
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 تالتجاري واالستثماري بتداعيا العقار الكويت: توقعات بتأثر 

 2020فيروس كورونا المستجد في الربع الثاني من عام 
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 النقاطأبرز 

  مليون دينار  280، خالل فبراير لتصل إلى شهري أساس على ،%7و سنوي، أساس على ،%1.2 بنسبةتراجع المبيعات العقارية

 .كويتي
  2020  األكثر تأثراً بالحظر وبطالة العمالة الوافدة خالل الربع الثاني من سيكونا القطاعين االستثماري والتجاري. 
  بمستوى أعلى من المرونة بفضل قوة مقوماته األساسية وقاعدة الطلب المحليالقطاع السكني قد يتمتع. 
  شي على مدى استمرارية تف إال أن ذلك سيتوقفوإنهاء مرحلة اإلغالق التام قد يعني أن التعافي بات يلوح في األفق   تخفيف القيود

 .الوباء

 صقر الزايد >
 إقتصادي
+965 2259 5355 
SaqerAlzayed@nbk.com 

 دانيل كاي >
  يةاالقتصاد بحا األمدير 

+965 2259 3136 
danielkaye@nbk.com 

 الموجز االقتصادي
2020 يونيو I   91  إدارة البحو  االقتصادية  

 سوق العقار

 2020فرض الحظر سيؤثر على المبيعات واألسعار في الربع الثاني من عام 

بتراجع  2020مليون دينار كويتي في فبراير  280بلغ إجمالي المبيعات العقارية 

، على أساس شهري، )الرسم %7، على أساس سنوي، و%1.2 نسبتهبلغت 

مليون دينار كويتي في يناير فيما مثل بداية  302( مقابل مبيعات بقيمة 1البياني 

قوية للعام الحالي. ويأتي التراجع الشهري للمبيعات على خلفية االنخفاض 

رتفاعاً الذي قابله ا الملحوظ في مبيعات العقارات السكنية واالستثمارية، وهو األمر

مؤشر أسعار  فشهد قوياً من جهة المبيعات التجارية. أما على صعيد األسعار، 

، على أساس سنوي، كما في شهر يناير، في %9بنسبة ارتفاعا العقارات السكنية 

حين ظلت أسعار القطاع االستثماري ضعيفة على خلفية تراجع الطلب نسبياً 

 بالنسبة للشقق السكنية.وارتفاع معدالت الشواغر 

 : المبيعات العقارية1الرسم البياني 

 (مليون دينار لكل ربع)

 

 وزارة العدل و بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

، فإن مستوى المبيعات كان معتدالً، إذ 2019وبالنظر ألداء الربع الرابع من عام 

، على %6مليون دينار كويتي وذلك على الرغم من انخفاضها بنسبة  773بلغت 

مليار دينار  3أكثر من  جاوزتوت ، على أساس سنوي%24أساس ربع سنوي، و

بما ساهم في   ، لتنهي بذلك عاماً جيداً لقطاع العقار. 2019كويتي في عام 

والذي شهد ايضاً مستويات مماثلة  2018االحتفاظ بالزخم الذي شهدناه في عام 

إلى تزايد حجم  في العام الماضي من جهة النشاط. ويعزى ارتفاع المبيعات

ن ( على خلفية تزايد الثقة وتحس%8الوحدات المباعة في القطاع السكني )+

 .2019ظروف السوق وانخفاض األسعار في بداية عام 

، لم تتوفر بيانات بعد شهر فبراير بسبب الحظر الكلي. إال اننا نتوقع األن وحتى 

ن إتأثر سوق العقار، خاصة القطاعين التجاري واالستثماري، والقطاع السكني و

حة فيروس على خلفية تفشي جائ 2020كان بدرجة أقل، في الربع الثاني من عام 

كورونا والتدابير االحترازية التي تم فرضها الحتواء الجائحة، خاصة عمليات 

الحظر والقيود التي تم فرضها على االنشطة التجارية، وهو األمر الذي أدى إلى 

التأثير سلباً على ظروف العمل وفقد الوظائف خاصة في صفوف الوافدين. 

عرضها ت بالفعل عالمات تشير إلى  وأظهرت األسهم العقارية في بورصة الكويت

يونيو( منذ  14)كما في  %19، إذ تراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة إلى ضغوط

في  %30أواخر فبراير، وذلك على الرغم من تعافيه من تراجع قارب حوالي 

أبريل في ظل انتعاش سوق األسهم على خلفية تخفيف قيود الحظر وارتفاع أسعار 

ضغوط ضمن السوق على المدى الطويل أيضاً نظراً للسياسات النفط. كما قد تنشأ 

المقترحة حديثاً لتعديل التركيبة السكانية عن طريق تقليل اعداد الوافدين من 

من جهة أخرى، قد وفقط.  %30إلى  %70المستويات الحالية التي تصل إلى 

 يجاراتا تتأثر العائدات أيضاً بقانون تم اقتراحه مؤخراً ينص على عدم احتساب 

السكن لمدة ستة أشهر من وقوع األثر الناجم عن الظروف الطارئة واعتبار األجرة 

 لمدة الستة األشهر الالحقة فيما بعد. %60مخفضة وفقا لهذا القانون بنسبة 

 القطاع االستثماري قد يتأثر سلباً نتيجة تزايد الشواغر

، %18أساس شهري، و، على %42انخفضت مبيعات القطاع االستثماري بنسبة 

(. 2مليون دينار كويتي في فبراير )الرسم البياني  62على أساس سنوي، إلى 

 ويعزى هذا التراجع الشهري إلى انخفاض األسعار ومتوسط حجم الصفقات.

نلحظ أن مستوى المبيعات كان  2019وبالنظر إلى أداء الربع الرابع من عام 

، إذ بلغت قيمة المبيعات 2019نوي لعام متسقاً إلى حد كبير مع المتوسط ربع الس

 مليون دينار كويتي. 277
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 قطاع االستثماريال: مبيعات 2الرسم البياني 

 (مليون دينار لكل ربع)

 

 وزارة العدل و بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

أما على صعيد األسعار، فقد ظلت منخفضة نسبياً ضمن هذا القطاع الذي تأثر 

بما يعكس جزئياً ضعف  2017المقومات االساسية منذ أوائل عام سلباً بضعف 

الطلب من فئة الوافدين من جهة، واستمرار تزايد العرض من جهة اخرى. كما 

على التوالي  %5و %3انخفضت أسعار المباني والشقق كما في شهر يناير بنسبة 

 (.3على أساس سنوي )الرسم البياني 

 ار القطاع االستثماريمؤشرات اسع: 3الرسم البياني 

 (100=  2010مؤشر، متوسط متحرك لفترة ثالثة أشهر، )

 

 وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

ومن المتوقع أن تتأثر أسعار ومبيعات القطاع االستثماري سلباً على خلفية تداعيات 

على إيجارات  تفشي وباء كورونا المستجد خاصة بالنظر إلى أن معظم الطلب

مثل تلك النوعية من العقارات ينبع عادًة من القوى العاملة الوافدة والتي تأثرت 

بالتأكيد بسبب عمليات الحظر وإغالق األنشطة التجارية.  باإلضافة إلى ذلك، فانه 

في ظل إشارة التوقعات إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة النمو االقتصادي خالل 

تزايد لجوء المستثمرين  ان بمعدالت معتدلة، هذا إلى جانب ن كإالعام المقبل، و

إلى القطاع السكني للحصول على فرص أفضل، فقد يستغرق األمر بعض الوقت 

. باإلضافة إلى 2017حتى يتعافى الطلب واألسعار إلى مستويات ما قبل عام 

شقق في لذلك، فانه وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين، ال تزال اإليجارات السكنية )ا

على أساس سنوي( وذلك على الرغم من %0.3-األغلب( في منطقة االنكماش )

نه من المتوقع أن تستأنف أاستقرارها على مدى األشهر العشرة الماضية، إال 

اتجاهها الهبوطي في ظل ارتفاع الشواغر، إذ تشير أحد  التقارير إلى تراجع 

لمدد تتراوح ما بين شهر إلى عدم تحصيل قيمة اإليجار ربما أو   اإليجارات 

 شهرين في إطار محاولة المالك جذب مستأجرين جدد.

 

 أكبر مرونة  القطاع السكني قد يبدي 

مليون دينار كويتي في فبراير مقابل  116تراجعت مبيعات الوحدات السكنية إلى 

 %5.6-على أساس شهري وبنسبة  %11-مليون دينار كويتي في يناير ) 130

(. وجاء تراجع المبيعات على خلفية انخفاض 4على أساس سنوي( )الرسم البياني 

 %14ملحوظ في متوسط حجم الصفقات وعددها، والذي شهد تراجعاً بنسبة 

على التوالي. من جهة أخرى، احتفظت األسعار في يناير شهريا  ، %4و

ل ارتفاع أسعار في ظ 2019باتجاهاتها اإليجابية التي شهدناها على مدار العام 

على التوالي على أساس سنوي  %13و %8المنازل واألراضي في يناير بنسبة 

 (.5بدعم من قوة الطلب )الرسم البياني 

 سكنيالمبيعات القطاع : 4الرسم البياني 

 )ربع سنوي, مليون دينار(

 

 بنك الكويت الوطني وزارة العدل والمصدر:  
 

 اسعار القطاع السكنيمؤشرات : 5الرسم البياني 

 (100=  2010مؤشر، متوسط متحرك لفترة ثالثة أشهر، )

 

 وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر:  
 

ومن المتوقع أن تتأثر القطاعات األخرى بالقيود والحظر الناتج عن تفشي فيروس 

مواجهة تلك ن القطاع السكني عادة ما يكون أكثر مرونة في أكورونا ، إال 

الصدمات، إذ ترتكز قاعدة الطلب على المواطنين ممن يتمتعون بوظائف مستقرة 

في األغلب، هذا إلى جانب أن العرض محدود إلى حد ما، خاصة في المناطق 

 الرئيسية.

 القطاع التجاري قد يتأثر سلباً بتداعيات فيروس كورونا

على  %3.6شهري ) على أساس %53ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 

 فاضانخمليون دينار كويتي في فبراير على خلفية  104أساس سنوي(، إذ بلغت 

 ارتفاع الذي قابلهعلى أساس شهري(، و %24ملحوظ لمتوسط حجم الصفقات )

فيما يشير إلى التزايد النسبي للصفقات  %100عدد الصفقات بنسبة قوي في 
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(. أما على 6رئيسية )الرسم البياني الالغير حجماً / المناطق االصغرالعقارية 

جاء ارتفاع عدد الصفقات مصحوباً بانخفاض متوسط حجم  ،أساس سنوي

تراجع الصفقات العقارية المميزة. ومن شبه المؤكد أن يتأثر القطاع  والصفقات

التجاري بحالة الحظر المفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا وتأثيره السلبي 

وإيرادات األنشطة التجارية. وهناك بالفعل تقارير مختلفة عن على مبيعات 

المصاعب التي تواجهها بعض الشركات في دفع إيجار المساحات التجارية مما 

ن إأدى إلى خفض قيمة اإليجار وتأجيل السداد لمختلف المستأجرين التجاريين، و

ات مراكز كانت فئة مستأجري قطاع التجزئة هم األشد تأثراً بارتفاع إيجار

 التسوق.

 التجاريمبيعات القطاع : 7الرسم البياني 

 )ربع سنوي, مليون دينار(

 

 بنك الكويت الوطني وزارة العدل والمصدر:  
 

 

 

 

 

 

 

 اآلفاق المستقبلية للسوق

اتجهت وجهة نظرنا في السابق نحو توقع استقرار السوق إلى حد ما خالل عام 

بفضل المرونة النسبية التي يتميز به المناخ االقتصادي، إال أن المخاطر  2020

  تشير حالياً إلى اتجاه هبوطي. ويأتي ذلك في ضوء استمرار الجائحة لفترة طويلة 

على النمو االقتصادي ومعنويات  مما سيؤثرالحالية أسعار النفط ومستويات 

المستثمرين واألسواق المالية. ومن السابق ألوانه تحديد حجم التداعيات 

لها مث –االقتصادية وسوق العقار من هاتين الصدمتين، إال أن أسعار العقارات 

ف قد تتأثر سلباً. كما أثرت المخاو –في ذلك مثل فئات األصول الرئيسية األخرى 

اع ، وذلك في ظل ضعف سوق العمل وأنوالوافدين يروس بالفعل على المتعلقة بالف

الحظر المختلفة المفروضة على السفر، وهو األمر الذي قد يؤثر بدوره على 

الطلب على االيجارات العقارية ويضع ضغوطاً على األسعار. باإلضافة إلى ذلك، 

ا قد مشترين ممقد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين وال

يؤدي إلى تأجيل عمليات الشراء المرتقبة، على الرغم من أن هذا قد يقابله على 

إلغالق. الناتج عن فترة او الطلب المكبوت  المدى القريب تزايد المبيعات بعد حالة 

إال انه في ظل تخفيف القيود التجارية ورفع الحظر الكلي في شهر مايو وفقا لخطة 

د ن وتيرة ذلك تعتمأحل، فربما يلوح التعافي في األفق، إال مكونة من خمس مرا

 بطبيعة األمر على مدى استمرارية تفشي الوباء.
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 : المبيعات العقارية1الجدول    

 شهريه بيانات  
 

 الشهري المتوسط
 

 % فراير تغيير

 شهري

على أساس  ٪
 سنوي

 
 فبراير
2020 

 يناير
2020 

 ديسمبر
2019 

 نوفمبر
2019 

 
2019 2018 

           

 المبيعات )مليون دينار( 283.0 265.8  231.9 331.0 301.8 280.4  1.2- 7.1-

 سكني 107.4 123.3  115.0 156.3 129.7 115.7  5.6 10.8-

 ريااستثم 131.0 93.1  57.7 112.3 104.0 60.6  17.8- 41.7-

 تجاري 44.6 49.5  59.2 62.4 68.2 104.0  3.6 52.6

 عدد الصفقات 498.5 526.5  473 582 470 461  3.4 1.9-

 سكني 342.3 371.3  348 442 333 346  1.2 3.9

 ريااستثم 146.3 116.3  113 118 128 97  0.0 24.2-

 تجاري 9.8 38.9  12 22 9 18  157.1 100.0

 حجم الصفقة )ألف دينار( 561.2 505.5  490.3 568.8 642.2 608.2  4.4- 5.3-

 سكني 312.8 331.3  330.5 353.7 389.5 334.5  4.4 14.1-

 ريااستثم 968.6 810.1  510.7 591.9 812.4 625.2  17.8- 23.0-

 تجاري 4150.8 2832.0  4933.5 2834.5 7573.2 5779.7  59.7- 23.7-

 -23.7 -59.7 
 وزارة العدل المصدر: 
ويساوي  2010عود بيانات المؤشرات للعام ألف صفقة. ويشمل كل مؤشر متوسط األسعار الشهرية )لكل متر مربع إذا وجد( وفي حال وجود مناطق ذات نشاط أكبر فيحتسب وفق التقلبات. وت 56تشمل قاعدة بيانات مؤشراتنا مالحظة: 

 وسمية أو عدد أيام العمل كما أنها ال تغطي قطاع العقار التجاري.. وال تحتسب تلك المؤشرات العوامل الم100  2010مؤشر السعري للعام 
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Head Office International Network  NBK Capital 
Kuwait 

National Bank of Kuwait SAKP 

Abdullah Al-Ahmed Street 

P.O. Box 95, Safat 13001 

Kuwait City, Kuwait 

Tel: +965 2242 2011 

Fax: +965 2259 5804 

Telex: 22043-22451 NATBANK 

www.nbk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahrain 

National Bank of Kuwait SAKP 

Zain Branch 

Zain Tower, Building 401, Road 2806 

Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

 

National Bank of Kuwait SAKP 

Bahrain Head Office 

GB Corp Tower 

Block 346, Road 4626 

Building 1411 

P.O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

  

United Arab Emirates 

National Bank of Kuwait SAKP 

Dubai Branch 

Latifa Tower, Sheikh Zayed Road 

Next to Crown Plaza 

P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E 

Tel: +971 4 3161600 

Fax: +971 4 3888588 

 

National Bank of Kuwait SAKP 

Abu Dhabi Branch 

Sheikh Rashed Bin Saeed 

 Al Maktoom, (Old Airport Road) 

P.O.Box 113567,Abu Dhabi, U.A.E 

Tel: +971 2 4199 555 

Fax: +971 2 2222 477 

 

Saudi Arabia 

National Bank of Kuwait SAKP 

Jeddah Branch 

Al Khalidiah District,  

Al Mukmal Tower, Jeddah  

P.O Box: 15385 Jeddah 21444 

Kingdom of Saudi Arabia 
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