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استقر سعر ص��رف ال��دوالر مقابل الدينار عند  0٫299دينار في حني ارتفع اليورو إل��ى 0٫372
دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس االثنني .وقال بنك الكويت املركزي إن سعر صرف الجنيه
اإلسترليني ارتفع الى مستوى  0٫425دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند  0٫316دينار
وبقي الني الياباني عند مستوى  0٫002دينار دون تغيير .وتراجع سعر صرف الدوالر إلى أدنى
مستوياته في شهر واحد مقابل سلة من العمالت الرئيسة األخرى وذلك مع تراجع املخاوف من
التوترات التجارية بني الواليات املتحدة والصني واستعادة الرغبة في املخاطرة.

وأعمال
13

مال

معدالت نشاط السوق ستبقى مرتبطة باآلفاق االقتصادية املستقبلية

«الدولي» :تماسك مستويات أسعار العقار في 2018
إجمالي قيمة وعدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة شهريًا للفترة (فبراير  - 2017فبراير )2018

 ..والبنك يرعى أنشطة الهيئة العامة
للصناعة للعام 2018
السرحان« :الدولي»
يساند الهيئات
واملؤسسات
الصناعية
في االرتقاء
بنشاطها وأهدافها

كتب مهدي الحداد

اكد بنك الكويت الدولي ان مؤشرات سوق العقار الكويتي أظهرت
تحسنا في مبيعات سوق العقار الكويتي على أساس سنوي ،فيما
بقي م��ؤش��ر ع��دد الصفقات املنفذة ف��ي ال�س��وق مقاربا ملستوياته
املقابلة في العام السابق ،ما انعكس على شكل ارتفاع في مؤشر
متوسط قيمة الصفقة ،كما أظهرت مستويات األسعار تماسكا في
بداية العام األم��ر ال��ذي قد يشير في ح��ال استمراره لتراجع حدة
هبوط األسعار على أقل تقدير ،هذا ويتوقع لسوق العقار الكويتي
أن يحافظ على مستويات نشاطه ال�ت��ي سجلت خ��الل الشهرين
املاضيني من العام ،كما ستبقى مستويات نشاط السوق مرتبطة
باآلفاق االقتصادية املستقبلية.
وق ��ال ال��دول��ي ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال �ع �ق��اري ال ��ذي اع��دت��ه وح ��دة البحوث
االقتصادية ان سوق العقار الكويتي واصل أداءه الجيد الذي كان
قد بدأه منذ بداية العام ،حيث بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي
نحو  213مليون دي�ن��ار ف��ي شهر فبراير ( 2018ع�ق��ود ووك ��االت)،
لترتفع مبيعات السوق بنحو  %29على أساس سنوي ،فيما حافظ
السوق على مستويات جيدة ملؤشر عدد الصفقات حيث بلغ نحو
 368صفقة ،متراجعا ب��أق��ل م��ن  %3على أس��اس س�ن��وي ،كما بلغ
مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو  578أل��ف دينار مرتفعا نسبة
 %32مقارنة بشهر فبراير من العام املاضي.
ت�ج��در اإلش� ��ارة ال��ى ان التحسن ف��ي أداء ال �س��وق ق��د ج��اء مدفوعا
بنشاط جيد في القطاع السكني ونشاط أفضل من فترات سابقة
وللشهر الثاني على التوالي في القطاع االستثماري الذي شهدت
مبيعاته نموا بنحو  %59على أس��اس سنوي ،كما سجل القطاع
الحرفي أداء ج�ي��دا ب��رغ��م حصته الهامشية م��ن إجمالي مبيعات
ال �س��وق ،فيما ت��راج��ع أداء ال�ق�ط��اع ال�ت�ج��اري إل��ى ال�ن�ص��ف مقارنة
بمستويات املبيعات التي سجلها خالل فبراير من عام .2018
وبمتابعة األداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خالل مقارنة
أداء السوق خالل شهر فبراير  2018مع نظرائه من كل عام (شهر
فبراير من كل عام منذ عام  ،)2007وذلك لبيان التغير في مؤشرات
ال �س��وق م��ع تحييد ب�ع��ض األث ��ر امل��وس �م��ي ،ف�ق��د ح��ل ش�ه��ر ف�ب��راي��ر
ال�ح��ال��ي ف��ي امل��رت�ب��ة ال�ت��اس�ع��ة ف��ي م��ؤش��ر قيمة امل�ب�ي�ع��ات (م�ق��ارن��ة
بنفس الشهر من كل ع��ام خ��الل االثني عشر عاما املاضية) ،فيما
حل في املركز الحادي عشر (املرتبة قبل األخيرة) في مؤشر عدد
ال�ص�ف�ق��ات ،فيما ح��ل ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ف��ي م��ؤش��ر م�ت��وس��ط قيمة
الصفقة كما يظهر الجدول تاليا.

أداء سوق العقار قطاعيا
اس �ت �م��ر ال �ق �ط��اع ال�س�ك�ن��ي ف��ي أدائ � ��ه ال �ج �ي��د ل�ل�ش�ه��ر ال �ث��ان��ي على

التوالي ،حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو  102مليون
دينار ،لتسجل ارتفاعا بنحو  %19على أساس سنوي ،كما بلغ
ع��دد الصفقات املسجلة في القطاع نحو  290صفقة مرتفعا هو
اآلخ��ر بنحو  %16على أس��اس سنوي ،فيما بلغ مؤشر متوسط
قيمة الصفقة في القطاع نحو  351ألف دينار مرتفعا بنحو %3
على أساس سنوي.
ك�م��ا واص ��ل ال�ق�ط��اع االس�ت�ث�م��اري أداءه ال �ق��وي وال ��ذي ب ��دأه منذ
الشهر ال�س��اب��ق ،حيث بلغت مبيعات القطاع االستثماري نحو
 89مليون دينار ،مرتفعة بنحو  %59على أس��اس سنوي ،إال أن
ع��دد الصفقات املسجلة في القطاع قد تراجع بنحو  %42ليبلغ
 70صفقة فقط ،فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو
ضعفني تقريبا إث��ر صفقات بأسعار مرتفعة سجلت في كل من
م�ح��اف�ظ�ت��ي ال�ع��اص�م��ة وح��ول��ي ول�ي�ق�ت��رب م��ؤش��ر م�ت��وس��ط قيمة
الصفقة من  1٫3مليون دينار للصفقة الواحدة.
أم��ا القطاع التجاري فقد تراجعت مبيعاته وللشهر الرابع على
التوالي (على أساس سنوي) بعد األداء القوي الذي كان قد سجله
خالل العام السابق ،حيث بلغت مبيعات القطاع نحو  11مليون
دينار جاءت موزعة على  5صفقات فقط ،فيما سجلت صفقتان
فقط في القطاع الحرفي وبقيمة إجمالية اقتربت من  4٫5ماليني
دينار.
بتتبع سيولة السوق جغرافيا ،فقد استحوذت محافظة حولي
على الحصة األكبر من مبيعات سوق العقار خالل فبراير ،2018
وبحصة نسبية اقتربت م��ن  %29م��ن إجمالي مبيعات السوق،
تلتها محافظة العاصمة بنحو  %25م��ن امل�ب�ي�ع��ات ،فيما حلت
محافظة مبارك الكبير أوال في الحصة النسبية من عدد الصفقات
العقارية املسجلة في السوق وبحصة تزيد قليال عن  ،%23تلتها
محافظة األحمدي التي استحوذت على نسبة تقل عن  %23قليال.

مستويات األسعار
س�ج�ل��ت ت �غ �ي��رات م�ت�ف��اوت��ة ف��ي م�س�ت��وي��ات م�ت��وس�ط��ات األس �ع��ار
ال�ش�ه��ري��ة ع�ل��ى أس ��اس س �ن��وي ،ح�ي��ث ارت �ف��ع م�ت��وس��ط س�ع��ر املتر
املربع الواحد بنحو  %1٫5على أس��اس سنوي ،مدفوعا بارتفاع
مستويات األسعار للصفقات املسجلة في محافظة مبارك الكبير
وال �ت��ي ش �ه��دت أك �ب��ر ع ��دد ص�ف�ق��ات ف��ي ال �ق �ط��اع ال�س�ك�ن��ي م�ق��ارن��ة
ببقية املحافظات ،فيما ارتفع متوسط سعر املتر املربع الواحد
بنحو  %27ف��ي القطاع االس�ت�ث�م��اري ،إال أن مستويات األس�ع��ار
املسجلة في القطاع االستثماري ليست ممثلة بالضرورة لواقع
األسعار على أرض الواقع نظرا لتسجيل بعض الصفقات التي
جاءت بأسعار أعلى من املتوسط املعتاد في محافظتي العاصمة
وحولي.

التوزيع النسبي إلجمالي قيمة وعدد الصفقات العقارية
املحافظة

الحصة من إجمالي
السوق

املحافظة

الحصة من إجمالي
عدد الصفقات

محافظة حولي

%26٫6

محافظة مبارك الكبير

%23٫2

محافظة العاصمة

%24٫7

محافظة األحمدي

%22٫7

محافظة مبارك الكبير

%23٫0

محافظة حولي

%16٫7

محافظة الفروانية

%10٫3

محافظة العاصمة

%14٫3

محافظة األحمدي

%8٫5

محافظة الفروانية

%13٫1

محافظة الجهراء

%5٫0

محافظة الجهراء

%10٫1

مقارنة ألداء سوق العقار الكويتي في فبراير للفترة 2017-2007
الرتبة

الشهر والسنة

إجمالي قيمة الصفقات
«مليون دينار»

عدد الصفقات

متوسط قيمة الصفقة
«الف دينار»

1

فبراير 2014

499٫5

516

968٫0

2

فبراير 2016

274٫5

377

728٫2

3

فبراير 2012

269٫8

873

309٫0

4

فبراير 2015

253٫8

440

576٫8

5

فبراير 2013

239٫1

582

410٫8

6

فبراير 2008

225٫7

969

232٫9

7

فبراير 2007

224٫7

616

364٫8

8

فبراير 2011

219٫8

419

524٫6

9

فبراير 2018

212٫9

368

578٫5

10

فبراير 2017

165٫6

379

436٫9

11

فبراير 2009

115٫3

358

322٫1

ت �م��اش �ي��ًا م� ��ع اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ب��رن��ام �ج��ه
امل �ج �ت �م �ع��ي ال ��رام ��ي إل� ��ى دع� ��م وت�ش�ج�ي��ع
امل� �ب ��ادرات وال �ج �ه��ود ال�ت�ن�م��وي��ة املحلية،
أع� �ل ��ن ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال� ��دول� ��ي ع ��ن دع �م��ه
ورعايته ألنشطة وفعاليات الهيئة العامة
للصناعة الرياضية واالجتماعية خالل
العام الحالي.
وب� �ه ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ،ص � ��رح رئ� �ي ��س ف��ري��ق
وح� � ��دة االت � �ص� ��ال امل ��ؤس �س ��ي ف ��ي ال �ب �ن��ك،
ف�ه��د ال �س��رح��ان ع�ل��ى ه��ام��ش ل�ق��ائ��ه مدير
مكتب مدير عام الهيئة العامة للصناعة،
يوسف الوتار« :إن دعم الدولي لألنشطة
االج�ت�م��اع�ي��ة وال��ري��اض �ي��ة ال �ت��ي تنظمها
ال�ه�ي�ئ��ة ي��أت��ي م��ن م�ن�ط�ل��ق ح ��رص البنك
ال ��دائ ��م ع �ل��ى م �س��ان��دة م�خ�ت�ل��ف ال�ه�ي�ئ��ات
واملؤسسات الصناعية ومساعدتها على
تحقيق أه��داف�ه��ا ،وف��ي مقدمتها السعي
للمساهمة بشكل ف�ع��ال ف��ي دف��ع مسيرة
البالد التنموية من خالل االرتقاء بنشاط

ال�رسحان والوتار خالل اللقاء
وأداء وإنتاجية القطاع الصناعي لتحقيق
أه ��داف التنمية امل�س�ت��دام��ة ،».م��ؤك �دًا« :إن
دور ال��دول��ي ال يقتصر فقط على تقديم
الخدمات املصرفية واملالية لعمالئه ،بل
يشمل أي�ض��ًا ال �ت��زام��ه ال �ت��ام بمسؤوليته
االج�ت�م��اع�ي��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك دع �م��ه ل�ك��ل ما
ت �ق��وم ب��ه م��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي من
أنشطة وفعاليات تشمل مختلف املجاالت
والقطاعات».
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ،أع � ��رب ال ��وت ��ار ع ��ن ش�ك��ره
وت � �ق� ��دي� ��ره إلدارة ال� �ب� �ن ��ك ع� �ل ��ى دع �م �ه��ا
املتواصل ألنشطة الهيئة املتنوعة ،مشيدًا
بالدور املميز الذي يلعبه الدولي في دعم

ورع ��اي ��ة م�خ�ت�ل��ف األن �ش �ط��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
مل�خ�ت�ل��ف ق �ط��اع��ات وم ��ؤس �س ��ات ال ��دول ��ة،
م��ا جعل منه بنكًا رائ� �دًا وص��رح��ًا وطنيًا
يحتذى به ،نتيجة إسهاماته في النهوض
بمستقبل الوطن من أفراد ومؤسسات.
يذكر أن بنك الكويت الدولي يحرص دائمًا
ع�ل��ى امل �ش��ارك��ة ف��ي ال �ب��رام��ج وال�ف�ع��ال�ي��ات
ال �ت �ن �م��وي��ة ،وذل� � ��ك ت �م��اش �ي��ًا م ��ع ال��رغ �ب��ة
األميرية السامية التي تهدف إلى تشجيع
مختلف القطاعات اإلنتاجية ف��ي البالد
وم �ن �ه��ا ال �ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ي امل �ح �ل��ي ،بما
ي �خ��دم ت�ح��وي��ل ال �ك��وي��ت إل ��ى م��رك��ز م��ال��ي
وتجاري.

