
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الكويت: مبيعات العقار متواضعة في أكتوبر، بعد أداء قوي 
 بالربع الثالث

 
 

T: (965) 2259 5500, econ@nbk.com, © 2019 NBK                                                                www.nbk.com 

 أبرز النقاط

  مليون دينار كويتي في أكتوبر على خلفية انخفاض مبيعات القطاع التجاري 122العقارات تتراجع إلى مبيعات. 
 قطاعي االستثمار والسكني يدعمان مبيعات شهر أكتوبر. 
 أسعار القطاع السكني تواصل ارتفاعها مقارنة بالعام السابق بينما تستمرت أسعار القطاع االستثماري في التراجع 

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

 دانيل كاي >
  يةاالقتصاد بااثاألمدير 

+965 2259 3136 
danielkaye@nbk.com 

 الموجز االقتصادي
9102 ديسمبر I   8  إدارة الباوث االقتصادية  

 سوق العقار

 تراجع مبيعات العقارات في أكتوبر

مليون دينار كويتي في أكتوبر الماضي،  122تراجعت المبيعات العقارية إلى 

على أساس سنوي.  %12مقارنة بشهر سبتمبر الماضي وبواقع  %12 نسبةب

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض ملاوظ في القطاع التجاري، ايث 

، في اين 1020انخفضت وتيرة مبيعاته الشهرية إلى أقل مستوى منذ أغسطس 

اقق قطاعي االستثمار والسكني مبيعات معقولة. ويأتي ذلك في أعقاب تاقيق 

مليون دينار كويتي  818ايث بلغت قيمة مبيعاته  ،قوي في الربع الثالث أداء

 %0.8مقارنة بالربع السابق ولكن بانخفاض طفيف قدره  %1.8بارتفاع قدره 

مقارنة بالعام السابق. واققت األسعار أداء متباينا في أكتوبر، ايث واصل 

ينما استمرت أسعار القطاع السكني تسجيل مكاسب قوية مقارنة بالعام السابق، ب

القطاع االستثماري في التراجع على أساس سنوي بسبب فائض المعروض من 

 الشقق وتراجع معدل الطلب.

 : المبيعات العقارية1الرسم البياني 

 (مليون دينار لكل ربع)

 

 وزارة العدل و بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 االستثماري في أكتوبرارتفاع مبيعات المباني يدعم القطاع 

 %21مليون دينار كويتي، بواقع  201ارتفعت مبيعات القطاع االستثماري إلى 

مقارنة بالعام  %9في شهر أكتوبر بالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي و بناو 

السابق، وجاء هذا النمو بدعم من صفقات كبرى للمباني بشكل استثنائي، 

رنة بالشهر السابق في أسعار المباني. وبلغ مقا %4باإلضافة إلى ارتفاع بواقع 

مليون  14مليون دينار كويتي، جاء  200إجمالي صفقات المباني واده اوالي 

متر مربع في المهبولة. ويأتي ذلك في  2،000دينار منها من عقارين بمسااة 

أعقاب تاقيق القطاع االستثماري لمبيعات ضعيفة نسبيا في الربع الثالث بلغت 

مقارنة بالربع السابق  %22ون دينار كويتي ايث انخفضت بواقع ملي 110

على أساس سنوي. ويرجع االنخفاض إلى تراجع عدد الصفقات إلى  %11و

( وخاصة في أغسطس وبمبيعات أقل كثيرا من متوسط المبيعات منذ 118)

مليون دينار كويتي فقط. ويعزى ذلك في  84.1والبالغ قيمتها  1029بداية عام 

ب إلى العوامل الموسمية، باإلضافة إلى تراجع األسعار. وعلى أساس األغل

سنوي، تواصل أسعار القطاع االستثماري انخفاضها، ايث تراجعت في أكتوبر 

 للمباني والشقق على التوالي. %1.1و %1.1بواقع 

 قطاع االستثماريال: مبيعات 2الرسم البياني 

 (مليون دينار لكل ربع)

 

 وزارة العدل و بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

وتشير التوقعات إلى استمرار تراجع األسعار بشكل طفيف في هذا القطاع اتى  

تتقلص الفجوة بين ضعف وتيرة الطلب وفائض المعروض، ايث أن السوق لم 

يستوعب بعد العدد الكبير نسبيا من الشقق الشاغرة. ويعكس التراجع التدريجي 

هذه الفجوة بالرغم من استقرار اإليجارات منذ يونيو، مما  في إيجارات الشقق

يشير إلى بعض التاسن. ويرجع ضعف القطاع االستثماري جزئيا إلى تباطؤ 

نمو الوافدين، والتي يشكل ماركا رئيسيا للطلب على الشقق، باإلضافة إلى 

ثا ارتفاع اجم مسااات التأجير المتااة من خالل المنازل التي تم بنائها ادي

على شاكلة الشقق في المناطق السكنية التي تم تطويرها مؤخرا. ويتضح ذلك 

بشكل خاص في المناطق الكبرى القريبة من طريق الفايايل السريع )المسايل، 

 فنيطيس والعقلية(.
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 مؤشرات اسعار القطاع االستثماري: 3الرسم البياني 

 (200=  1020مؤشر، متوسط متارك لفترة ثالثة أشهر، )

 

 وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 تراجع مبيعات القطاع السكني في أكتوبر في ضوء انخفاض حجم الصفقات

مليون دينار  204جاءت مبيعات القطاع السكني متواضعة في أكتوبر لتبلغ 

مقارنة  %18مقارنة بالشهر السابق، وبتراجع  %12كويتي )بانخفاض قدره 

صفقة.  124إلى  %11السابق( ايث انخفض عدد الصفقات بواقع بالعام 

وانخفض متوسط اجم الصفقة أيضا بشكل طفيف بالرغم من ارتفاع األسعار 

بشكل شهري، مما يشير إلى أن التداول في العقارات األصغر أو األقل  تميزًا 

ي بشكل كان األكثر هيمنة. وبالعودة للربع الثالث، تراجعت مبيعات القطاع السكن

مليون دينار  189( مقارنة بالربع السابق ولكنها ظلت جيدة عند %1طفيف )

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في ظل ارتفاع  %21كويتي بارتفاع قدره 

 األسعار واعتدال عدد الصفقات.

 سكنيالمبيعات القطاع : 4الرسم البياني 

 )ربع سنوي, مليون دينار(

 

 بنك الكويت الوطني العدل و وزارةالمصدر:  
 

مقارنة  %22و %22وارتفعت أسعار القطاع السكني بشكل ملاوظ بواقع 

بالعام السابق لألراضي والمنازل على التوالي. ويدعم ارتفاع مبيعات القطاع 

السكني وتاسن مستوى السيولة الطلب القوي ) نظًرا لتراكم الطلبات السكنية 

فرص االستثمار المتزايدة ونقص المساكن الاكومية(، باإلضافة إلى ارتفاع 

الماتملة في المناطق السكنية وخاصة المدن التي تم تطويرها اديثا والتي تتيح 

فرص نمو إيجابية. ومع ارتفاع أسعار األراضي والمنازل بالنسبة لمعدل الدخل 

المتوسط، أصبح التأجير الخيار األكثر جدوى بين المواطنين الذين يفضلون 

تثمرين يلبون الطلب المتزايد على هذا الصعيد المناطق السكنية، ويبدو أن المس

من فئة سكانية أكثر استقرارا )بالنسبة لمعدل طلب الوافدين(. وقد يفسر هذا 

االتجاه بشكل جزئي على األقل االختالف في اتجاهات السوق لقطاع االستثمار 

 والقطاع السكني.

 مؤشرات اسعار القطاع السكني: 5الرسم البياني 

 (200=  1020متوسط متارك لفترة ثالثة أشهر، مؤشر، )

 

 وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر:  
 

 

 مؤشر األسعار المستهلك للقطاع السكني )االيجار(: 6الرسم البياني 

 )،نقطه  200=  1021 (

 

 االدارة المركزية لالاصاءالمصدر:  
 

 سنوات 9مستوياته في القطاع التجاري ينخفض إلى أقل 

شهدت مبيعات القطاع التجاري تراجعا في أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ 

دينار كويتي، أي أقل بكثير من المتوسط  400،000لتبلغ  1020أغسطس 

مليون دينار كويتي. ويرجع  81سبتمبر( البالغ -)يناير 1029الشهري لعام 

في الصفقات إلى مستوى  %19انخفاض المبيعات إلى تراجع ملاوظ بواقع 

( صفقات، بما يتماشى مع المستوى التاريخي، باإلضافة إلى انخفاض ملاوظ 8)

دينار كويتي، مما يشير إلى غياب   41،000في متوسط اجم الصفقة إلى

صفقات كبرى تتضمن أراضي ومجمعات. بل على العكس، جاءت الثماني 

. وعلى النقيض، بلغت صفقات بشكل اصري من خالل المتاجر صغيرة الاجم

مليون دينار كويتي  في الربع الثالث بارتفاع  291مبيعات القطاع التجاري 

مقارنة بالعام السابق. وجاء ارتفاع  %22مقارنة بالربع السابق و %12قدره 

المبيعات لمستوى قياسي بالرغم من التراجع الطفيف على أساس ربعي في عدد 

سط اجم الصفقة. ويعكس ذلك صفقات الصفقات، والذي عوضه ارتفاع متو

العقارات التجارية الكبرى أو المميزة مقارنة بالربع السابق. ويرجع ارتفاع 
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النشاط التجاري الملاوظ في الربعين الثاني والثالث إلى عرض مسااات كبيرة 

في العقارات التجارية الكبرى التي تم تطويرها اديثا في جنوب الكويت والتي 

 وق على خلفية التراجع الملاوظ في الصفقات في أكتوبر.استوعبتها الس

 التجاريمبيعات القطاع : 7الرسم البياني 

 )ربع سنوي, مليون دينار(

 

 بنك الكويت الوطني وزارة العدل والمصدر:  
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 مليون دينار المبيعات 

 يمين   شهور  مليون دينار، معدل  قيمة المبيعات 

 : المبيعات العقارية1الجدول    

 شهريه بيانات  %، أكتوبر تغيير
 

 الشهري المتوسط
 

على أساس سنوي ٪  
 أساس على %

 شهري
 

 أكتوبر
2119 

 سبتمبر
2119 

 أغسطس
2119 

 يوليو
2119 

 حتى  - 2119 
 تاريخه

2112 

           

-2661  -3164  المبيعات )مليون دينار( 22361 26267  37962 13265 31669 21165  

-18.1  -18.9  سكني 201.4 210.8  281.8 28.9 219.9 201.2  

 ريااستثم 212.0 94.1  214.8 84.1 92.1 202.8  22.8 8.2

-99.1  -99.8  تجاري 44.2 41.1  201.1 28.4 18.9 0.4  

-3767  -2566  عدد الصفقات 49265 52663  695 321 559 416  

-12.1  -11.1  سكني 141.1 122.8  221 101 404 124  

-81.1  -29.1  ريااستثم 242.1 222.8  284 21 221 94  

-10.0  -18.9  تجاري 9.8 41.1  19 42 18 8  

1267 -769  حجم الصفقة )ألف دينار( 56162 51166  54665 43267 54961 51569  

8.8 -4.1  سكني 121.8 119.2  110.8 128.1 142.1 119.8  

 ريااستثم 928.2 818.8  820.2 809.8 119.1 2211.2  48.4 211.1

-99.0  -91.1  تجاري 4280.8 1211.1  2194.2 199.2 2991.8 42.9  

 

 وزارة العدل المصدر: 
 1020عود بيانات المؤشرات للعام ألف صفقة. ويشمل كل مؤشر متوسط األسعار الشهرية )لكل متر مربع إذا وجد( وفي اال وجود مناطق ذات نشاط أكبر فياتسب وفق التقلبات. وت 82تشمل قاعدة بيانات مؤشراتنا مالاظة: 

 . وال تاتسب تلك المؤشرات العوامل الموسمية أو عدد أيام العمل كما أنها ال تغطي قطاع العقار التجاري.200  1020مؤشر السعري للعام ويساوي 
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