744متر مربع

116
91
25
2
23
19.8%

·يوضح الرسم البياني  96بيانات أسعار األراضي خالل األعوام من  2010و حتى  .2014خالل تلك األعوام اخلمسة ،إرتفعت أسعار األراضي
بنسبة سنوية  .%20.1هذا يشير مجدداً إلى وجود صفقات مضاربة عالية في أراضي املنطقة.
·يوضح الرسم البياني  97إجتاهات أسعار املنازل .وبلغت نسبة النمو السنوي املركب ألسعار املنازل  %13.6خالل األعوام الثمانية املاضية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(96إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(97إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ
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الفنطاس /الفنطاس الزراعي

محافظة األحمدي

·تضم الفنطاس  541فقط أرض للسكن اخلاص حيث تعتبر منطقة سكن إستثماري بشكل رئيسي.
· 102من إجمالي األراضي هي أراضي شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  1,217متر مربع وهو ما يعد متوسط مساح ًة كبير بالنسبة ألراضي السكن اخلاص.
·لدينا  40صفقة في هذه املنطقة لألعوام الثمانية املاضية و %32.5منهم قد تكون صفقات مضاربة .هذا يدل على أن حجم املضاربة عالي
في هذه املنطقة.

جدول  111 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الفنطاس
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  112 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الفنطاس
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

541
102
439
 658,398متر مربع
 1,217متر مربع

40
27
13
13
32.5%

·يوضح الرسم البياني  98بيانات أسعار األراضي بعد عام  2010فقط .وقد بلغ النمو السنوي في متوسط سعر األراضي  %16.3خالل األعوام
.2014 – 2010
·إرتفعت أسعار املنازل من  200,000د.ك في عام  2007إلى  419,000د.ك في عام  ،2014أي ما ميثل معدل منو سنوي مركب .%11.1
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(98إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻄﺎس

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(99إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻄﺎس
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محافظة األحمدي

هدية

·تضم منطقة هدية  1,495أرض للسكن اخلاص ،منها  334أرض شاغرة و  1,161أرض مت تطوير منازل عليها.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  617متر مربع.
·لدينا  292صفقة في هذه املنطقة ،منها  54صفقة ( )%18.5قد تكون صفقات مضاربة .هذا يدل على وجود بعض أنشطة املضاربة في املنطقة.

جدول 113 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في هديه
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 114 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في هديه
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,495
334
1,161
 922,836متر مربع
 617متر مربع

292
233
59
5
54
18.5%

·يوضح الرسم البياني  100إرتفاع أسعار األراضي من  258د.ك للمتر املربع في  2007إلى  455د.ك للمتر املربع في  .2014و قد بلغتنسبة
النمو السنوي املركب .%8.4
·يوضح الرسم البياني  101إجتاهات أسعار املنازل حيث بلغت نسبة النمو السنوي املركب .%8.1
·حترك كل من أسعار األراضي وأسعار املنازل بالتوافق.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(100إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﻫﺪﻳﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(101إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ ﻫﺪﻳﻪ
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املنقف

محافظة األحمدي

·تضم منطقة املنقف  2,154أرض للسكن اخلاص ،منها  121أرض شاغرة .كما أن جزءاً كبيراً من هذه املنطقة يضم أراضي إستثمارية.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  398متر مربع.
·لدينا  527صفقة في هذه املنطقة ،منها  137صفقة قد تكون صفقات مضاربة .مت تداول معظم هذه الصفقات خالل األعوام ما بني
 2007و  2010حني كانت أعداد األراضي الشاغرة أكبر من عددها احلالي.

جدول 115 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في املنقف
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 116 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في املنقف
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,154
121
2,033
 857,789متر مربع
 398متر مربع

527
335
192
55
137
26.0%

·يوضح الرسم البياني  102إرتفاع أسعار األراضي من  310د.ك للمتر املربع في عام  2007إلى  617د.ك للمتر املربع في عام  ،2014أي ما
ميثل نسبة منو سنوي مركب .%10.3
·إرتفعت أسعار املنازل من  142,000د.ك في عام  2007إلى  329,000د.ك في عام  2014بنسبة منو سنوي مركب .%12.7
·تعتبر هذه املناطق أحد املناطق القليلة التي كان فيها منو أسعار املنازل أعلى مما هو عليه بالنسبة لنمو أسعار األراضي خالل األعوام الثمانية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(102إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﳌﻨﻘﻒ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(103إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﳌﻨﻘﻒ
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محافظة األحمدي

الرقة

·تضم الرقة أرض شاغرة واحدة فقط من ضمن  2,333أرض للسكن اخلاص.
·بلغ متوسط مساحة األرض  426متر مربع.
·قمنا بدراسة  224صفقة وهناك صفقة واحدة فقط مت فيها تداول أرضواحدة عدة مرات بدون تطوير.

جدول:117نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الرقة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 118 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الرقة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير
نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,333
1
2,332
 994,333متر مربع
 426متر مربع

224
215
9
8
1
0.1%

·يوضح الرسم البياني  104إجتاه أسعار املنازل .حيث بلغ متوسط أسعار املنازل  101,000د.ك في عام  2007ليرتفع إلى 231,000
د.ك في عام .2014
·بلغت نسبة النمو السنوي املركب .%12.5
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(104إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺔ
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مدينة صباح األحمد البحرية

محافظة األحمدي

·تعتبر مدينة صباح األحمد البحرية منطقة أخرى مت تطوريها حديثاً ،حيث بها 9,008قطعة أرض .وهي بها ثالث أكبر عدد من قطع
األراضي من بني املناطق في الكويت.
·تضم مدينة صباح األحمد البحرية 8,429أرض شاغرة ،وفقط  579منزل.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  899متر مربع.
·رصدنا  328صفقة في هذه املنطقة ،منها تقريباً  %55.5صفقات متت علي أراضي فضاء بدون أي تطوير.
·من الواضح ،أن هذه املنطقة بها إرتفاع في عدد الصفقات املضاربة

جدول : 119نبذة عن وحدات السكن اخلاص في مدينة صباح األحمد البحرية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  :120حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في مدينة صباح األحمد البحرية
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

9,008
8,429
579
 8,094,335متر مربع
 899متر مربع

328
146
182
182
55.5%

·يبني الرسم البياني  105التغير في أسعار األراضي ،بينما لم تتوفر بيانات فيما يخص أسعار املنازل
·إرتفعت أسعار األراضي من  133د.ك للمتر املربع في  2007إلى  316د.ك للمتر املربع في 2014
·بلغ معدل النمو السنوي املركب ألسعار األراضي  %13.1خالل األعوام الثمانية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(105إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
KD 316
KD 252
KD 180
KD 137

2014

2013
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2011
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2010

2009

KD 135
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الصباحية

محافظة األحمدي

·تضم الصباحية  3,165أرض للسكن اخلاص ،منها  95أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  582متر مربع.
·لدينا  305صفقة لهذه املنطقة ،منها  %15.7قد تكون صفقات مضاربة.

جدول 121 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الصباحية
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة

3,165
95
3,070
 1,843,081متر مربع
 582متر مربع

جدول  122 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الصباحية

الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

305
257
48
48
15.7%

·يوضح الرسم البياني  106بيانات أسعار األراضي لألعوام  2008و  .2014خالل هذين العامني ،إرتفعت أسعار األراضي مبعدل %15.5
سنوياً .نظراً حملدودية البيانات املتوفرة ،فقد ال ثمثل هذه البيانات الوضع احلقيقي للسوق.

·تتوافر جميع بيانات أسعار األراضي جلميع األعوام كما هو موضح في الرسم البياني  .107بلغ معدل النمو السنوي املركب ألسعار املنازل في
الصباحية  %10.4خالل األعوام الثمانية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(106إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(107إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ
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أبو فطيرة

محافظة مبارك الكبير

·تعتبر منطقة أبو فطيرة أحد املناطق األخرى اجلديدة بعدد  3,058من األراضي.
· 2,025من األراضي هي أراضي شاغرة وبلغ متوسط مساحة األراضي  441متر مربع.
·لدينا  1,810صفقة مت تسجيلها في هذه املنطقة ،أي ما يعد أعلى عدد من الصفقات ألي من املناطق بدولة الكويت.
·حوالي  %52.9من إجمالي الصفقات قد تكون صفقات مضاربة مما يعد مؤشراً على أن هذه املنطقة تشهد مضاربات كثيرة.

جدول  123 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في أبو فطيرة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  124 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في أبو فطيرة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

3,058
2,025
1,033
 1,347,664متر مربع
 441متر مربع

1,810
838
972
15
957
52.9%

·يوضح الرسم البياني  108بيانات أسعار األراضي في أبو فطيرة .إرتفع متوسط أسعار األراضي من  292د.ك للمتر املربع في عام 2997
إلى  682د.ك للمتر املربع في عام  2014ليبلغ بذلك نسبة النمو السنوي املركب .%12.7
·شهدت املنازل إرتفاعاً في أسعارها في أبو فطيرة مؤخراً ويوضح الرسم البياني  109بيانات أسعار املنازل لعام  .2014حيث جاء متوسط
سعر املنزل  251,000د.ك
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(108إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ أﺑﻮﻓﻄﻴﺮة

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(109إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ أﺑﻮ ﻓﻄﻴﺮة
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العدان

محافظة مبارك الكبير

·تضم منطقة العدان  3,504أرض للسكن اخلاص و أربعة أراضي شاغرة فقط.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  412متر مربع.
·لدينا إجمالي  193صفقة في هذه املنطقة .منها  4صفقات قد تكون صفقات مضاربة.

جدول 125 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في العدان
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  126 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في العدان
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

3,504
4
3,500
 1,441,920متر مربع
 412متر مربع

193
185
8
4
4
2.1%

·ال تتوفر بيانات عن أسعار األراضي في منطقة العدان.
·يوضح الرسم البياني  110إجتاه أسعار املنازل التي إرتفعت بنسبة سنوية  %10.6خالل األعوام  2007و .2014
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(110إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﺪان
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القرين

محافظة مبارك الكبير

·تعتبر منطقة القرين من املناطق القليلة التي ال تضم أية أراضي شاغرة .وتضم القرين بشكل إجمالي  2,677أرض للسكن اخلاص مت تطوير
منازل عليها.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  411متر مربع.
·قمنا بتسجيل  218صفقة في هذه املنطقة بدون وجود صفقات مضاربة.

جدول  127 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في القرين
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  128 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في القرين
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,677
0
2,677
 1,099,402متر مربع
 411متر مربع

218
193
25
25
0
0.0%

·يوضح الرسم البياني  111إجتاهات أسعار املنازل.
·إرتفع متوسط أسعار املنازل من  131,000د.ك في عام  2007إلى  288,000د.ك في عام  2014بنسبة منو سنوي مركب .%11.9
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(111إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﻦ
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القصور

محافظة مبارك الكبير

·تضم منطقة القصور أكثر من  3,000أرض للسكن اخلاص ،منها  7أراضي شاغرة فقط.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  408متر مربع.
·لدينا  215صفقة في هذه املنطقة وال يوجد صفقات مضاربة منها.

جدول  129 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في القصور
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  130 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في القصور
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

3,067
7
3,060
 1,250,806متر مربع
 408متر مربع

215
215
0.0%

·يوضح الرسم البياني  112إرتفاع أسعار املنازل من  122,000د.ك في عام  2007إلى  268,000د.ك في عام  2014بنسبة منو سنوي
مركب .%11.9
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(112إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻮر
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الفنيطيس

محافظة مبارك الكبير

·تعتبر منطقة الفنيطيس منطقة حديثة ،حيث تضم  2,192أرض للسكن اخلاص ،منها  2,175أرض شاغرة و  17منزل فقط.
·بلغ متوسط مساحة األرض 436متر مربع.
·مت تسجيل  1,133صفقة في هذه املنطقة 337 ،صفقة منها قد تكون صفقات مضاربة.
·متثل هذه الصفقات حوالي  %30من إجمالي الصفقات مما يشير إلى إرتفاع مستويات املضاربة في هذه املنطقة.
·بالرغم من املضاربات ،حوالي  %70من الصفقات في هذه املنطقة تعبر عن حاالت قامت فيها العائالت بشراء األرض واإلبقاء عليها بدون
تطوير أو إعادة بيع .هذا يدل على اإلهتمام طويل األجل بهذه املنطقة.

جدول  131 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الفنيطيس
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  132 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الفنيطيس
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,192
2,175
17
 955,820متر مربع
 436متر مربع

1,133
796
337
337
29.7%

·يوضح الرسم البياني  113إجتاهات أسعار األراضي في منطقة الفنيطيس .حيث إرتفعت األسعار من  315د.ك للمتر املربع في  2007إلى 703
د.ك للمتر املربع في .2014
·بلغت نسبة النمو السنوي املركب ألسعار األراضي  %12.1خالل األعوام الثمانية.
·ظهرت أسعار األراضي مؤخراً كما هو موضح في الرسم البياني  .114ففي عام  ،2013مت تسجيل صفقة بسعر  345,000د.ك وهو ما
يوفرمستوى قياسي جيد للمقارنة مع الصفقات املستقبلية.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(113إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(114إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ
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املسيلة /املسايل

محافظة مبارك الكبير

·تضم املسيلة /املسايل 8351,أرض ،ما يقرب من  %85منها أراضي شاغرة .وتعتبر املنطقة أحد املناطق اجلديدة قيد التطوير.
·قمنا بتتبع  435صفقة في هذه املنطقة ،منها  127حالة مت تداول األراضي فيها عدة مرات .هذا يشير إلى أن نسبة صفقات املضاربة
احملتملة عالية عند معدل .%29.2
·وهذا متوقع نظراً لوجود أراضي شاغرة عديدة وقيام املستثمرين بشراء وبيع تلك األراضي بغرض حتقيق الربح من صفقات املضاربة.

جدول133:نبذة عن وحدات السكن اخلاص في املسيلة  /املسايل
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 134:حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في املسيلة  /املسايل
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

2,088
1666
422
 1,320,692متر مربع
 633متر مربع

435
302
133
6
127
29.2%

·يوضح الرسم البياني  115أن أسعار األراضي قد إرتفعت بشدة فوق مستوى  800د.ك للمتر املربع بعد أن كان سعر املتر أقل من  500د.ك في
الثالث سنوات األخيرة .وبالتالي ،تعتبر نسب منو أسعار األراضي في املسيلة /املسايل عند نسبة  %12.0سنوياً من أعلى مستويات النمو.
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ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ) :(115ﺇﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ )ﺑﺎﳌﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ( ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻴﻠﺔ /ﺍﳌﺴﺎﻳﻞ

ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ) :(116ﺇﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﻴﻠﺔ /ﺍﳌﺴﺎﻳﻞ
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مبارك الكبير

محافظة مبارك الكبير

·تضم منطقة مبارك الكبير  3,551أرض ،منها أرضني خاليتني فقط.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  408متر مربع.
·قمنا بتسجيل  190صفقة في هذه املنطقة ولم يكن هناك أية صفقة مضاربة بينهم.

جدول 135 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في مبارك الكبير
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 136 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في مبارك الكبير
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

3,551
2
3,549
 1,447,646متر مربع
 408متر مربع

190
174
16
16
0
0.0%

·إرتفعت أسعار املنازل من  169,000د.ك في عام  2007إلى  304,000د.ك في عام  2014بنسبة منو سنوي مركب .%8.7
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) :(117إﲡﺎه اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
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صباح السالم

محافظة األحمدي

·تضم منطقة صباح السالم أكبر عدد من أراضي السكن اخلاص بدولة الكويت.
·تضم املنطقة  5,866منزل وعدد  279أرض شاغرة فقط .وبالتالي ،تضم هذه املنطقة أكبر عدد من السكان الكويتيني من بني كافة مناطق
دولة الكويت.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  469متر مربع.
·مت تسجيل  863صفقة في هذه املنطقة خالل األعوام الثمانية.
· %12.7من الصفقات قد تكون صفقات مضاربة التي مت تداول معظمها خالل األعوام  2008و .2014

جدول 137 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في صباح السالم
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 138 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في صباح السالم
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

6,145
279
5,866
2,885,685متر مربع
 469متر مربع

863
753
110
110
12.7%

·يوضح الرسم البياني  118توافر بيانات عن أسعار األراضي لعامني فقط هما  2008و  .2014خالل فترة األعوام السبعة ،شهدت أسعار األراضي
منواً سنوياً مبعدل  .%3.6ولكن نظراً لوجود بيانات عن عدد ضئيل من الصفقات ،فإنها قد ال متثل الوضح احلقيقي للسوق.

·يوضح الرسم البياني  119إجتاهات أسعار املنازل .فقد إرتفعت أسعار املنازل من  139,000د.ك في عام  2007إلى  230,000د.ك في عام
.2014
·بلغت نسبة النمو السنوي املركب  %7.4وهو ما يعد معدالً معتدالً.
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النعيم

محافظة اجلهراء

·تضم منطقة النعيم  912أرض للسكن اخلاص بدون وجود أراضي شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  415متر مربع.
·قمنا بدراسة  62صفقة في هذه املنطقة بدون وجود صفقات مضاربة.

جدول 139 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في النعيم
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول140 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في النعيم
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

912
0
912
 378,349متر مربع
 415متر مربع

62
54
8
8
0
0.0%

·يوضح الرسم البياني  120أن متوسط أسعار املنازل قد إرتفع من  132,000د.ك في عام  2007إلى  228,000د.ك في عام .2014
·بلغت نسبة النمو السنوي املركب  %8.2أي ما يعد أقل نسب النمو في أسعار املنازل في مناطق محافظة اجلهراء.
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النسيم

محافظة اجلهراء

·تضم منطقة النسيم في محافظة اجلهراء  1,814أرص للسكن اخلاص ،منها  682أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  467متر مربع.
·قمنا بجمع بيانات عن عدد  83صفقة في هذه املنطقة وبلغت نسبة الصفقات التي ميكن أن تكون صفقات مضاربة .%13.1

جدول  141 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في النسيم
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول 142 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في النسيم
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,814
682
1,132
 847,003متر مربع
 467متر مربع

83
72
11
11
13.3%

· إرتفعت أسعار املنازل في منطقة النسيم من  120,000د.ك في عام  2007إلى  216,000د.ك في عام  2014بنسبة منو سنوي مركب .%8.8
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القصر

محافظة اجلهراء

·تعتبر منطقة القصر أحد أكثر املناطق طلباً .وتضم املنطقة  1,698أرض ،منها  26أرض شاغرة فقط.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  670متر مربع وهو األعلى ما بني مناطق محافظة اجلهراء.
·لدينا بيانات عن  101صفقة في هذه املنطقة ،حوالي  %17.8من الصفقات قد تكون صفقات مضاربة.

جدول  143 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في القصر
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  144 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في القصر
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,698
26
1,672
 1,137,322متر مربع
 670متر مربع

101
83
18
18
17.8%

· يوضح الرسم البياني  122إرتفاع أسعار املنازل من  129,000د.ك في عام  2007إلى  330,000د.ك في عام  .2014حيث جاء نسبة النمو
السنوي املركب مرتفعاً عند  ،%14.4ليكون بذلك أعلى نسب منو بدولة الكويت.

· بلغ متوسط سعر املنزل  330,000د.ك وهو أعلى مستوى سعر ألي منزل في محافظة اجلهراء.
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مدينة سعد العبد اهلل

محافظة اجلهراء

·تعتبر منطقة سعد العبد اهلل أكبر منطقة للسكن اخلاص في محافظة اجلهراء وأيضاً ثالث أكبر منطقة بدولة الكويت.
·تضم املنطقة  7,563أرض للسكن اخلاص ،منها  44أرض شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األراضي  409متر مربع.
·قمنا بتسجيل  800صفقة في هذه املنطقة بدون وجود صفقات مضاربة.

جدول  145 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في مدينة سعد العبد اهلل
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  146 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في مدينة سعد العبد اهلل
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

7,563
44
7,519
 3,095,868متر مربع
 409متر مربع

800
800
0.0%

·إرتفعت أسعار املنازل في منطقة سعد العبد اهلل من  125,000د.ك في عام  2007إلى  267,000د.ك في عام  2014بنسبة منو سنوي
مركب .%11.4
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الواحة

محافظة اجلهراء

·تضم منطقة الواحة  1,779أرض للسكن اخلاص بدون وجود أراضي شاغرة.
·بلغ متوسط مساحة األرض  312متر مربع ،وهو األصغر في محافظة اجلهراء.
·لدينا  217صفقة في هذه املنطقة بدون وجود صفقات مضاربة.

جدول  147 :نبذة عن وحدات السكن اخلاص في الواحة
إجمالي قطع أراضي السكن اخلاص
عدد قطع األراضي الشاغرة
إجمالي عدد املنازل
إجمالي مساحات جميع األراضي
متوسط مساحة األرض في املنطقة
جدول  148 :حتليل الصفقات القائمة على املضاربة في الواحة
الوحدات التي مت تغطيتها في حتليل الصفقات
الوحدات ذات الصفقة الواحدة
الوحدات ذات الصفقات املتعددة
الصفقات بعد تطوير منزل على األرض
الصفقات بدون تطوير

نسبة صفقات التي من احملتمل أن تكون قائمة على املضاربة

1,779
1
1,778
 555,390متر مربع
 312متر مربع

217
217
0.0%

·جاءت مستويات أسعار املنازل في منطقة الواحة األقل من بني جميع مناطق دولة الكويت.
·إرتفع متوسط أسعار املنازل من  76,000د.ك في عام  2007إلى  162,000د.ك في عام  ،2014وهو حالياً األقل ما بني مختلف مناطق
دولة الكويت.
·بلغت نسبة النمو السنوي املركب ألسعار املنازل .%11.5
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الملحق رقم (:)1

تعاريف
المصطلحات

متوســط اإليجــار الشــهري – بالنســبة ملنطقــة معينــة ،هــو متوســط كل اإليجــارات الشــهرية التــي مت فرضهــا مــن قبــل ُمــاك العقــارات علــى
املســتأجرين لــكل أنــواع العقــارات علــى أســاس شــهري .هــذه العقــارات قــد تكــون شــقة بغرفــة نــوم واحــدة ،أو شــقة بغرفتــن نــوم ،أو أي نــوع أخــر.
وبشــكل عــام ،فإنــه مــن املالحــظ أن كل املناطــق (وأيضـاً كل درجــات جــودة العقــار) بهــا مزيــج متــوازن مــن مختلــف أنــواع الشــقق ،وبالتالي ليس هناك
إنحــراف فــي قيــم متوســطات اإليجــارات الشــهرية املســتنتجة ،لصالــح نــوع معــن مــن الشــقق كشــقق الغرفــة الواحــدة أو الغرفتــن .وعلــى أي حــال،
أينمــا وجدنــا أن هنــاك إنحــراف فــي قيــم متوســط اإليجــار الشــهري املســتنتجة لصالــح نــوع معــن مــن الوحــدات ،فإننا نقــوم بضبط تلــك اإلنحراف،
حتــى تكــون النتائج قابلــة للمقارنة.
وفــي بعــض احلــاالت ،تتضمــن اإليجــارات الشــهرية مصاريــف الكهربــاء واإلنترنــت ،وفــي بعــض احلــاالت األخــرى التتضمن اإليجارات الشــهرية تلك
املصاريــف .وبالتالــى ،فقــد بذلنــا كل العنايــة الالزمــة للوصــول ملســتويات إيجــارات شــهرية لــكل أنــواع العقــارات صاحلة للمقارنــة مع بعضها البعض،
وذلــك عــن طريــق عمليــة ضبــط دقيقة.
معــدل الرســملة  -يتــم إحتســاب معــدل الرســملة عــن طريــق حاصــل قســمة الدخــل الســنوي للعقــار علــى ســعر العقــار .فعلــى ســبيل املثــال ،إذا بلغــت
قيمــة عقــار  1مليــون د.ك وبلغــت اإليــرادات الســنوية املتولــدة مــن العقــار  80,000د.ك ،يصبــح معــدل الرســملة .%8.00
سعر العقار =  1,000,000د.ك
اإليراد السنوي =  80,000د.ك
معدل الرسملة = %8.00 = 1,000,000 / 80,000

فــي الواقــع ،يتــم تــداول املئــات مــن العقــارات املــدرة للدخــل فــي الســوق فــي مناطق مختلفة .بالنســبة لهــذه العقارات ،فــإن دمج اإليراد والســعر يعطي
معدل الرســملة .تشــتهر معدالت الرســملة في الســوق ويتم إســتخدامها لتقييم العقارات املعروف إيرادها الســنوي .و هذه املنهجية املســتخدمة في
التقييم العقاري ،تسمى مبنهجية القيمة الرأسمالية للدخل.
معدل الرسملة = %8.00

الدخل السنوي =  80,000د.ك
قيمة العقار =  1,000,000 = %8.00 / 80,000د.ك
ميكــن أن يكــون الدخــل املســتخدم فــي املعادلــة الرياضيــة مجمــل الدخــل أو صافــي الدخــل (بعــد إقتطــاع مصاريــف التشــغيل والصيانــة) .وخــال
الدراســة املاثلــة ،مت إســتخدام مجمــل الدخــل فقــط إلحتســاب جميــع معــدالت الرســملة مبــا يتوافــق مــع أفضــل األســاليب املســتخدمة فــي الســوق.
نســبة النمــو الســنوي املركــب – هــو نســبة النمــو إلســتثمار علــى فتــرة زمنيــة محــددة ،ويتــم إحتســابه عــن إيجــاد حيــث طريــق رفــع نســبة النمــو
اإلجمالــي لــأس ( \ 1ن) حيــث (ن) هــى عــدد ســنوات الفتــرة الزمنيــة التــي يتــم إحتســاب النمــو فــي خاللهــا .والنمــو الســنوي املركــب ال يعتبــر معــدل
عائــد حقيقــي ،ولكنــه باألحــرى رقــم متثيلــي .حيــث أنــه ميثــل نســبة النمــو الســنوية كمــا لــو كانــت نســبة النمــو فــي اإلســتثمار قــد منــت بخطــوة ثابتــة
علــى مــدار الفتــرة التــى يتــم إحتســاب النمــو فــي خاللهــا.
تضخــم أســعار املســتهلك – يقيــس املؤشــر القياســي ألســعار املســتهلك التغيــر فــي مســتوى أســعار ســلة ســوقية محــددة مــن املنتجــات واخلدمــات
اإلســتهالكية التــي يتــم شــرائها مــن العائــات عــادة .وهــذا املؤشــر هــو تقديــر إحصائــي يتــم إســتنتاجه عــن طريــق أســعار عينــة مــن البنــود متثــل مــا
يســتهلكه اجلمهــور عــادة مــن غــذاء وملبــس ونقــل والتــي يجمــع أســعارها دوريـاً.
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الدخــل القابــل للتصــرف – وهــو مقــدار املــال الــذي يكــون متاحـاً للعائــات لإلنفــاق واإلدخــار بعــد إحتســاب ضرائــب الدخــل (إن وجــدت) .ويتــم
مراقبــة الدخــل القابــل للتصــرف غالبـاً ،علــى أســاس أنــه مؤشــر إقتصــادي رئيســي لقيــاس احلالــة العامــة لإلقتصــاد.
نســبة اإلشــغال – بالنســبة للعقــارات الســكنية ،يتــم حســاب نســبة اإلشــغال للعقــار كنــاجت قســمة عــدد الشــقق الســكنية الشــاغرة علــى عــدد الشــقق
الســكنية الكليــة فــى ذلــك العقــار .فعلــى ســبيل املثــال ،لــو إحتــوى مبنــى عــدد  50شــقة وكان هنــاك  5منهــم شــاغرين فــي وقــت املســح ،تكــون نســبة
اإلشــغال لهــذا العقــار حاصــل القســمة التاليــة .%90 = 50 / 5 :ونســبة اإلشــغال ملنطقــة يتــم إحتســابها عــن طريــق جمــع كل الشــقق الســكنية
الشــاغرة فــي تلــك املنطقــة وقســمتهم علــى العــدد الشــقق الكلــي املوجــود فــي كل العقــارات فــي تلــك املنطقــة.
الســكن اخلــاص – وهــو ميكــن تعريفــه ليشــمل كل املنــازل املقامــة علــى قطــع أراضــي مت تخطيطهــا كأراضي «ســكنية» مــن قبل البلدية .وبشــكل عام،
منــازل الســكن اخلــاص تكــون مملوكــة مــن قبــل املواطنــن الكويتــن وميكــن أن يتــم تداولهــا عــن طريــق إعــادة البيــع فــي الســوق .وحاليـاً فــي الكويــت،
ال يســمح القانــون اجلديــد لشــركات العقــار بتطويــر مشــاريع الســكن اخلــاص علــى نطــاق واســع .وبالتالى يقــوم األفراد إما بشــراء منازل مت إنشــائها،
أو شــراء قطــع أراضــي والقيــام ببنــاء املنــازل اخلاصــة بهــم عليها.
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