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المبيعات العقارية تسجل نمواً متواضعا ً في الربع الثاني من العام ،حيث بلغت  318مليون دينار كويتي .
ارتفاع المبيعات بفضل نمو قطاع االستثمار الذي شهد انتعاشا ً قويا ً على صعيدي الصفقات واألسعار.
األسعار تتخذ اتجاها ً ايجابيا ً في كافة القطاعات على أساس سنوي مع تحول قطاع االستثمار مؤخراً إلى تسجيل أدا ًء ايجابيا ً.
نمو هائل للقروض العقارية خالل العام الماضي بما يعكس تحسن المعنويات.

حافظت المبيعات العقارية على قوتها في الربع الثاني من العام حيث بلغت
إجمالي قيمتها  318مليون دينار كويتي ،بنمو بلغت نسبته  %0.3على أساس
ربع سنوي و  %8.3على أساس سنوي .ويعزى نمو المبيعات إلى التحسن
الملحوظ في عدد الصفقات التي شهدت ارتفاعا ً بنسبة  %03على أساس سنوي
وصوالً إلى  0،322صفقة بالتزامن مع النمو الملحوظ في القروض العقارية.
(الجدول رقم  .)0ويمكن اعتبار ذلك النمو بمثابة استمراراً للزخم الذي شهده
السوق خالل العام الماضي والذي دعمه استقرار المناخ االقتصادي نسبياً
وتعزيز مستويات الثقة بسبب االتجاهات اإليجابية الحالية لألسعار .حيث شهدت
األسعار في كافة قطاعات السوق مكاسب فصلية وسنوية ملحوظة ،باستثناء
قطاع المنازل السكنية ،الذي شهد انخفاضا ً هامشيا ً في األسعار على أساس ربع
سنوي.
الرسم البياني  :1المبيعات العقارية

أكثر من نصفها ،وتركزت في منطقتي المهبولة والسالمية.
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هذا وقد يرجع ذلك الزخم إلى نمو الطلب بعد عدة أشهر من التراجعات المتتالية
في األسعار (حتى أبريل) وهو األمر الذي أدى إلى تحسن تقييمات العقارات
بالنسبة للمستثمرين وجعل السوق أكثر جاذبية .حيث أدى ارتفاع الطلب إلى
ارتفاع األسعار بنسبة  %9.3و  %6.2على أساس ربع سنوي لكل من المباني
والشقق على التوالي ،وارتفاعها بنسبة  %2.2و  %0.3على أساس سنوي.
فيما يبقى الحذر مطلوبا ً في تفسير هذا التحسن  ،حيث ما يزال هناك بعض
المخاطر السلبية التي تواجه القطاع من ضمنها زيادة العرض والشواغر
المرتفعة ،وهو األمر الذي يعكسه تراجع اإليجارات السكنية بوتيرة معتدلة هذا
العام حسبما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك للقطاع السكني.

تعافي قطاع االستثمار من األداء الضعيف الذي مني به في الربع األول
شهد قطاع االستثمار انتعاشا ً على صعيدي المبيعات والصفقات في الربع الثاني
من العام  9102وذلك في اعقاب التراجع الذي مني به في الربع السابق .حيث
بلغت المبيعات حوالي  899مليون دينار كويتي في الربع الثاني من العام ،بنمو
بلغت نسبته  %81مقارنة بالربع األول ،إال ان ها مازالت سلبية إلى حد ما على
أساس سنوي ( .)%3-كما ارتفعت الصفقات أيضا ً بشدة ( %92على أساس
ربع سنوي) وبلغت  212صفقة ،حيث استحوذت الوحدات السكنية الفردية على
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استقرار القطاع السكني في الربع الثاني

المبيعات التجارية تعتدل على الرغم من االرتفاع القياسي لعدد الصفقات

استقر أداء القطاع السكني في الربع الثاني من العام ،حيث بلغت قيمة المبيعات
 822مليون دينار كويتي من خالل اتمام  0،093صفقة .وعلى الرغم من
التراجع الطفيف مقارنة بأداء الربع األول إال أن البيانات تشير الرتفاع ملحوظ
مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ( .)%92وكان نمو المبيعات السنوية
مدفوعا ً باالرتفاع الملحوظ في األسعار والصفقات .حيث ارتفعت أسعار
العقارات السكنية واألراضي بنسبة  %6و  %06على أساس سنوي ،في حين
ارتفع اجمالي عدد الصفقات بنسبة  %06على أساس سنوي .ومن المتوقع أن
يحتفظ القطاع السكني بأدائه الجيد في العام  9102على خلفية االستفادة من
األساسيات القوية وذلك على الرغم من عدم توافر أنباء جديدة بخصوص قانون
الرهن العقاري المنتظر ،والذي من المتوقع أن يعزز الطلب من خالل تسهيل
الوصول إلى قنوات التمويل في حال تم تمريره.

بلغت مبيعات القطاع التجاري  009مليون دينار كويتي في الربع الثاني مسجالً
قيمه معتدله مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغتها المبيعات في الربع الرابع
من العام  9103بقيمة  036مليون دينار كويتي وذلك على الرغم من ارتفاع
عدد الصفقات ارتفاعا ً قياسيا ً ( 986صفقة) .ويشير ذلك إلى أن العقارات
التجارية التي تم تداولها خالل تلك الفترة كانت من الفئة صغيرة الحجم .كما
يدعم ذلك ايضا ً تقارير عن بيع عدد كبير من المتاجر الصغيرة التي تقع في
المدن الجديدة جنوب الكويت (مثل صباح األحمد) .وفقا ً لذلك ،كان هناك تراجعا ً
حاداً في متوسط حجم الصفقات ،حيث بلغت قيمته  236،611دينار كويتي فقط
في الربع الثاني من العام  9102مقابل  2.0مليون دينار كويتي في الربع الثاني
من العام .9103
ارتفاع القروض العقارية في النصف األول من العام في ظل تحسن مستويات
الثقة
يتزامن النشاط القوي واتجاهات األسعار اإليجابية التي شهدناها حتى اآلن هذا
العام بصفة عامة مع االرتفاع الكبير في القروض المقدمة لقطاع العقارات.
وبالنسبة للقروض العقارية ( باستثناء القروض السكنية المقدمة لألفراد) فلم
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تشهد ارتفاعا ً يذكر على مدار األعوام األربعة الماضية حتى منتصف العام
 ،9103إال انها ارتفعت بنسبة  %3.2خالل العام الماضي وبلغت قيمتها 3.2
مليار دينار كويتي فيما تستحوذ في الوقت الحاضر على أكثر من  %20من
جميع القروض المقدمة لقطاع األعمال .ويشير هذا األداء الجيد أيضا ً إلى تزايد
مستويات الثقة في السوق .واستناداً إلى االتجاهات اإليجابية وعودة الثقة مجدداً
كما شهدنا هذا العام حتى اآلن ،نتوقع أن يظل النشاط العقاري قويا ً خالل الفترة
المتبقية من العام .كما يمكن أيضا ً ان يساهم في تعزيز معنويات المستثمرين إذا
بدأت مكاسب سوق األوراق المالية  -والتي غالبا ً ما يتم اعتبارها فئة من فئات
األصول البديلة – في اظهار عالمات دالة على عدم تسجيل المزيد من النمو بعد
االرتفاع القوي الذي حققته خالل النصف األول من العام الحالي.
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الجدول  :1المبيعات العقارية
المتوسط الربع سنوي

المبيعات (مليون دينار)
سكني
استثماري
تجاري
عدد الصفقات
سكني
استثماري
تجاري
حجم الصفقة (ألف دينار)
سكني
استثماري
تجاري

النمو الربع سنوي

2015

2016

2017

2012

760.6
821.0
812.3
008.3
1356
231
821
96
561
860
360
2612

524.0
982.1
912.9
028.3
1060
309
896
98
551
889
293
2891

543.6
933.6
026.0
32.2
1131
321
932
03
421
822
218
6123

249.1
899.9
829.2
088.2
1496
0193
282
81
562
802
326
2621

الربع الثاني
2012
773.9
812.8
823.2
091.8
1499
232
232
92
516.3
800.9
302.3
2023.8

الربع األول
2019
722.6
832.6
923.1
022.0
1504
0061
893
93
524.3
893.2
363.8
2133.9

التغير في الربع الثاني 2019
الربع الثاني
2019
203.0
822.9
899.1
000.3
1769
0093
212
986
453.9
893.8
328.1
236.6

 ٪على أساس ربع
سنوي
1.2
0.292.3
80.217.6
0292.9
331.2
13.41.1
2.2
29.9-

 ٪على أساس سنوي
3.7
91.2
3.83.012.0
02.2
02.6301.8
12.16.9
01.2
33.6-

المصدر :وزارة العدل
مالحظة :تشمل قاعدة بيانات مؤشراتنا  62ألف صفقة .ويشمل كل مؤشر متوسط األسعار الشهرية (لكل متر مربع إذا وجد) وفي حال وجود مناطق ذات نشاط أكبر فيحتسب وفق التقلبات .وتعود بيانات المؤشرات للعام 9101
ويساوي مؤشر السعري للعام  .011 9101وال تحتسب تلك المؤشرات العوامل الموسمية أو عدد أيام العمل كما أنها ال تغطي قطاع العقار التجاري.
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