
أظهر التقرير العقاري االخير الصادر عن »بيت التمويل الكويتي« )بيتك( 
لفترة الربع الثالث من عام 2019، تفاوتا في اسعار اراضي السكن الخاص 
في مناطق العاصمة ما بني 2015 وحتى فترة الربع الثالث من عام 2019، 
ال��رب��ع الرابع  ال��ى 1011 دي��ن��ارًا ف��ي  امل��رب��ع  حيث وص��ل متوسط سعر املتر 
ت��راج��ع بنسبة 4.4% خ��ال ع��ام 2016؛ ليسجل بذلك  ث��م  م��ن ع��ام 2015، 
ع��ام 2017 وانخفض  التراجع خ��ال  دي��ن��ارًا. واستمر  متوسط سعر 892 
ان  اال  ال���ى 828 دي���ن���ارا.  امل��رب��ع بنسبة 7.1% ليصل  امل��ت��ر  م��ت��وس��ط س��ع��ر 

على   %3.3 بنسبة  ارتفاعا،  لتسجل   2018 في  ايجابية  ج��اءت  امل��ؤش��رات 
العام  الرابع من  الربع  املتر بنهاية  اس��اس ربع سنوي، وبلغ متوسط سعر 
نفسه 865 دينارا. وواصل املؤشر ارتفاعه حتى فترة الربع الثالث من عام 
2019، مسجا تحّسنا ملحوظا بنسبة 3.5%، متجاوزا حاجز 900 دينار. 
الداخلية ظهرت  املناطق  اب��رز  املربع في  املتر  وكانت اسعار متوسط سعر 
عليها وتيرة االنحدار منذ عام 2015، واستمرت وتيرة التراجع خال عام 
2016، اال ان االسعار دخلت مرحلة من االستقرار مع مؤشرات بالتعافي 

الثالث  الربع  بالتصاعد مجددا عام 2018 وحتى  وب��دأت  خال عام 2017 
الداخلية بشكل  للمناطق  االسعار  التقارير حال  من عام 2019. وعكست 
بنسبة  ع��ام 2015  السكنية  الشويخ  تراجع منطقة  ابرزها  ج��اء  تفصيلي، 
7.2%، لتصل الى نحو 1700 دينار للمتر، اال ان االسعار استمرت بالتراجع 
عام 2016 وانخفضت بنسبة 3.5% اي بحدود 1550 دينارا للمتر، اال انها 
استقرت في عام 2017، لتبدأ بعد ذلك بالتعافي حيث ارتفعت 1.6% وبلغت 
الى 1650 دينارا  ان وصلت  الى  للمتر، واستمرت باالرتفاع،  1575 دينارا 

للمتر، وبنسبة ارتفاع 1.9% حتى فترة الربع الثالث من 2019. كذلك الحال 
التي تعد ثاني اعلى متوسط  السالم،  الى منطقة ضاحية عبداهلل  بالنسبة 
سعر للمتر املربع على مستوى املحافظة، حيث تراجعت اسعارها بنسبة 
2.5% لتصل الى 1400 دينار للمتر، وعاودت االنخفاض بنسبة 2.3% الى 
1300 دينار، ثم استقرت عام 2017. اما في عام 2018 فقد شهدت ارتفاعا 
بنسبة 2.5% لتبلغ بذلك 1350 دينارا، ومن ثم شهدت قفزة بنسبة %3.1 

خال 2019 لتصل الى 1413 دينارا للمتر.

تسلسل األسعار من 2015 حتى 2019... هبط قلياًل ثم صعد

هبة حماد
تشهد عقارات السكن الخاص 

في المناطق الداخلية بمحافظة 
العاصمة نمّواً ملحوظاً في القيمة 
والطلب منذ عام 2015 حتى اليوم، 

وعلى الرغم من ندرة معروضها 
ألسباب عديدة، تأتي في مقدمها 
جاذبية موقعها الجغرافي القريب 

من وسط البلد والتوزيع الديموغرافي 
القائم على تمركز فئات مجتمعية 

معينة في مناطق محددة دون 
غيرها، فإن دخول بعض هذه 

المناطق يبقى هدفاً، وأحياناً »ُحلماً« 
للكثيرين حتى مع تسجيل أسعار 
بعض األراضي مستويات مليونية.

وفي رصٍد سعري على أساس بيانات 
وإحصائيات موثوقة للمناطق العشر 
األكثر جذباً ضمن محافظة العاصمة، 

والتي تشمل كال من: الشويخ 
السكنية، ضاحية عبدالله السالم، 

الشامية، الفيحاء، العديلية، كيفان، 
الدسمة، الدعية، الخالدية، والنزهة، 
يتبّين أن متوسط سعر المتر المربع 
لألراضي الفضاء تجاوز مستوى 1140 
ديناراً ووصل الى أكثر من 1645 ديناراً 

في الشويخ السكنية، على سبيل 
المثال ال الحصر، وإْن كانت األرقام قد 

تتغير باتجاه االرتفاع، وفقاً للموقع 
والعرض الطلب، ما يعني ان امتالك 
قطعة أرض سكنية بمساحة 1000 

متر مربع في بعض هذه المناطق قد 
يتطلب بين 1.14 و 1.64 مليون دينار، ما 
يجعل تداولها محصوراً بفئة أصحاب 

المليونيرات، على حد تعبير خبراء 
العقار.

العرض.. شبه 
منعدم 

ق����ال م���ص���در ع���ق���اري م���وث���وق: إن امل��ن��اط��ق 
املعروض،  فقط من شح  تعاني  ال  الداخلية 
بل قد تكون االراضي املتاحة للبيع منعدمة 
ت���م���ام���ا ف����ي ال����وق����ت ال�����راه�����ن. واض��������اف: م��ن 
ي��رغ��ب ف��ي ش����راء أرض ف��ي��ه��ا ف���إن ذل���ك قد 
يعني اللجوء الى هدم منزل للحصول على 

االرض. 
وع�����ن رأي������ه ف����ي أس����ع����ار اراض��������ي امل��ن��اط��ق 
ت��ك��ون »مليونيرا«  ان  ب��د  ق���ال: ال  ال��داخ��ل��ي��ة، 
املناطق؛  تلك  ف��ي  أراٍض  ش���راء  م��ن  لتتمكن 
ف���االس���ع���ار »خ���ي���ال���ي���ة«، م��ت��وق��ع��ا اس��ت��ق��رار 
اس��ع��اره��ا خ���ال ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة، الف��ت��ا في 
ال��وق��ت ذات��ه ال��ى ان ه��ذه االراض���ي م��ن حيث 
ولن  منخفضة،  فهي  مجدية؛  غير  ال��ع��وائ��د 

تزيد على %5. 
وب��نّي املصدر أن هناك ن��درة بتوافر مناطق 
الفضاء على مستوى الباد، فنسبتها باتت 
اقل من 10%، مشيرا الى ان التوّجه بشراء 
االراض��ي بات ينصّب على الفنيطيس وابو 
فطيرة، والفنطاس، وغيرها من املناطق التي 

ال تزال االراضي فيها متوافرة.

مؤشرات إيجابية 
تشير أح���دث اإلح��ص��ائ��ي��ات ال��ع��ق��اري��ة ال��ى 
أع��داده��ا 1000 قطعة  أراض فضاء، تفوق 
أرض، ال تزال شاغرة في املناطق الداخلية 
ب��م��ح��اف��ظ��ت��ي ح���ول���ي وال���ع���اص���م���ة، ووف���ق���ا 
من  الثالث  ال��رب��ع  فترة  ع��ن  »بيتك«  لتقرير 
السكن  اس��ع��ار  فقد شهدت  الحالي،  ال��ع��ام 
ملحوظا،  تعافيا  املناطق  ه��ذه  في  الخاص 
وذل���ك م��ن ب��ع��د سلسلة م��ن االن��خ��ف��اض��ات 
اس��ع��ار  ان  اال  ع���ام 2015،  م��ن��ذ  ش��ه��دت��ه��ا 
م����ت����وس����ط امل����ت����ر ف�����ي امل����ن����اط����ق ال���داخ���ل���ي���ة 
ال��ظ��روف  اث��ب��ت��ت ق���وة تماسكها ف��ي أح��ل��ك 
االق��ت��ص��ادي��ة، ورغ���م م��ا ش��ه��ده ال��ق��ط��اع من 
مرتفعة،  ظلت  فإنها  االس��ع��ار  ف��ي  ت��راج��ع 
ق��ورن��ت باملناطق االخ���رى. حيث ان  اذا م��ا 
مؤشرات اداء القطاع شهدت تحّوال ايجابيا 
بنسبة  ارت��ف��اع��ا  لتسجل   2018 ع���ام  م��ن��ذ 
3.3% ع���ل���ى اس������اس رب�����ع س����ن����وي، وب��ل��غ 
متوسط سعر املتر بنهاية الربع الرابع من 
ال��ع��ام نفسه 865 دي��ن��ارًا. وواص���ل املؤشر 
ارت��ف��اع��ه حتى ف��ت��رة ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن عام 
بنسبة  ملحوظا  تحّسنا  مسجا   ،2019

3.5%، متجاوزًا حاجز 900 دينار. 

ع خ��ب��راء ع��ق��اري��ون اس��ت��م��رار النمو 
ّ
يتوق

ف�����ي أس�����ع�����ار أراض����������ي ال����س����ك����ن ال����خ����اص 
ب��ال��ع��اص��م��ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا »م��خ��زن قيمة« 
واملتوقع  السعرية،  الناحية  م��ن  ملالكها 
 
ً
ان تحقق 10% إضافية في 2020، فضال
على أنها تتصدر قائمة األماكن املفضلة 
ل���ل���ع���ي���ش ل�������دى ش����ري����ح����ة ال����ص����ف����وة م��ن 

العائالت الكويتية العريقة. 
التنفيذي لشركة  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب  وي��ؤك��د 
التنمية العقارية الذراع العقارية ملجموعة 
ب��وخ��م��س��ن ال��ق��اب��ض��ة س��ل��ي��م��ان امل��ض��ي��ان 
ان ت���داوالت السكن الخاص تحتل املرتبة 
العقاري بنسبة %47،  القطاع  االول���ى في 
مشيرًا الى زيادة في االسعار، تراوحت بن 
3% و5% خالل السنوات الثالث املاضية، 
ق بأسعار مناطق العاصمة 

ّ
أما في ما يتعل

مقارنتها  عند   %3.5 بنسبة  زادت  فإنها 
ب��ن��ظ��ي��رات��ه��ا ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ح���ول���ي، وق����ال: 
»تصدرت أراضي منطقة الشويخ السكنية 
قائمة االسعار االكثر ارتفاعا، حيث وصل 
سعر املتر ف��ي بعض مناطقها ال��ى 1700 
دينار، وبشكل عام تفاوتت االسعار ما بن 
450 و1750 دينارًا مدعومة بارتفاع الطلب 

عليها وندرة املعروض. 
وأشار املضيان الى شّح كبير في أراضي 
السكن الخاص املتاحة للبيع في املناطق 
ال���داخ���ل���ي���ة، ي��ق��اب��ل��ه ارت����ف����اع ف���ي ال��ط��ل��ب، 
م��ع��ززًا ب��ع��وام��ل ع���دة؛ أب���رزه���ا ق��رب��ه��ا من 
وخدمات  بمميزات  وتمتعها  العاصمة 
وم��واق��ع جيدة، كما ان اه��ل تلك املناطق 
عوائلهم  وإب��ق��اء  فيها  العيش  يفضلون 
وأق����ارب����ه����م ال�����ى ج���ان���ب���ه���م، وف�����ي م��ع��ظ��م 
عرض للبيع 

ُ
التي ت البيوت  األحيان فان 

يجري شراؤها ف��ورًا من قبل اهالي تلك 
عاليًا  عليها  الطلب  يجعل  م��ا  امل��ن��اط��ق، 
ج��������ّدًا، ول����ه����ذا ال���س���ب���ب ق����د ال ي���ج���د امل����رء 
قطعة أرض معروضة للبيع في مناطق؛ 
كالشامية والنزهة والضاحية، والشويخ 
االس��ع��ار  ب��ارت��ف��اع  كفيل  وه���ذا  السكنية، 

الى مستويات مليونية.

نسبة البناء

وفي ما يخص نسبة البناء، قال املضيان 
»جميعنا يعلم ان قانون السكن الخاص 
ي���ن���ص ع���ل���ى االل�����ت�����زام ب��ن��س��ب��ة 210% ال 
نسبة  ه��ي  وباعتقادي  ال��س��رداب.  تشمل 
ك���اف���ي���ة، خ���اص���ة اذا م����ا ق����ورن����ت ب��ن��س��ب��ة 
ال��ش��وارع ف��ي الكويت وق��رب املساكن من 
بعضها، وف��ي ح��ال ج��رت زي��ادة النسبة، 
ف���ان امل��ن��ازل ستصبح أش��ب��ه ب��ال��ع��م��ارات 
وب��ع��ض امل��ن��اط��ق ال��خ��ارج��ي��ة ح���دث فيها 
ه���ذا االم����ر ب��ال��ف��ع��ل، م���ا ي��ع��ن��ي ان ال��ب��ن��اء 
ال��ذي  االم���ر  شهد مخالفات وت���ج���اوزات، 
انعكس على املنزل فبات أشبه بالعمارة 
يحتويها،  ال��ت��ي  السكنية  الشقق  لكثرة 
ع��ل��م��ا ب���أن م��ع��دل ت��ل��ك ال��ش��ق��ق ت��ف��اق��م في 
اآلون�����ة االخ����ي����رة، وب����ات ي��ش��م��ل 8 ش��ق��ق، 
واح�����دة ل��ك��ل أس�����رة، وب��م��ع��دل س��ي��ارت��ن، 
وب��ال��ت��ال��ي ب��ات��ت امل��س��اح��ات ال تستوعب 
اع�����داد ال���س���ي���ارات، م���ا أدى ال���ى اك��ت��ظ��اظ 
الشوارع الداخلية بالسيارات، خصوصًا 
الشقق، بغية  انشاء  ال��ى  البعض لجأ  ان 

تأجيرها لسداد الديون«. 
ج����رى  وان  ح����ت����ى  امل�����ض�����ي�����ان:  وأض����������اف 
البنى  ف��إن  البناء مستقبال،  زي���ادة  اق���رار 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ج��م��ي��ع ت��ل��ك امل��ن��اط��ق ستكون 
بحاجة الى تطوير، النه جرى تأسيسها، 
لن  وبالتالي  قديمة،  نسب  على  اعتمادا 
تتحمل استيعاب توسيعات جديدة من 
دون ت��ح��دي��ث��ه��ا، وق���د ي��ك��ون م��ن االف��ض��ل 
ت����ط����وي����ر م����ن����اط����ق ج������دي������دة ق����ري����ب����ة م��ن 
جديدة،  بناء  ونسب  بمعايير  العاصمة 

ع��ل��م��ا ب����أن ه���ن���اك ت���وّس���ع���ات ف���ي ال��وق��ت 
الراهن، تشهدها مناطق شمالية جديدة.

تماُسك األسعار 

ل��ع��ق��اري  م���ن ج��ان��ب��ه، أش����ار ال��خ��ب��ي��ر ا
ل����ى م���ع���ان���اة  ل���دغ���ي���ش���م ا ل���ع���زي���ز ا ع���ب���دا
ل���داخ���ل���ي���ة ب���س���ب���ب ش���ّح  ف����ي امل���ن���اط���ق ا
ل���ت���ي ت��ت��م��ت��ع  االراض�����ي، خ���اص���ة ت��ل��ك ا
ل���ج���ي���دة، ح��ت��ى  ل���رئ���ي���س���ة وا ب���امل���واق���ع ا
ل������ب������ي������وت، واش���������ار  ا ع�����ل�����ى م�����س�����ت�����وى 
ف��ي  ل���ح���ال���ي���ة  ا ل����ب����ن����اء  ا ن���س���ب  ان  ل�����ى  ا
ل����داخ����ل����ي����ة ج����ي����دة، خ���اص���ة  امل����ن����اط����ق ا
ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��زئ��ي��ة ب���ن���اء ث��الث��ة 
»ف���ي   :

ً
ق����ائ����ال اس���ت���ط���رد  ل���ك���ن���ه  ادوار، 

ال��وق��ت ال��ح��ال��ي ل��و ت��واف��رت ام��ك��ان��ي��ة 
س���ي���ك���ون  ذل������ك  ف������إن  ادوار   4 ان�����ش�����اء 
ل��ل��ت��أج��ي��ر«،  ل���ل���ع���وائ���ل، ول���ي���س  اف���ض���ل 
ل���ج���ي���د ل��و  م���ب���ي���ن���ا ان�����ه س���ي���ك���ون م����ن ا

ل���ب���ن���اء،  ج����رت م���راع���اة زي�����ادة ن��س��ب��ة ا
ل�����ى امل����س����اح����ات ف��ه��ي  ام�����ا ب���ال���ن���س���ب���ة ا
 2 750م 2 و 400م جيدة ومتفاوتة بن 

2 ك��ل وف��ق ق��درت��ه. 1000م و
املنازل  تقييم  يجري  الدغيشم:  وأض��اف 
وفق املواقع والبناء، فاذا كان البناء جيدا 
ك��ان قديما  ام��ا  األع��ل��ى،  بالسعر  يحظى 
ف��ي��خ��ت��ل��ف ال��ت��ق��ي��ي��م، وك���ل م��ن��زل يختلف 
ع��ن اآلخ��ر وف��ق م��واد البناء واالض��اف��ات 
م����ن ح���ج���ر او رخ������ام أو غ����ي����ره. ووص����ف 
»الطبيعية«؛  ب� امل��ن��ازل  اس��ع��ار  الدغيشم 
فهي تخضع للعرض والطلب، خصوصا 
��ّح في 

ُ
إن لم يكن هناك ع��رض ك��اٍف أو ش

امل���ع���روض، وب��ال��ت��ال��ي االس���ع���ار مرتفعة 
جدا، بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض. 
وت�����وق�����ع ال���دغ���ي���ش���م اس����ت����م����رار ت���م���اُس���ك 
االسعار في املناطق الداخلية وارتفاعها 

في املستقبل.

  ¶ عقاريون لـ سبقلا: أسعارها مرشحة لالرتفاع 10% إضافية في 2020 

تداوالتها محصورة في شريحة اجتماعية معينة

عقارات المناطق الداخلية.. للمليونيرات فقط!

  عدد األراضي الفضاء في أكثر 10 مناطق داخلية جاذبة للسكن الخاص في محافظة العاصمة

المنطقة
أراض فضاء 

)بمعدل تقريبي(
مجموع 
األراضي

متوسط السعر العام بالمنطقة 
للمتر المربع )د.ك(

النسبة
المتاحة

2.26%73091.645الشويخ السكنية

ضاحية عبدالله 
1.71%201.1631.413السالم

0.83%78361.185الشامية

1.59%127521.183النزهة

1.25%131.0411.083الفيحاء

0.23%28601.065العديلية

2.17%351.6091.050كيفان

1.70%148211.022الخالدية

1.70%13763840الدعية

1.19%131.019840الدسمة

--1369.173المجموع
املصدر: وفقا آلخر إحصائية صادرة عن بلدية الكويت واتحاد العقاريني - بيت التمويل الكويتي * مع إمكان وجود بيوت هدام في اإلحصائية

متوسط سعر المتر ألراضي السكن 
الخاص  منذ عام 2015 وحتى فترة 

الربع الثالث 2019 )بالدينار الكويتي(

¶ المضيان: قيمة المنزل 
قياسًا بالدخل »غير 

منطقية«.. وال تؤّهله 
للشراء حتى لو لجأ إلى 

االقتراض!

¶ الدليجان: األسعار 
»غالية« وتّتجه لمزيد من 

االرتفاع.. وإقبال على 
جنوب السرة والفيحاء 

وكيفان

عبد العزيز الدغيشم سليمان الدليجان سليمان المضيان

¶ الدغيشم: شحٍّ في 
األراضي بالمناطق 

الداخلية.. ومن المجدي 
رفع ِنسب 

البناء للعوائل

مناطق جاذبة.. 
تبقى الخيار األفضل 

للعوائل المقتدرة

¶ أراضي الشويخ 10
السكنية األكثر ارتفاعًا

 .. سعر المتر وصل
 1700 دينار إلى

أسعار استثنائية 
قال املضيان: إن املفهوم العاملي لعمليات شراء منزل يختلف عما هو معمول به في 
الكويت، موضحا ان قيمة سعر املنزل يجب ان تتناسب مع دخل الفرد، وبالتالي فإن 
10% من ادخار الفرد تؤهله لشراء منزل خال فترة 5 ���� 6 سنوات. ووفقا الحدث 
االحصائيات في بريطانيا )كمعدل عام وبنسب تقريبية اعتمادا على املنطقة( بلغت 
قيمة املنزل على مستوى دخل الفرد 6.5%، وفي اميركا تبلغ 4%، وفي سويسرا 
4.5%، وأملانيا 6.2%، اما على الصعيد املحلي في الكويت، فانها تبلغ %11 - %12. 
وعلى الرغم من ق��وة العملة وارت��ف��اع مستوى دخ��ل امل��واط��ن ف��إن واق��ع غ��اء اسعار 
املناطق الداخلية يبقى استثنائيا، وبالتالي حتى وان لجأ املواطن الى اخذ قرض فلن 
يؤهله لشراء ارض في تلك املناطق. وكشف املضيان ان عدد االراضي الفضاء على 
مستوى الدولة بلغ نحو 22 الف ارض، بمساحة تقريبية، تبلغ 20 مليون متر مربع. 
اما عدد االراضي الشاملة لبيوت قائمة، وتحت االنشاء، فقد وصل الى نحو 155 الف 
قطعة ارض. وبلغ اجمالي مساحات جميع مناطق السكن الخاص وبيوت االسكان 

نحو 93 مليون متر مربع.

عات 2020  توقُّ
قال الخبير العقاري سليمان الدليجان إن اسعار املناطق 
السنتني  خ��ال  ارتفعت  العاصمة(  من  )القريبة  الداخلية 
املاضيتني، بنسبة 25%، مؤكدا شّحًا حاّدًا في االراضي 
ال��ع��رض ف��ي الوقت  ال��ف��ض��اء ف��ي تلك امل��ن��اط��ق، بسبب قلة 
الراهن، متوقعًا ان تسجل االسعار ارتفاعا اضافيا بنسبة 
الرغم من  انه على  الدليجان  10% خال 2020، واوض��ح 
املناطق تعتبر جيدة فإنها باتت  البناء في هذه  ان نسبة 
»م��ك��ت��ظ��ة« ن��وع��ًا م���ا، ب��س��ب��ب ال��ق��وان��ني امل��ن��ظ��م��ة ب��ال��س��م��اح 
الدليجان نصيحة للمستثمرين  بالشقق السكنية. ووّجه 
واختيار  العالي  التشطيب  واعتماد  ال��ش��راء  ف��ي  بالتمّهل 
املواقع الجيدة، راصدًا مناطق مفضلة لاستثمار؛ كجنوب 
السرة والفيحاء، وكيفان، التي يغلب عليها طابع املساحات 

الصغيرة. 
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