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مبيعات الربع الرابع تنمو  %91على أساس سنوي وترسخ االتجاه االيجابي منذ نهاية .2017
نمو المبيعات شملت قطاعات السوق العقاري الثالث.
ارتفاع أسعار القطاعين السكني واالستثماري ساهم في تعزيز نمو المبيعات ،مع مواصلتهما حاليا ً لهذا االتجاه التصاعدي.
القطاع التجاري يسترد عافيته مرة اخرى في العام  ،2018بدعم من إصالحات وزارة التجارة والصناعة الداعمة لبيئة األعمال.

السوق العقاري يواصل ارتفاعه في الربع الرابع من العام 2018
ارتفعت المبيعات العقارية في الربع الرابع من العام  2018إلى أعلى مستوياتها
في أربعة أعوام ،حيث تخطت المبيعات أكثر من مليار دينار كويتي ،بنمو بلغت
نسبته  %23على أساس ربع سنوي وبنسبة  %91على أساس سنوي ،لتسجل
بذلك ارتفاعها الخامس على التوالي على أساس ربع سنوي وترسخ االتجاه
االيجابي الذي بدأ بنهاية العام  . 2017ويعزى هذا األداء القوي في األساس
للقطاع االستثماري (أي الشقق) ،بدعم من ارتفاع األسعار .كما ارتفعت األسعار
أيضا ً على صعيد القطاع السكني .ومن جهة أخرى ،استفاد القطاع التجاري من
االصالحات المواتية لبيئة األعم ال التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مما
ساهم في تحسن الثقة وتجدد الطلب على صعيد هذا القطاع.
الرسم البياني  :1المبيعات العقارية
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منذ منتصف العام  2018وتشهد خالل الفترة الحالية اتجاها ً إيجابيا ً إلى حد ما،
بينما ظلت إيجارات المنازل السكنية ثابتة منذ منتصف العام  .2018وقد
استقرت تلك االتجاهات اإليجابية منذ فترة ،حيث بدأ السوق في التحسن تدريجياً
منذ الربع الرابع للعام .2017
القطاع االستثماري يشهد قوة المبيعات وارتفاع األسعار
بلغت مبيعات القطاع االستثماري  470مليون دينار كويتي في الربع الرابع من
العام الحالي ،بنمو بلغت نسبته  %19على أساس ربع سنوي وأكثر من ثالثة
أضعاف مستويات الربع الرابع من العام  .2017ويعزى ارتفاع المبيعات إلى
تزايد عدد الصفقات مقرونا ً بتزايد األسعار .حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة
 %18على أساس ربع سنوي وبنسبة  %127على أساس سنوي ،فيما بلغ
متوسط ارتفاع مؤشرات بنك الكويت الوطني ألسعار العقار االستثماري
نحو %1.5على أساس ربع سنوي و %3.7على أساس سنوي ،بدعم من النمو
الذي سجلته المباني متعددة الوحدات .وقد تكون تلك الزيادة في أسعار القطاع
االستثماري نتيجة الستقرار اإليجارات مقارنة بالعام  2017وبداية العام 2018
عندما كانت مستويات اإليجارات منخفضة.
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أما بالنسبة للعام  2018بأكمله ،فقد شهدت القطاعات الثالث ارتفاعا ً ملحوظا ً
في المبيعات مقارنة بالعام  ،2017كما سجلت مؤشرات بنك الكويت الوطني
العقارية (التي تغطي أداء االراضي ،المنازل السكنية ،الشقق ،والمباني متعددة
الوحدات) ارتفاعا ً في قيمها على أساس سنوي .وجاء هذا النمو على االغلب
نتيجة لتحسن الخلفية االقتصادية مقارنة بالعام  ،2017وارتفاع متوسط أسعار
النفط مما أدى إلى تحسن الثقة وتزايد معدالت التوظيف ونمو معتدل في أعداد
الوافدين إلى حد ما ،مما ساهم في دعم مستويات الطلب على االيجارات .ويبدو
السوق العقاري ،في هذه المرحلة ،في حالة جيدة ،حيث عادت مستويات التداول
والسيولة إلى حد كبير لسابق عهدها ما قبل الركود ( ،)2014واستقرت األسعار
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ومن ناحية أخرى ،قد يواجه القطاع رياحا ً معاكسة في المدى القريب إلى
المتوسط نتيجة للزيادة المرتقبة في مستويات العرض باإلضافة إلى التوقعات
بزيادة أسعار الفائدة في العام  .2019غير أن هناك عوامل داعمة للقطاع أيضا ً،
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من ضمنها ارتفاع االنفاق الرأسمالي من جانب الحكومة وتزايد توقعات وتيرة
إرساء المشاريع في العام  ،2019بما قد يساهم في تعزيز معدالت النمو غير
النفطي وزيادة معدالت التوظيف ،األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب
على سوق االيجارات.

من شأنه إذا تم اقراره ،أن يساهم في تعزيز الطلب على القطاع السكني مع
استفادة المواطنين من تحسن فرص توافر التمويل .كما سيعمل هذا القانون أي ً
ضا
على تقليص التراكم الناتج عن العدد المتنامي لطلبات اإلسكان الحكومي.
الرسم البياني  :5مؤشرات اسعار القطاع السكني

الرسم البياني  :3مؤشرات اسعار القطاع االستثماري
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بلغت قيمة مبيعات القطاع السكني  368مليون دينار كويتي ،بنمو بلغت نسبته
 % 16على أساس ربع سنوي وبنسبة  % 33على أساس سنوي .وقد ارتفعت
المبيعات على خلفية تزايد عدد الصفقات وارتفاع األسعار .حيث تزايد عدد
الصفقات بنسبة  %26على أساس ربع سنوي وبنسبة  %46على أساس سنوي.
كما ارتفعت األسعار في الربع الرابع بنسبة  %8على أساس ربع سنوي بعد ان
اتخذت اتجاها سلبيا ً خالل الفترة الممتدة من الربع األول إلى الربع الثالث من
العام .وقد ساهم هذا الوضع في دعم األسعار لتسجيل أداء ايجابي على أساس
سنوي منذ شهر نوفمبر وذلك للمرة األولى منذ العام  .2016وعلى األرجح،
فان هذا االرتفاع الذي شهدته االسعار كان بدعم من تحسن معدالت الطلب،
والذي انعكس في ارتفاع مستويات التداول (عدد الصفقات).
الرسم البياني  :4مبيعات القطاع السكني
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أما من جهة المخاطر السلبية ،فتتمثل في التوزيعات الحكومية للمنازل السكنية
المقررة للعام  ، 2019باإلضافة إلى إمكانية ارتفاع تكاليف التمويل .ومن جانب
آخر ،يعكف مجلس االمة حاليا ً على دراسة مسودة قانون الرهن العقاري ،والذي
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شهد القطاع التجاري تحسنا ً كبيراً في النشاط والمبيعات في العام  .2018فبعد
ظهور بوادر مشجعة في وقت سابق من العام ،اكتسب القطاع زخما ً جيداً،
مسجالً أفضل أداء له في الربع الرابع من العام .حيث بلغت قيمة المبيعات
التجارية  185مليون دينار كويتي  ،فيما يعد أعلى مستوياتها في عامين ،بنمو
تخطت نسبته  %50على أساس سنوي وربع سنوي .كما ارتفع عدد الصفقات
بنسبة  % 139على أساس سنوي في الربع الرابع من العام  ،2018إال أنه لم
يشهد تغير عن الربع السابق .ويعزى ارتفاع المبيعات في الربع الرابع من العام
 2018الرتفاع متوسط حجم الصفقات ،بما يشير إلى تزايد مبيعات العقارات
األكبر حجما ً نسبيا ً أو تلك التي تقع في مواقع مميزة أو ذات الجودة العالية خالل
الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث .فعلى سبيل المثال ،تم بيع مبنى تجاري
بمساحة  5،800متر مربع في منطقة شرق بقيمة  45مليون دينار كويتي ،وهى
مستويات أعلى بكثير من متوسط قيمة صفقات القطاع .كما استفاد القطاع من
االصالح ات المواتية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة ،والتي كان أحدثها
إطالق نظام إلكتروني إلصدار التراخيص التجارية.
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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

التغير في الربع الرابع 2018

النمو الربع سنوي

2015

2016

2017

2018

الربع الرابع
2017

الربع الثالث
2018

الربع الرابع
2018

 ٪على أساس ربع
سنوي

760.6
340.1
306.7
113.8
1356
970
360
25
584
351
1000
4509

584.0
236.0
204.2
143.8
1060
712
325
23
551
332
628
6320

543.6
288.5
161.1
89.9
1131
840
274
18
472
335
603
5068

849.1
322.2
392.9
133.9
1496
1027
439
30
568
314
895
4540

535.6
275.6
137.7
122.3
1074
839
222
13
1502.0
995.1
1854.9
61807

832.1
316.6
396.9
118.5
1431
974
426
31
1619.2
948.9
2638.5
9706.1

1022.8
367.7
470.2
184.9
1757
1222
504
31
1757.7
903.0
3016.5
14748

22.9
16.1
18.5
56.1
22.8
25.5
18.3
0.0
8.6
4.814.3
51.9

 ٪على أساس سنوي
91.0
33.4
241.5
51.2
63.6
45.6
127.0
138.5
17.0
9.262.6
76.1-

المصدر :وزارة العدل
مالحظة :تشمل قاعدة بيانات مؤشراتنا  56ألف 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 2010
ويساوي مؤشر السعري للعام  .100 2010وال تحتسب تلك المؤشرات العوامل الموسمية أو عدد أيام العمل كما أنها ال تغطي قطاع العقار التجاري.
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