
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

لربع الثاني تهبط إلى أدنى مبيعات العقارات في االكويت: 
 مستوياتها التاريخية بسبب تداعيات كورونا
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 أبرز النقاط

  على أساس ربع سنوي  %83بتراجع نسبته  2020مليون دينار كويتي في الربع الثاني من  113إجمالي المبيعات العقارية يصل إلى

 .على أساس سنوي على خلفية المخاوف المتعلقة بالجائحة %86و
  في يونيو بفضل تخفيف القيود وارتفاع هامشي مبيعات ضعيفة خالل الربع الثاني على مستوى القطاعات الفرعية الثالثة. 
  بيانات األسعار وقد تسفر مراقبة االتجاهات خالل األشهر القادمة عن مؤشرات أحجام التداول الضعيفة في الربع الثاني تعكس عدم دقة

 .أفضل
  التداعيات طويلة المدى لفيروس كورونا على الوافدين تعني أن القطاعين االستثماري والتجاري قد يستغرقان وقتاً أطول قبل الوصول

 .إلى مستويات ما قبل الجائحة

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

 دانيل كاي >
  يةاالقتصاد بحا األمدير 

+965 2259 3136 
danielkaye@nbk.com 

 الموجز االقتصادي
2020 أغسطس I   81  إدارة البحو  االقتصادية  

 سوق العقار

في الربع الثاني من عام  1991مبيعات العقار تصل إلى أدنى مستوى منذ عام 

2020 

 668) 2020بعد أن شهدت المبيعات العقارية أداًء قوياً في الربع األول من عام 

مليون دينار كويتي(، عادت مجدداً للتراجع في الربع الثاني في أعقاب تفشي 

 ،الكامل فرض إجراءات اإلغالق اتخاذ تدابير شملت جائحة فيروس كورونا و

األمر الذي نتج عنه تأثيرات سلبية شديدة على معظم القطاعات االقتصادية. وبلغ 

تراجع ب) ي فقط في الربع الثانيمليون دينار كويت 113إجمالي المبيعات العقارية 

 عد أدنى ت، فيما  (على أساس سنوي %86على أساس ربع سنوي و %83نسبته 

. ويعزى تراجع المبيعات بصفة رئيسية لقلة 1991 معاالمسجلة منذ  مستوياتها

إلشارة نه تجدر اأاحجام الصفقات على مستوى كافة القطاعات الفرعية الثالثة، إال 

ناه تعزى في الغالب لالنتعاش الذي شهدالمسجلة في الربع الثاني إلى أن المبيعات 

خالل شهر يونيو بالتزامن مع تخفيف قيود اإلغالق في إشارة واعدة إلى إمكانية 

تحسن النشاط في ظل تخفيف القيود بشكل أكبر خالل األشهر القادمة. ونظراً 

ة التي شهدها قطاع العقار خالل الربع الثاني وقلة توافر ألحجام المبيعات الضئيل

البيانات، سيكون من السابق ألوانه استخالص أية استنتاجات موثوقة حول 

 األسعار في هذه المرحلة.

نه من المنطقي افتراض أن األسعار قد تأثرت سلباً في الربع الثاني من عام أإال 

لناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا نتيجة لتداعيات األزمة المزدوجة ا 2020

أسعار النفط وما خلفته من انعكاسات سلبية على الوافدين  ةصدموالمستجد 

وظروف العمل. وقد تكون تلك التداعيات بطبيعتها طويلة األجل، وبالتالي نتوقع 

أن يستغرق سوق العقار بعض الوقت ليتعافى كلياً، خاصة بالنسبة للقطاعات 

 تثمارية التي تكون عادة أقل مرونة في مواجهة مثل تلك الصدمات.التجارية واالس

 القطاع االستثماري قد يتأثر سلباً نتيجة الرتفاع الشواغر

 %92على أساس ربع سنوي و %87انخفضت مبيعات القطاع االستثماري بنسبة 

على أساس سنوي، لتصل بذلك إلى احد أدنى المستويات التاريخية عند مستوى 

.  وجاء هذا التراجع على 2020دينار كويتي في الربع الثاني من عام  مليون 26

مع المتوسط ربع  بالمقارنة ( 24خلفية انخفاض عدد الصفقات بشكل استثنائي )

صفقة في الربع األول من  271و  2019صفقة خالل عام  329السنوي البالغ 

قديراتنا تشير ت ، غير اعتيادي بنحو  الضئيلة حجام الصفقاتل. ونظراً 2020عام 

بعض الوقت حتى يصل إلى مرحلة االستقرار مرة أخرى  سيأخذ أن السوق إلى

ن يتم استخالص أية استنتاجات موثوقة بشأن أويستعيد أنماطه الطبيعية قبل 

 األسعار.

 : المبيعات العقارية1الرسم البياني 

 (مليون دينار لكل ربع)

 

 الكويت الوطنيوزارة العدل و بنك المصدر: 
 

ومستقبلياً، قد تتحسن مبيعات وصفقات القطاع االستثماري في ظل تخفيف قيود 

نها ستكون محدودة في االغلب خاصة بالنظر إلى أن معظم الطلب أاإلغالق، أال 

على إيجارات مثل تلك النوعية من العقارات ينبع عادًة من القوى العاملة الوافدة 

بسبب عمليات الحظر وإغالق األنشطة التجارية.  باإلضافة والتي تأثرت بالتأكيد 

إلى ذلك، فانه في ظل إشارة التوقعات إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة النمو 

ن كان بمعدالت معتدلة، هذا إلى جانب بطء إاالقتصادي خالل العام المقبل، و

لحصول لوتيرة إصالح السياسات وتزايد لجوء المستثمرين إلى القطاع السكني 

على فرص أفضل، فقد يستغرق األمر بعض الوقت حتى يتعافى الطلب واألسعار 

نه وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين، لم تشهد أإلى مستويات ما قبل الجائحة.  كما 

اإليجارات السكنية )الشقق في األغلب( أي تغير يذكر أو تراجعت على أساس 
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وقع أن تستأنف اتجاهها الهبوطي سنوي خالل العشرة أشهر الماضية، ومن المت

في ظل ارتفاع الشواغر، حي  تشير أحد  التقارير إلى تراجع اإليجارات أو عدم 

تحصيل قيمة اإليجار لمدد تتراوح ما بين شهر إلى شهرين في إطار محاولة 

 المالك جذب مستأجرين جدد.

 مبيعات القطاع االستثماري: 2الرسم البياني 

 (ربعمليون دينار لكل )

 

 وزارة العدل و بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 القطاع السكني قد يبدي مستويات أعلى من المرونة

مليون دينار كويتي في الربع الثاني  72تراجعت مبيعات القطاع السكني بحدة إلى 

 الحالي مليون دينار كويتي في الربع األول من العام 291مقابل  2020من عام 

على أساس سنوي(. وجاء تراجع  %81-على أساس ربع سنوي وبنسبة  75%-)

المبيعات على خلفية االنخفاض الملحوظ في عدد الصفقات والذي شهد تراجعاً 

على أساس  %78-على أساس ربع سنوي و %70-صفقة ) 251 إلى استثنائياً 

 سنوي(.

 ود والحظر الناتج عنفي حين أنه من المتوقع أن تتأثر القطاعات األخرى بالقي

ن القطاع السكني عادة ما يكون أكثر مرونة أتفشي فيروس كورونا المستجد، إال 

في مواجهة تلك الصدمات، حي  ترتكز قاعدة الطلب على المواطنين ممن 

يتمتعون بوظائف مستقرة في األغلب، هذا إلى جانب أن العرض محدود إلى حد 

وبفضل تلك الركائز القوية، نتوقع أن يشهد ما، خاصة في المناطق الرئيسية. 

القطاع السكني انتعاشاً سريعاً نسبياً )من حي  كمية المعامالت( خالل األشهر 

 المقبلة في تخفيف القيود.

 مبيعات القطاع سكني: 3الرسم البياني 

 (ربع سنوي, مليون دينار)

 

 وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 

 ضعف أنشطة األعمال قد يؤثر سلباً على القطاع التجاري

على أساس ربع سنوي وبنسبة  %91تراجعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 

مليون دينار كويتي فقط في الربع  15على أساس سنوي، حي  بلغت  86%

على أساس  %98-تمت من خالل أربع صفقات فقط ) 2020الثاني من عام 

الذي عادة ما يشهد مبيعات أقل من القطاعات  -التجاري  سنوي(. ووقع القطاع

ضعف األنشطة التجارية خالل فترة اإلغالق، في ظل  تحت وطأة  -األخرى 

توافر تقارير مختلفة عن المصاعب التي تواجهها بعض الشركات في تسديد قيمة 

تلف خإيجار المساحات التجارية بما أدى إلى خفض قيمة اإليجار وتأجيل السداد لم

ن كانت فئة مستأجري قطاع التجزئة هم األشد تأثراً إالمستأجرين التجاريين، و

بارتفاع إيجارات مراكز التسوق. وفي ظل الرفع التدريجي إلجراءات الحظر، قد 

ن األداء الضعيف قد يستغرق بعض الوقت قبل أيشهد القطاع انتعاشاً تدريجياً، إال 

اد الشركات المتعثرة وخسارة عدد كبير من ن ينحسر، خاصة نتيجة الرتفاع اعدأ

الوافدين لوظائفهم، وهو األمر الذي قد يثقل كاهل الطلب على المساحات التجارية 

 بما ينعكس في هيئة تراجع األسعار في بعض المناطق.

 مبيعات القطاع االستثماري: 4الرسم البياني 

 )ربع سنوي, مليون دينار (

 

 بنك الكويت الوطني ووزارة العدل المصدر:  
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 : المبيعات العقارية1الجدول    

 الفصليه       % التغيير في الربع الثاني
 

 الربع سنوي المتوسط
 

 على اساس سنوي 
ربع على أساس 
 سنوي

 
الربع الثاني 

2020 
الربع األول 

2020 
الربع الرابع 

2019 
الربع الثالث 

2019 
 

2019 2018 

           

-85.9  -83.0  المبيعات )مليون دينار( 849.1 797.5  825.2 773.4 667.9 113.3  

-80.5  -75.2  سكني 322.2 369.8  358.5 374.9 290.7 72.1  

-92.0  -87.1  ريااستثم 392.9 279.2  270.2 276.5 199.7 25.8  

-86.2  -91.3  تجاري 133.9 148.6  196.5 121.9 177.5 15.4  

-84.2  -75.9  عدد الصفقات 1495.5 1579.5  1574.0 1471 1159 279  

-77.7  -69.8  سكني 1027.0 1113.8  1073.0 1104 831 251  

-94.1  -91.1  ريااستثم 439.0 349.0  338.0 325 271 24  

-98.3  -93.0  تجاري 29.5 116.8  163.0 42 57 4  

20.7 -29.5  الصفقة )ألف دينار(حجم  1683.6 1516.4  524.3 525.8 576.3 406.2  

-1.3  -17.9  سكني 938.3 993.8  334.1 339.6 349.8 287.3  

 ريااستثم 2905.8 2430.3  799.3 850.9 737.0 1075.0  45.9 33.9

 تجاري 12452.4 8498.6  1205.7 2903.2 3113.9 3850.0  23.6 626.7

 

 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 56 تشمل قاعدة بيانات مؤشراتنامالحظة: 

 ا أنها ال تغطي قطاع العقار التجاري.. وال تحتسب تلك المؤشرات العوامل الموسمية أو عدد أيام العمل كم100  2010مؤشر السعري للعام 
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