
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

على مستوياتها ألتصل  2021في  الكويت: مبيعات العقار
 سنوات بدعم من القطاع السكني 7في 

T: (965) 2259 5500, econ@nbk.com, © 2022 NBK                                                                www.nbk.com 

 أبرز النقاط

  الحاد لصفقات  فيما قد يعزى لالنخفاضمليون دينار  816إلى  %25المبيعات العقارية تتراجع على أساس فصلي في الربع الرابع بنسبة

  .2021القطاع السكني، على الرغم من استمرار تسجليه ألداء قوي للغاية في عام 

  مليون دينار في الربع الرابع  557على أساس سنوي إلى  %1.1على أساس ربع سنوي و %31مبيعات القطاع السكني تتراجع بنسبة

 .2020لثالث من عام ، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع ا2021من عام 

 انتعاش ملحوظ للقطاع االستثماري في ظل انخفاض األسعار، إال ان المبيعات بقيت دون مستويات ما قبل الجائحة. 

 اإلصالح وتسارع وتيرة زيادة العرض بسوق المساكن الجديدة من أبرز العوامل الجوهرية لضمان سالمة واستقرار سوق العقار. 

 إال أن الوضع يتطلب تدابير مصاحبة للحد من تفاقم األسعار2023شروع قانون الرهن العقاري في عام توقعات بتمرير الحكومة م ،. 

  

  
 

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

 الموجز االقتصادي
2220 فبراير I  20  إدارة البحوث االقتصادية  

 سوق العقار

PUBLIC 

 المبيعات العقارية تشهد عاماً قوياً رغم تراجعها في الربع الرابع 

مليون دينار  816إلى  2021تراجعت المبيعات العقارية في الربع الرابع من عام 

االنخفاض  في ظلعلى أساس سنوي(  %3على أساس ربع سنوي،  25%-)

استمرار ارتفاع أسعار المنازل  معالملحوظ في معامالت القطاع السكني 

بأكمله، بلغت قيمة . وبالنظر ألداء العام (1)الرسم البياني  واألراضي لفترة طويلة

فيما يعد أعلى مستوياتها منذ عام  –مليار دينار 3.7نحو  2021المبيعات في عام 

على خلفية األداء  ، وذلكوثاني أعلى المستويات المسجلة على اإلطالق 2014

كما أشارت . 2021الرغم من تراجعه في الربع الرابع من بالقوي للقطاع السكني 

بدأت أسعار  إذالقطاع االستثماري )أي الشقق(، نتعاش بعض البيانات األولية ال

المبيعات واإليجارات في االرتفاع بعد عدة سنوات من التراجع، وقد يكون تحسن 

 النشاط التجاري وانخفاض التقييمات قد ساهما في ذلك.

 : المبيعات العقارية1الرسم البياني 

 )مليون دينار)شهري، 

 

 بنك الكويت الوطنيوزارة العدل و المصدر: 
 

مبيعات القطاع التجاري أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة على  كما بقيت

قد يساهم تحسن العالقة الرغم من ارتفاعها مؤخراً هي األخرى. وفي ذات الوقت، 

في تعزيز فرص تمرير قوانين رئيسية مثل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 

والذي يمكن أن يكون نقطة فارقة في تنشيط القطاع  -قانون الرهن العقاري 

السكني. وضمن المؤشرات الواعدة األخرى التي شهدناها مؤخراً، موافقة مجلس 

مليون دينار للمساعدة  300األمة على زيادة رأس مال بنك االئتمان الكويتي بمبلغ 

 فيف قيود السيولة وتسريع توزيع القروض السكنية. في تخ

، من المقرر أن يستمر نمو النشاط السكني على خلفية الطلب القوي ومستقبالً 

وذلك على الرغم من مالحظة اعتدال وتيرة  –والعرض المحدود للوحدات الجديدة 

الماضي. ومع المبيعات مقارنة بالمستويات القوية التي شهدناها معظم فترات العام 

ً سينعكس ذلك إيجابا  عودة النمو االقتصادي وتعافى النشاط التجاري تدريجيا

للقطاعين التجاري واالستثماري، وذلك على الرغم من أن األخير ال يزال يواجه 

تحديات بسبب مشاكل طويلة األمد بما في ذلك زيادة العرض وعدم المساواة في 

 رسوم المرافق فيما بينهما.

 مبيعات القطاع السكني في الربع الرابع في ظل انخفاض حجم المبيعاتتراجع 

على أساس ربع سنوي وبنسبة %31انخفضت مبيعات القطاع السكني بنسبة 

، 2021مليون دينار في الربع الرابع من عام  557على أساس سنوي إلى  1.1%

لرسم البياني )ا 2020فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الثالث من عام 

. ويعزى انخفاض المبيعات إلى التراجع الحاد الذي شهدته الصفقات والذي (2

السنوات بارتفاع أسعار المنازل واألراضي السكنية على مدار  تأثرهيحتمل 

ً  ووصولها إلى مستويات قياسية الماضية . وكانت زيادة أسعار المنازل حاليا

 %21و %17إذ ارتفعت بنسبة ، 2021واألراضي قوية بصفة خاصة في عام 

في ديسمبر، على الرغم من تراجع ضغوط  ،على التوالي ،على أساس سنوي

. وباإلضافة (3)الرسم البياني  تزايد األسعار على أساس ربع سنوي بشكل ملحوظ

إلى األساسيات القوية )قاعدة الطلب المحلي القوية، والعرض المحدود( والمرونة 

يكون القطاع السكني  فقد، 19-خالل حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كوفيد

مدعوماً بأدائه القوي مقارنة بقطاع الشقق )الذي يتسم بأساسيات أضعف بما في 

تمد على المقيمين(، مما يوفر بديل مقنع ذلك زيادة العرض والطلب المع

التي رجحت بشكل غير مباشر ون العوامل المتعلقة بالسياسات كما أللمستثمرين. 

كفة القطاع السكني بما في ذلك االعفاء من الرسوم اإلضافية على المرافق منذ 

مما أدى إلى انخفاض التكاليف التشغيلية وبالتالي زيادة هوامش  ،2017عام 

تزايد الطلب من المستخدم  إضافة إلىإيجارات القطاع السكني نسبياً،  عوائد

من زيادة األسعار وعمليات المضاربة، مثل فرض  للحدالنهائي وغياب التدابير 

 ضريبة على السكن الثاني أو الرسوم على المساحات الشاغرة لفترات طويلة.
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ت وزيادة المعروض وتشير النظرة المستقبلية إلى انه وفي ظل غياب اإلصالحا

من الوحدات، من المقرر أن تظل أسعار الوحدات السكنية مرتفعة. إال أن زيادة 

، 2021األسعار قد تكون معتدلة هذا العام مقارنة بالزيادات االستثنائية خالل عام 

أضافة لذلك، فإن احتمال تحسن العالقة هذا إلى جانب إمكانية رفع أسعار الفائدة. 

إقرار قانون الرهن العقاري في لتنفيذية والتشريعية قد يسرع من بين السلطتين ا

مما قد يعزز نشاط القطاع السكني ويرفع  2023وقت مبكر ال يتجاوز عام 

األسعار، إال أن ذلك يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات لمنع الزيادة المفرطة في 

ل ارتفاع أسعار وتبقى مسألة القدرة على تحمل التكاليف إشكالية في ظ األسعار.

المساكن بشكل كبير مقارنة بمعدل زيادة متوسط دخل المواطن. ويمكن تخفيف 

ً على المدى المتوسط من خالل زيادة مشاريع  ضغوط أسعار المساكن جزئيا

اإلسكان من قبل الحكومة وتخصيص األراضي للهيئة العامة للرعاية السكنية. إال 

ألف طلب كما في عام  94والتي تقدر بنحو  أن تراكم الطلبات االسكانية القائمة،

ً لتوفير امدادات جديدة لتلبية الطلب 2021 ، يعتبر كبيراً جداً مع الحاجة أيضا

المستقبلي. لذلك، من المرجح أن يستمر نقص العقار السكني كأحد أبرز التحديات 

 التي تتطلب المزيد من المبادرات للوصول إلى حل جذري.

 السكنيمبيعات القطاع : 2الرسم البياني 

 )مليون دينار)شهري، 

 

 وزارة العدل و بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 بنك الكويت الوطني ألسعار العقار مؤشر: 3الرسم البياني 

 )100=2016شهر، سنه االساس  3متوسط متحرك (

 

 وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 القطاع االستثماري بوتيرة معتدلة في ظل تحسن النشاطارتفاع أسعار 

مليون دينار في الربع الرابع من عام  207بلغت قيمة مبيعات القطاع االستثماري 

على أساس سنوي( وذلك مقارنة  %98على أساس ربع سنوي، +12%-) 2021

ي مليون دينار ف 279بمتوسط قيمة المبيعات الفصلية ما قبل الجائحة والذي بلغ 

، مما يعكس انتعاش جزئي. ويعزى تزايد المبيعات (4)الرسم البياني  2019عام 

على أساس سنوي إلى انتعاش احجام الصفقات، والذي قد يكون مدفوعاً بتراجع 

على أساس سنوي( وذلك في ضوء  %5األسعار )انخفضت أسعار المباني بنسبة 

افدة جراء الجائحة. إال تكيف السوق مع ضعف الطلب وتراجع أعداد العمالة الو

ان هناك بعض المؤشرات المبكرة على أن أسعار الشقق قد بدأت تتحسن. فعلى 

في الربع الرابع من  %5أساس ربع سنوي، ارتفعت أحجام الصفقات بنسبة 

على  %1و  %4، هذا باإلضافة إلى زيادة أسعار المباني والشقق بنسبة 2021

أسعار تلك القطاعات قد اتخذت اتجاهاً  على التوالي. وكانت ،أساس ربع سنوي

ً منذ عام  ، إال انها قد تستفيد اآلن من اتساع فجوة التقييم مقارنة 2015تراجعيا

بالقطاع السكني. كما تجدر اإلشارة أيضاً إلى أن إيجارات العقارات السكنية، كما 

ن بعد تم احتسابها وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، تعكس أيضاً دالالت على التحس

على أساس سنوي في ديسمبر،  %2.4عدة سنوات من التراجع، إذ ارتفعت بنسبة 

 وربما يكون ذلك مؤشراً على تحسن أوضاع القطاع.

 االستثماريمبيعات القطاع : 4الرسم البياني 

 )مليون دينار)شهري، 

 

 وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 االستثماريالعقار للقطاع مؤشرات اسعار : 5الرسم البياني 

 )100=2016شهر، سنه االساس  12متوسط متحرك (

 

 بنك الكويت الوطني وزارة العدل والمصدر:  
 

إال أنه على الرغم من ذلك، قد تساهم بعض العوامل المعاكسة في عرقلة انتعاش 

القطاع بالكامل بما في ذلك زيادة العرض بصفة مستمرة، واالعتماد على طلب 

الوافدين غير المستقر نسبياً، والتفاوت الكبير في الرسوم مقارنة بالقطاع السكني. 

لطلب على الشقق أن توفر بعض الدعم ومن شأن اإلصالحات الهادفة إلى تعزيز ا

للقطاع االستثماري، بما في ذلك على سبيل المثال معالجة التباين في رسوم 

المرافق بين القطاعات، أو تثبيط اإليجار في المناطق السكنية، أو رفع تكلفة تعدد 

ملكية المنازل أو األراضي من خالل الضرائب والرسوم مما قد يحفز ملكية الشقق 

 نة بالمساكن.  مقار
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 مبيعات القطاع التجاري ال تزال ضعيفة رغم ارتفاعها في الربع الرابع

على أساس ربع سنوي في الربع  %44ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 

، مليون دينار 52نسبياً، إذ بلغت  ، لكنها ظلت منخفضة2021الرابع من عام 

على أساس سنوي وأقل بكثير عن مستويات ما قبل  %59منخفضة بنسبة 

عن الربع  %22الجائحة. ويعزى ارتفاع المبيعات إلى زيادة الصفقات بنسبة 

على أساس سنوي.  %37السابق وذلك على الرغم من استمرار انخفاضها بنسبة 

قد ساهم في  ومن المحتمل أن قلة توافر المساحات التجارية الجديدة في السوق

كبح نشاط القطاع التجاري، وهو األمر الذي عادة ما يعزز أداء هذا القطاع. ومع 

الجائحة، استمرار انتعاش االقتصاد وتحسن بيئة األعمال بدعم من تحسن أوضاع 

 من المتوقع ان يشهد هذا القطاع انتعاشاً تدريجياً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التجاريمبيعات القطاع : 6الرسم البياني 

 )مليون دينار)شهري، 

 

 بنك الكويت الوطني وزارة العدل والمصدر:  
 

 : المبيعات العقارية1الجدول 

 الصفقاتالربعية/  مبيعاتال       % الرابعالتغيير في الربع 
 

 الربعي المتوسط
 

على اساس 
 سنوي

على أساس 
 ربع سنوي

 
 الربع الرابع

2021 

 الربع الثالث

2021 

 الربع الثاني

2021 

 الربع األول

2021 

 
2021 2020 

           

 المبيعات )مليون دينار( 560 921  840.2 946.8 1081.2 816.2  24.5- 2.6

 سكني 340 692  644.1 758.4 809.8 557.2  31.2- 1.1-

 ريااستثم 117 188  151.3 160.3 235.1 206.6  12.1- 98.0

 تجاري 103 40  44.7 28.1 36.3 52.4  44.3 58.9-

 عدد الصفقات 1320 2415  2304 3123 2547 1684  33.9- 15.2-

 سكني 1118 2124  2025 2834 2259 1378  39.0- 19.6-

 ريااستثم 170 271  260 271 270 284  5.2 20.3

 تجاري 32 19  19 18 18 22  22.2 37.1-

 حجم الصفقة )ألف دينار( 372 394  364.7 303.2 424.5 484.7  14.2 21.0

 سكني 304 326  318.1 267.6 358.5 404.4  12.8 23.0

 ريااستثم 688 694  582.1 591.5 870.8 727.3  16.5- 64.5

 تجاري 3264 2098  2354.6 1560.7 2016.6 2381.4  18.1 34.7-

 

 وزارة العدل المصدر: 
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Head Office International Network  NBK Capital 
Kuwait 

National Bank of Kuwait SAKP 

Shuhada Street,  

Sharq Area, NBK Tower 

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 

Tel:   +966 2 603 6300 

Fax:  +966 2 603 6318 

 

Jordan 

National Bank of Kuwait SAKP 

Amman Branch 

Shareef Abdul Hamid Sharaf St 

P.O. Box 941297, Shmeisani,  

Amman 11194, Jordan 

Tel: +962 6 580 0400 

Fax: +962 6 580 0441 

 

Lebanon 

National Bank of Kuwait  

(Lebanon) SAL 

BAC Building, Justinien Street, Sanayeh 

P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh 

Beirut 1107 2200, Lebanon 

Tel: +961 1 759700 

Fax: +961 1 747866 

 

Iraq 

Credit Bank of Iraq 
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