
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

الكويت: القطاع العقاري يحافظ على زخمه اإليجابي في 
  الربع الثالث من العام

 
 
 
 

T: (965) 2259 5500, F: (965) 2224 6973, econ@nbk.com, © 2018 NBK                                           www.nbk.com 

 أبرز النقاط

  استمراراً  لالتجاهات اإليجابية للفترات السابقةمليون دينار،  832مبيعات قوية للقطاع العقاري في الربع الثالث من العام بقيمة. 
 القطاع االستثماري يبدي بعض مظاهر التحسن مع تزايد المبيعات وارتفاع األسعار. 
 .القطاع السكني يواصل تراجعه، إال أن عدد الصفقات والمبيعات حافظت على استقرارها 
  لى خلفية تسهيل متطلبات االعمال الناشئة.ع 2017تحسن مبيعات القطاع التجاري مقارنة بمستويات العام 
 .تظل هناك بعض المخاطر على األسعار، نتيجة تزايد التوزيعات السكنية في الفترة المقبلة ووفرة المباني والشقق الجديدة 
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 الموجز االقتصادي
2018 نوفمبر I   11  إدارة البحوث االقتصادية  

 سوق العقار

 2018المبيعات العقارية تحتفظ بزخم جيد في الربع الثالث من العام 

مليون  832نحو  2018قيمة المبيعات العقارية في الربع الثالث من العام  بلغت

% 81% مقارنة بالربع الثاني من العام و7.5دينار كويتي، بنمو بلغت نسبته 

على أساس سنوي، مسجالً بذلك االرتفاع الربع سنوي الثالث على التوالي 

، مما 2017ث من العام لمبيعات هذا العام والرابع على التوالي منذ الربع الثال

يعكس التحسن المستمر للقطاع. وعلى الرغم من أن ارتفاع المبيعات في العام 

كان مدفوًعا إلى حد كبير بتزايد الصفقات، إال أن النمو الذي شهده الربع  2018

كان نتيجة لزيادة متوسط قيمة الصفقات العقارية على  2018الثالث من العام 

 ار القطاع االستثماري )أي أسعار الشقق(.خلفية ارتفاع قيمة أسع

 : المبيعات العقارية1الرسم البياني 

 (مليون دينار لكل ربع)

 

 بنك الكويت الوطني ووزارة العدل المصدر: 
 

وجاء دعم المبيعات القوية نسبًيا نتيجة التحسن التدريجي للعوامل االقتصادية 

إلى مستويات أكثر  2016واالنخفاض الكبير في أسعار العقارات منذ العام 

تحفيزاً إلقبال المشترين، مما يمكن أن يجعل سوق العقارات المحلي بديالً أكثر 

ده أهمها: تخمة بعض األسواق جاذبية للمستثمرين الكويتيين. وذلك ألسباب ع

)دبي( أو عدم االستقرار في دول أخرى )تركيا(،  تراجع أسعار األسهم المحلية 

مقارنة بفترات سابقة من العام، و تدني الثقه باالستثمارات العقارية األجنبية 

بسبب تزايد الشكاوي المتعلقة بحاالت اإلحتيال )من قبل شركات التسويق 

 ألسواق المحلية / المعارض / وسائل اإلعالم(.العقاري من خالل ا

 مبيعات وأسعار القطاع االستثماري آخذة في االرتفاع

مليون دينار كويتي في الربع الثالث من  397بلغت مبيعات القطاع االستثماري 

% عن الربع السابق، كما سجلت مبيعات 14بنمو بلغت نسبته   2018العام 

. وعلى 2017تويات الربع الثالث من العام القطاع نمواً بأكثر من ضعف مس

الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته عدد الصفقات مقارنة بالربع السابق، إال 

أن المبيعات شهدت  نمواً على خلفية ارتفاع متوسط قيمة الصفقات، وهو ما 

 يعزى جزئياً إلى ارتفاع األسعار خالل الفترة االخيرة.

 قطاع العقار االستثماري : مبيعات2الرسم البياني 

 (مليون دينار لكل ربع)

 

 بنك الكويت الوطني ووزارة العدل المصدر: 
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الجدير بالذكر، أن شهر سبتمبر شهد ارتفاع أسعار الشقق للشهر الثالث  ومن

على التوالي واالرتفاع الثاني على التوالي ألسعار المباني. وقد يكون هذا 

مؤشراً على استقرار السوق من حيث العرض والطلب، إال أن األرقام الرسمية 

ارتفعت األسعار على للعقارات الشاغرة ليست متوفرة حاليا لتأكيد ذلك. حيث 

% للمباني في سبتمبر، 4.6% للشقق و10.7أساس سنوي بنسبة كبيرة بلغت 

وذلك على الرغم من أن االرتفاع يعزى جزئياً إلى تراجع أسعار سنة األساس 

. و لكن، يواجه هذا القطاع رياًحا معاكسة على 2017في الربع الثالث من العام 

ترتفع أسعار الفائدة، مع توقع تزايد عرض  المدى القريب إلى المتوسط حيث قد

 الوحدات الجديدة في السوق.

 

 مؤشرات اسعار القطاع االستثماري: 3الرسم البياني 

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

 

 وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 

 األسعار ال تزال سلبيةتحسن مبيعات القطاع السكني، إال ان 

مليون دينار كويتي في الربع الثالث من العام  317بلغت مبيعات القطاع السكني 

% على أساس سنوي. وسجلت 40% عن الربع الثاني و 3.4، بزيادة 2018

المبيعات ارتفاعاً على الرغم من تراجع كال من األسعار والصفقات بشكل 

، نتيجة الرتفاع تداوالت العقارات األكبر طفيف مقارنة بالربع الثاني من العام

حجماً او األعلى جودة مقارنة بالفترة السابقة. وعلى الرغم من ارتفاع األسعار 

، إال ان االتجاه العام ما يزال 2018بشكل طفيف في الربع الثاني من العام 

% على 5.9% و4سلبياً، مع تراجع أسعار األراضي والعقارات السكنية بنسبة 

 سنوي على التوالي. أساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 سكنيالمبيعات القطاع : 4الرسم البياني 

 )ربع سنوي, مليون دينار(

 

 بنك الكويت الوطني ووزارة العدل المصدر:  
 

 

 

 مؤشرات اسعار القطاع السكني: 5الرسم البياني 

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

 

 العدل وتقديرات بنك الكويت الوطنيوزارة المصدر:  
 

وبصفة عامة، ما تزال أسعار هذا القطاع تبدي بعض مظاهر الضعف، إال أن 

عوامل الطلب تعكس بوادر التحسن، ويتضح ذلك من خالل تزايد عدد الصفقات 

مقارنة بالسنوات السابقة. كما أن  2018وارتفاع مستويات السيولة في العام 

العقاري الذي طال انتظاره، والذي قد يستغرق بعض الوقت حتى قانون الرهن 

يتم تطبيقه، من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة تعافي أسعار العقارات السكنية. 

في حين تتركز المخاطر المحيطة بهذا القطاع بشكل رئيسي في ارتفاع تكاليف 

كبير من الوحدات التمويل المتوقعة نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة، وتوافر عدد 

 بسبب توزيعات الهيئة العامة للرعاية السكنية خالل الفترة القادمة.
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 تزايد أنشطة القطاع التجاري بفضل اإلصالحات وتحسن المعنويات

%( 1.5-على الرغم من التراجع البسيط الذي سجلته مبيعات القطاع التجاري )

% على أساس 61قويا بنسبة  مقارنة بالربع السابق، إال انها  شهدت ارتفاعاً 

% على أساس سنوي 55سنوي. كما ارتفع عدد الصفقات مسجالً نمواً بنسبة 

نظرنا التي  وجهة. وفي هذا السياق، نحتفظ بويسن% على أساس ربع 7وبنسبة 

تربط تحسن هذا القطاع، إلى حد ما، بتبني وزارة التجارة والصناعة لسياسات 

م واإلجراءات أمام الشركات الناشئة. هذا إلى أفضل فيما يتعلق بتيسير النظ

جانب االفاق المستقبلية األكثر اشراقاً، مما يعمل على تحسين ثقة المستثمرين، 

التجارية الصادرة هذا العام من قبل  لتراخيصالذي انعكس في ارتفاع عدد ا

وزارة التجارة والصناعة. حيث تم مؤخرا إدخال جولة جديدة من التحسينات 

مركز بدء األعمال التابع لوزارة التجارة والصناعة، مما أضاف المزيد من على 

الدعم لهذا القطاع. وانعكس تزايد التراخيص والشركات الناشئة في تزايد اإلقبال 

إيجارات القطاع التجاري، كما قد يكون أدى إلى ارتفاع عدد الصفقات،  على

التجارية. لذا، نتوقع استمرار هذا تزامناً مع زيادة اهتمام المستثمرين بالعقارات 

االتجاه االيجابي في ظل ارتفاع أسعار النفط، واالفاق المستقبلية الداعمة لتحقيق 

 االستهالكي. واإلنفاقنمو جيد، وقوة النشاط التجاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبيعات القطاع االستثماري: 6الرسم البياني 
 )ربع سنوي, مليون دينار(

 

 بنك الكويت الوطني وزارة العدل والمصدر:  
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 : المبيعات العقارية1الجدول    

 الربع سنويالمتوسط   الربع سنوي النمو  2018الثالث التغير في الربع 

 
على أساس سنوي ٪  

على أساس ربع  ٪
 سنوي

 
 الثالثالربع 

2018  

الربع الثاني 
2018 

الربع الثاني 
2017 

 2017 2016 2015 2014 

 المبيعات )مليون دينار( 1067.4 760.6 584.0 543.6  589.1 773.9 832.1  7.5 80.9

 سكني 474.9 340.1 236.0 288.5  321.9 306.3 316.6  3.4 40.3

 ريااستثم 453.1 306.7 204.2 161.1  180.8 347.4 396.9  14.3 147.3

60.6 -1.5  تجاري 139.3 113.8 143.8 89.9  86.4 120.3 118.5  

48.4 -4.5  عدد الصفقات 1905 1356 1060 1131  1329 1499 1431  

40.8 -1.0  سكني 1451 970 712 840  1002 984 974  

69.0 -12.3  ريااستثم 430 360 325 274  314 486 426  

 تجاري 25 25 23 18  13 29 31  6.9 55.0

 الصفقة )ألف دينار(حجم  460 584 551 472  443.3 516.3 581.5  12.6 21.8

-0.3  سكني 327 351 332 335  321.2 3112.2 325.1  4.5 

 ريااستثم 1055 1000 628 603  575.8 714.8 931.8  30.3 46.3

3.6 -7.8  تجاري 5573 4509 6320 5068  6645.7 4147.3 3821.9  

 

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

  تغطي قطاع العقار التجاري.. وال تحتسب تلك المؤشرات العوامل الموسمية أو عدد أيام العمل كما أنها ال100  2010ويساوي مؤشر السعري للعام 
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