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تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

إستشاري البحوث

تنــــويه
لقد بذلت األطراف المشتركة في اعداد هذا التقرير أقصى جهدها للتحقق من صحة البيانات الواردة في
هذا التقرير ،وعلى الرغم من ثقتنا بصحة هذه البيانات إال أننا ال نتحمل أية مسئولية تجاه ذلك.
© جميع الحقوق محفوظة إلتحاد العقاريين
يمن���ع نس���خ أو اس���تعمال أي ج���زء من ه���ذا التقرير بأي وس���يلة تصويري���ة أو الكترونية أو غيره���ا بما فيه
التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على اشرطة أو اقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ
المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من اتحاد العقاريين.

B

اإلفتتاحيـــــــــــة . . . .

2

ملخص تنفيذي

6

ظروف االقتصاد الكلي في الكويت

9

قطاع العقارات االستثمارية

10

قطاع عقارات المكاتب

86

القطاع الصناعي

92

قطاع وحدات التجزئة

96

ملحق  :1تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا التقرير

100

ملحق  :2منهجية تصنيف درجة العقارات االستثمارية

103

1

“

لق���د بذلن���ا جهد حثي���ث ف���ى تنقي���ح كل البيان���ات التى تم
جمعها والتحقق من صحته���ا إحصائيًا ،وذلك بهدف تقليل
فرص الخطًا قدر اإلمكان .ونظرًا ألننا س���وف نعمل على زيادة
نس���بة التغطية للمس���ح الميدانى والذى سيؤدى بالضرورة
لتحس���ن جودة قاعدة البيانات ،ف���إن أى محدودية لدقة نتائج
الدراسة ،ستقل مع الوقت.

توفيــــق احمــــد الجـــــراح
رئيـــس اتحـــاد العقارييــن

”

اإلفتتاحيـــــــــــة . . . .
يعتب����ر توفير قاع����دة بيان����ات موثوقة وأني����ة العماد األس����اس للتطوير
األسواق ،حيث تعمل تلك القواعد البيانية على مساعدة المستثمرين
والمس����تهلكين على صنع قرارتهم على أس����س سليمة .وبالرغم من
أن توف����ر المعلوم����ات ال يمنع ح����دوث دورات األعمال ،فإن����ه يجعلها أقل
حدة .كم����ا أن المعلوم����ات الموثوقة واألنية تفس����ح المجال إلس����تلهام
العدي����د من األفكار الجديدة ،الت����ى ال يمكن طرحها فى حال غياب تلك
المعلومات .وهذا يدفع باألسواق إلى التطور إلى أفاق النضج والكفاءة،
مما يشجع على تزايد وتيرة اإلستثمار ،وعموم الفائدة على الجميع.
ويتسنى لنا أن نجزم بأن أهمية المعلومات بالنسبة للقطاع العقارى
أكث���ر م���ن أهميتها ألى س���وق أخر ،حي���ث يحتاج تنفيذ المش���روعات
العقارية العديد من السنوات ،يمكن أن يتغير خاللها أوضاع السوق
بشكل درامى .لذلك أصبح من األهمية بمكان ،أن يبنى المستثمرين
قرارتهم على معلومات أنية وجيدة عن السوق.
وف���ى ضوء ما س���بق ،فإن ه���ذا التقرير يمث���ل جهدًا علمي���ًا لتقديم
قاع���دة بيانات ش���املة لكافة قطاعات العقار ف���ى دولة الكويت .وقد
تمثل���ت أول���ى التحديات فى س���بيل ذلك ،فى اإلرت���كان إلى تعريفات
صحيح���ة ومتفق عليها للمصطلحات الخاصة بالقطاع العقارى ،حتى
نضم���ن أن تل���ك المصطلح���ات تعنى المعن���ى ذاته للجمي���ع .ولذلك
فقد قمنا بتخصيص الملحق رقم  ،1لس���رد التعريفات الخاصة بكافة
المصطلح���ات المذك���ورة بالتقرير ،وق���د توخينا التبس���يط فى ذلك
حتى تكون واضحة لكافة القراء.
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كما تمثل التحدى الثانى فى إيجاد العينة الس���وقية التى تمثل الس���وق بش���كل صحيح ،حيث أننا ندرك
أن دراس���ة بضع���ة مئات من العقارات ف���ى بعض المناطق المخت���ارة لن يكفى لتقدي���م الصورة الصحيحة
عن الدينامكيات الس���وقية لكافة المناطق ،حي���ث تتأثر عملية التطوير العقارى فى كل منطقة بالظروف
الخاصة الموجودة بها والتى تختلف من نواحى عدة عن باقى المناطق .لذلك فقد قمنا بتصميم المسح
السوقى على أساس علمى إستطعنا من خالله ،سواء فى التقرير األول والذى تم إصداره فى عام  ،2010أو
فى هذا اإلصدار الثانى ،تقديم صورة شاملة لما يستحدث فى السوق ،كما هو موضح تاليًا:
	-1بالنس���بة لقطاع عقارات الس���كن اإلس���تثمارى ،فقد إعتمدنا على البيانات الحكومية الخاصة بعدد من
العق���ارات ب���كل منطق���ة بالكويت .ففى اإلص���دار األول قمنا بتغطية  %20من الس���وق ،وبالنس���بة لهذا
اإلصدار الثانى فقد عملنا على زيادة معدل التغطية إلى .%25
	-2بالنس���بة قط���اع المكات���ب اإلدارية ،فإنه ق���د تم تغطية  %85من كاف���ة العقارات ،س���واء القائمة أو تحت
اإلنشاء ،فى منطقة األعمال المركزية فى مدينة الكويت .باإلضافة إلى ذلك فقد غطي المسح الميدانى
 35عقارًا فى المناطق األخرى.
	-3بالنسبة لقطاع عقارات التجزئة ،فقد شمل المسح  10مجمعات أسواق قائمة و 12تحت اإلنشاء ،باإلضافة
إلى العديد من مناطق التسوق الحيوية.
	-4بالنس���بة لقطاع العقارات الصناعية ،فقد قمنا بتغطية  90من عقارات المس���تودعات فى كافة مناطق
الرئيسية فى الكويت
من المشاهد بشكل عام ،أنه يسود السوق العقارى نظرة محدودة ،ترى السوق فقط من منظار األسعار.
ولك���ن تل���ك النظ���رة تتجاهل حقيقة أن الس���عر هو نتاج تفاعل متب���ادل ما بين الع���رض والطلب ،ولذلك
فإن المعلومات الخاصة باألس���عار ال تس���اعد على توقع التغيرات فى المس���تقبل .لذلك فقد بذلنا الكثير
م���ن الجه���د لقياس أكبر ق���در ممكن من عوام���ل العرض والطلب .وبهذه الطريقة إس���تطعنا ،بش���كل
علم���ى ،القيام بإرس���اء المقاييس المعياري���ة ،لقياس العديد من متغيرات الس���وق بكافة قطاعاته .وعلى
ذلك ،س���نقوم ،فى فترات الربع س���نوية القادمة ،بإس���تنتاج توجهات التغير بالنسبة لكل متغير من تلك
متغيرات ،مما سيتيح للمستثمرين إمكانية قراءة مجريات وتطورات السوق بشكل مناسب.
لقد بذلنا جهد حثيث فى تنقيح كل البيانات التى تم جمعها والتحقق من صحتها إحصائيًا ،وذلك بهدف
تقليل فرص الخطًا قدر اإلمكان .ونظرًا ألننا سوف نعمل على زيادة نسبة التغطية للمسح الميدانى والذى
سيؤدى بالضرورة لتحسن جودة قاعدة البيانات ،فإن أى محدودية لدقة نتائج الدراسة ،ستقل مع الوقت.
مع أرق تحيـــاتي ،

توفيــــق احمــــد الجـــــراح
رئيـــس اتحـــاد العقارييــن
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نبذة عن اتحاد العقاريين
تأس���س اتحاد العقاريين ع���ام  1990م من خالل مجموعة
متمي���زة من األعضاء المؤسس���ين تقدمهم المغفور له
بإذن اهلل تعالي الش���يخ ناصر س���عود الصباح الذى بذل
جه���ودًا كبيرة في تأس���يس وقي���ام االتحاد .وقد رس���م
االتحاد ومنذ إنشائه أهدافًا عزم علي تحقيقها من خالل
آليات وضعت كأس���س وضوابط ت���ؤدى إلي تحقيق تلك
األهداف والت���ي من أجلها جاءت فكرة تأس���يس االتحاد.
حي���ث يس���عي االتحاد إل���ي خلق مظلة آمن���ة تضم مالك
العق���ار في دولة الكويت لتس���ويقه ف���ي مجتمع األعمال
والجهات المعنية والدفاع عن حقوق العقاريين والقيام
ب���دور فعال في تنظيم وتنمية قطاع العقار لكي يكون
االتح���اد العبًا رئيس���يًا ومؤثرًا في صنع الق���رار األقتصادى
في دولة الكويت.
كما يسعي االتحاد لتقديم الخدمات االستشارية الداعمة
لس���وق العقار في الكويت كالخدمات اللوجستية وذلك
لتحقي���ق أكب���ر قدر م���ن األم���ان االس���تثمارى ف���ي العقار
الكويت���ي بم���ا يؤدى إل���ي ضخ المزي���د من االس���تثمارات
ف���ي ه���ذا القطاع ال���ذى يمث���ل أحد اه���م ركائ���ز التطور
االقتص���ادى كما يضع االتحاد في مقدمة أولوياته الحفاظ
علي المصالح االستثمارية ألعضائه والسعي إلي توسعة
القاعدة العريضة لعضويته لتش���مل كافة ش���رائح مالك
العقار االستثمارى والتجارى في الكويت.
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نبذة عن شركة الخليج المتحدة
للخدمات العقارية
قام���ت الش���ركة المتح���دة للترفي���ه والس���ياحة
بتأس���يس ش���ركة الخلي���ج المتح���دة للخدم���ات
العقاري���ة عام  2008وذلك بتعيين فريق محترف ذو
خبرة واسعة في مختلف القطاعات العقارية.
وتق���دم الش���ركة خدم���ات عقاري���ة متكاملة مثل
دراس���ات التطوي���ر ،دراس���ات االس���تغالل األمث���ل،
دراسات الجدوى ،بحوث السوق ،التسويق ،التأجير،
االستحواذ العقاري و إدارة األمالك.
فريق ش���ركة الخلي���ج المتحدة للخدم���ات العقارية
أعضاء في مجلس الشرق األوسط لمركز التسوق
 www.mecsc.orgوالمجل���س الدول���ي لمراك���ز
التسوق www.icsc.org
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الملخص التنفيذى
تتمي���ز األوض���اع اإلقتصادي���ة الحالية ف���ى الكويت
بالصحي���ة ،حيث إرتقع س���عر برمي���ل النفط الخام
إل���ى ما ف���وق  100دوالر أمريكى فى بضعة ش���هور،
مما أت���اح للحكومة إمكانية توظيف اإلس���تثمارات
الالزمة لألنفاق على البنية التحتية .هذه العوامل،
بإضافة إلى التحسن الجارى فى األوضاع اإلقتصادية
فى العالم (بإس���تثناء منطقة اليورو) ،سيعملون
عل���ى توفي���ر البيئ���ة اإلقتصادي���ة المواتي���ة للنمو
واإلزدهار فى الكويت فى  2012ومابعدها.

قطاع عقارات السكن اإلٍستثمارى
يعتب���ر قط���اع عقارات الس���كن اإلس���تثمارى األكبر
بي���ن القطاع���ات العقاري���ة فى دول���ة الكويت ،كما
أنه���ا األكث���ر أهمية ،حي���ث أن هناك ع���دة أالف من
العقارات اإلس���تثمارية القائمة كم���ا أن أيضًا هناك
عدة مئات تحت اإلنشاء .ونظرًا لتلك األهمية فقد
عملنا على إيجاد إطار علمى وشامل لتحليل هذا
القط���اع العقاري فى اإلصدار األول من هذا التقرير.
وعليه فقد قمنا بالتوسع أكثر فى هذا اإلطار فى
هذا التقرير.
توض���ح البيان���ات الرس���مية ف���ى ديس���مبر  2009أن
هن���اك  11,426عقار س���كن إس���تثمارى موجود فى
س���تة محافظ���ات ،وعب���ر  19منطق���ة .فف���ى الرب���ع
الثالث  ،2011فقد قمنا بتغطية  2,927عقار بمجمل
 70,169ش���قة س���كنية ،وبم���ا يمث���ل  %25.6م���ن
عقارات الس���كن اإلستثمارى فى الكويت .والنتائج
كما تلى:
	س���جلنا  3.987ش���قة س���كنية فارغة وبالتالى
•
نسبة اإلشغال  %94.3بالنسبة للعينة السوقية
تحت الدراسة ،وهو ما يمثل زيادة هامشية عن
نسبة اإلشغال فى الربع الرابع .2010
	بلغ متوسط اإليجار الش���هرى بالنسبة لعموم
•
عقارات الس���كن اإلستثمارى فى الكويت 254.4
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د.ك فى الربع الثالث  .2011والذى يعنى أنه إرتفع
ف���ى نف���س الفترة بما نس���بته  %8.1م���ن 235.4
د.ك فى الربع الرابع .2010
	حتى مع زيادة التغطية السوقية للدراسة ،فإن
•
التركيبة الس���وقية ظلت كما هى دون تغيير،
حيث أن الشقق بغرفتين نوم تمثل نسبة %59
من كل الشقق السكنية ،بينما بلغت الشقق
بغ���رف ن���وم واح���دة نس���بة  ،%24.8مم���ا يجعل
مجموع نسبة هذين النوعين بما نسبته %83
من السوق .لكن الحظنا أن الشقق بثالث غرف
نوم قد زادت نسبتها من السوق.
	أيضًا هناك تزايد ملحوظ للشقق فى المعروض
•
من الش���قق المؤثثة .فى المسح السابق ،الذى
ت���م فى الربع الراب���ع  ،2010كان هناك حوالى %5.1
م���ن الش���قق مؤثثة و %13.3من الش���قق نصف
مؤثث���ة .بينم���ا ف���ى الرب���ع الثال���ث  ،2011وصل���ت
نس���بة الش���قق المؤثث���ة  ،%6.9والنصف مؤثثة
 .%11.8وتبل���غ نس���بة اإلش���غال للش���رائح الثالثة
أكثر من .%90
	أدت عملي���ة تطوي���ر حال���ة التأثي���ث م���ن الغير
•
مؤث���ث إلي نصف مؤث���ث على تزايد متوس���ط
اإليجار الشهرى بنسبة  ،%36.4بينما زاد بنسبة
 %45.3فى حالة التطوير إلى مس���توى المؤثث.
وفى هذا السياق ،تتمثل الملحوظة األساسية
فى أن���ه بينما تزايد متوس���ط اإليجار الش���هرى
بالنسبة ش���رائح النصف المؤثث والغير مؤثث
بش���كل معت���دل ،فقد تزاي���د متوس���ط اإليجار
الش���هرى بالنس���بة لش���ريحة الش���قق المؤثثة
ب %36.1ما بين الربع الرابع  2010والربع الثالث .2011
	كما الحظنا أن متوس���ط اإليجار الش���هرى يقل
•
بنسبة  %6.3مع تقادم عمر العقار إلى أكثر من
س���نتان ،وبنس���بة  %12.8مع تقادم عم���ر العقار
إل���ى أكث���ر م���ن خم���س س���نوات .أما بالنس���بة
للعقارات بعمر مابين سنتين وخمس سنوات،

فإن متوس���ط اإليجار الشهرى قد زاد إلى 267.3
د.ك ف���ى الرب���ع الثال���ث  2011م���ن  238.0د.ك فى
الربع الرابع  ،2010وهو ما يمثل .%12.3
	تع���رض العقارات الجديدة الداخلة إلى الس���وق
•
بقي���م إيجارية أعل���ى من معدالت الس���وق مما
يضع ضغ���وط تصاعدي���ة على القي���م اإليجارية
للعقارات األقدم والموجودة بالفعل بالس���وق.
وعليه فعندما تخلو أى ش���قة ،فإن مالك العقار
يك���ون ق���ادر عل���ى إيجاد م���ن يرغ���ب بتأجيرها
بقيم إيجارية أعلى.
	ولتصنيف العقارات إلى درجات ،فقد إستخدمنا
•
صيغة رياضية متسعة النطاق إلستنتاج درجة
كل عقار .حيث تمثل الدرجة أ +مثلت ما نسبته
 %0.5ف���ى الرب���ع الثالث  2011بالمقارن���ة ب %0.2من
الس���وق العقارى فى الربع الراب���ع  .2010أيضًا قد
إزدادت نس���بة العق���ارات ذات درج���ة أ م���ن %3.9
ف���ى الرب���ع الرابع  2010إلى  %5.5ف���ى الربع الثالث
 .2011فمن الواضح أن مطورين العقارات يعملوا
على تطوير العقارات ذات الدرجة األعلى.
	ت���م التحول إل���ى العق���ارات األكثر تمي���ز بوتيرة
•
سريعة فى ما بين الربع الرابع  2010والربع الثالث
 ،2011وه���ذه الوتي���رة قد ترى بع���ض التباطأ فى
النمو .ولكن نتوقع أن تس���تمر ه���ذه الظاهرة
التى تعتبر إيجابية بالنسبة للسوق.
	ظلتا منطقتى السالمية وحولى أكبر المناطق
•
من عقارات الس���كن اإلس���تثمارى فى الكويت.
لكن تزايد المعروض من الس���كن اإلس���تثمارى
ف���ى منطقت���ى مهبول���ة وأبوحليف���ة بش���كل
مطرد ،حيث بهما  3,378ش���قة س���كنية تحت
اإلنش���اء ،بما نسبته  %28.6من المعروض تحت
اإلنشاء فى كل الكويت.

قطاع المكاتب اإلدارية
تظ���ل ش���ريحة المكات���ب اإلداري���ة ضعيفة نس���بيًا
نتيجة المعروض الكبير والغير مستغل مع التزايد
التدريجى للطلب .وطبقًا للمس���ح الميدانى فقد
وجدن���ا  107عقارًا مبنيًا وعقارين تحت اإلنش���اء فى
مختل���ف المواقع فى الكوي���ت .ويعتبر أكبر تركيز
للعق���ارات اإلداري���ة فى منطق���ة األعم���ال المركزية
للكويت ،والتى تضم بشكل رئيسى شارع أحمد
الجاب���ر وش���ارع الش���هداء وش���ارع فه���د الس���الم،
وش���ارع جابر المب���ارك ،وبعض الش���وارع المحيطة.
فق���د وجدن���ا  74عق���ارًا إداريًا ما بي���ن مبنى وتحت
اإلنشاء فى هذه المحافظة ،محافظة العاصمة.
• إرتفع المعروض من مساحات المكاتب بشكل
هامش���ى من  811,268متر مربع فى الربع الرابع
 2010إلى  817,998متر مربع فى الربع الثالث .2011
• ولكن التغير الكبير جاء من أن حوالى  %90من
العقارات اإلدارية والتى كانت تحت اإلنش���اء ،قد تم
اإلنتهاء من إنش���اءها وتحول���ت إلى خانة العقارات
القائم���ة .وعل���ى ذلك قد تغيرت نس���ب اإلش���غال
صعودًا وهبوطًا لتعكس ظاهرة إنتقال مساحات
المكات���ب المعروض���ة م���ن خانة تحت اإلنش���اء إلى
خانة القائمة.
• ولكن النسبة التى تعنينا هى نسبة اإلشغال
الخاص���ة بالمع���روض الكل���ى م���ن مس���احات
المكات���ب ،والت���ى إرتفع���ت م���ن  %55.9ف���ى
الرب���ع الراب���ع  2010إل���ى  %59.4ف���ى الرب���ع الثالث
 .2011وبمعن���ى أخر ،ف���إن المس���احات المكتبية
المش���غولة بالشركات فى الكويت قد إرتفعت
بمس���احة قدره���ا  32,933مت���ر مرب���ع فى خالل
ثالثة أرباع السنة.
• ه���ذا يؤش���ر إل���ى أن النمو الس���نوى إلحتياجات
قطاع األعمال من المساحات المكتبية الجديدة
فى منطقة األعمال المركزية فى الكويت تبلغ
 44,000متر مربع.
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• بالنسبة لمتوس���ط اإليجار (للمتر المربع) ،فقد
إنخفض من  6.8د.ك فى الربع الرابع  2010إلى 6.4
د.ك فى الربع الثالث  ،2011وهو ما يمثل إنخفاض
بنس���بة  %.5.5ف���ى ثالثة أرباع الس���نة .لم تصل
نسب اإلشغال إلى مس���تويات صحية بعد فى
الكوي���ت ،وهذا ما س���وف يعمل على إس���تمرار
الضغوط المؤدية إلنخفاض معدالت اإليجار.

قطاع وحدات التجزئة
يس���تمر األداء السوقى لقطاع وحدات التجزئة فى
الكويت على مس���تويات أكثر م���ن جيدة .فهناك
عدد متنوع من أماكن التسوق بما فى ذلك باقة
م���ن المجمعات التجاري���ة المتكاملة والمش���غولة
ف���ى الوق���ت الحالى .باإلضاف���ة إلى ذل���ك ،هناك 12
مجمعات تجارية تحت اإلنشاء.
• عمل���ت زيادة رواتب عدة قطاعات من العاملين
ف���ى القط���اع الحكومى م���ن قب���ل الدولة على
زي���ادة الق���وى الدافع���ة إلزده���ار قط���اع أعم���ال
التجزئة فى الكويت .كما أن مس���تويات الدخل
للعاملين فى القطاع الخاص قد شهدت أيضًا
زيادات فارقة.
• ه���ذا كل���ه ،أدى إلى زي���ادة معتبرة ف���ى الدخل
القاب���ل للصرف للس���كان ف���ى الكويت وهو ما
مثل قوة دافعة كبيرة لمبيعات سوق التجزئة.
• بلغ���ت نس���بة اإلش���غال الكلي���ة للمس���احات
المعروضة م���ن المجمعات التجاري���ة  %77.0فى
الرب���ع الثال���ث  2011ف���ى مقاب���ل  %72.5فى الربع
الراب���ع  .2010كما أن نس���بة اإلش���غال للمعروض
القائ���م ق���د بلغ���ت  ،%99مم���ا يبره���ن على أن
هن���اك ع���دد م���ن المؤجرين ف���ى حال���ة إنتظار
ألماكن ش���اغرة فى المجمع���ات القائمة ،والتى
تعتبر عمليًا مشغولة بالكامل.
• كما إرتفعت هامشيًا نس���بة اإلشغال للمعروض
تح���ت اإلنش���اء إلى  %38ف���ى الربع الثال���ث  2011من
 %36.9ف���ى الرب���ع الراب���ع  .2010وبش���كل ع���ام ،فإن
األداء الس���وقى لقطاع عقارات التجزئة يتسم بإنه
جيد جدًا ،وأن مستويات الطلب آخذه فى اإلرتفاع.
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قطاع العقار الصناعى
بالنس���بة للعق���ارات الصناعية ،فقد أجرينا مس���ح
للمس���تودعات ف���ى  8مواق���ع فى الكوي���ت وقمنا
بتغطي���ة  93مش���روعًا .ينحص���ر المع���روض م���ن
المس���تودعات ف���ى أماك���ن قليلة ومح���دودة فى
الكويت حيث دائمًا ما يخش���ى التباطء والتكدس
المرورى الناتج من الشاحنات الثقيلة.
• وحي���ث أن مع���دالت اإليجار المبين���ة ليس أرقام
مح���ددة ،وإنم���ا نطاق���ات ،فبالتال���ى م���ن غي���ر
الممكن إس���تنتاج النس���بة المئوي���ة للتغير ما
بين الربع الرابع  2010والربع الثالث  ،2011لكن يمكن
أن نالحظ أن معدالت اإليجار قد إرتفعت بشكل
معتدل .يتماشى ذلك اإلتجاه إلى اإلرتفاع مع ما
قد رأيناه بالنس���بة لمعظم القطاعات العقارية
األخرى ف���ى الكويت (بإس���تثناء قط���اع عقارات
المكاتب اإلدارية).
•  فى منطقة الشويخ الصناعية ،حيث المنطقة
الصناعية الرئيسية ،ظل متوسط اإليجار (للمتر
المربع) للمس���تودعات بإرتفاع  4متر ،ثابتًا عند
 2.5د.ك ،لكن إرتفع ما بين  5.0د.ك إلى  5.5د.ك
للمستودعات بإرتفاع  7أمتار.
• إرتفع متوس���ط اإليجار فى منطق���ة الضجيج من
 3 – 2.5د.ك فى الربع الرابع  2010إلى  4.5 – 2.5د.ك
ف���ى الربع الثالث  .2011فى ه���ذه المنطقة ،تتراوح
إرتفاعات المستودعات ما بين  11 – 9متر.
• ف���ى منطقة الرى ،وصل متوس���ط اإليج���ارات إلى
 8د.ك للمس���تودعات بإرتف���اع  7أمت���ار والم���زودة
بوح���دات تكييف ،وذل���ك بإرتفاع م���ن الربع الرابع
 2010حيث كان متوسط اإليجار  7د.ك للمتر المربع.
• بينم���ا ل���م يك���ن م���ن الممك���ن تقدي���ر نس���ب
اإلش���غال الخاصة بالمس���تودعات ،ف���إن الدالئل
الواقعي���ة تظه���ر أن ف���ى معظ���م المناط���ق
تزيد نس���ب اإلش���غال عن  %95مم���ا يدلل على
أن مس���توى الطل���ب على المس���تودعات يظل
قويًا .هن���اك عدد كبير من المس���تودعات يتم
إس���تغاللها م���ن قب���ل ش���ركات كب���رى ،حي���ث
أنهم يس���تخدموهم بش���كل مزدوج كمخزن
وكمكتب تمثيل فى ذات الوقت.

ظروف االقتصاد الكلي في الكويت
تشهد ظروف االقتصاد الكلي تحسنًا ملموسًا في
الكويت وباقي المنطقة .فقد ارتفعت أسعار النفط
وقاربت على  100دوالر للبرميل .وهذا أدى إلى تحسن
ميزانية حكومة الكويت ،وس���يترتب عليه بدء طرح
العديد من مشاريع البنية التحتية في البالد.
في س���بتمبر  2010أش���ارت وكالة التصني���ف العالمية
موودي���ز بأنه م���ن المتوق���ع أن ينمو النات���ج المحلي
اإلجمال���ي للكويت بنس���بة  %2.1في ع���ام  ،2010و%4.5
في ع���ام  .2011ويعد ه���ذا نقلة جذرية ف���ي االقتصاد
ال���ذي ش���هد انكماش���ًا بنس���بة  %4.4في ع���ام .2009
ويكمن الس���بب وراء تل���ك النقلة إلى ارتفاع أس���عار
النفط.
احتفلت الكويت مؤخرًا بمرور  50عامًا على االستقالل،
والذكرى الـ  20على التحرير والذكرى الخامس���ة على
تول���ي الحك���م ،وفي هذه المناس���بة ت���م اإلعالن عن
المنح���ة األميرية  1000د.ك ل���كل مواطن كويتي ،وهو
م���ا يس���اوي  3.5ملي���ار دوالر تقريب���ًا من ش���أنها دفع
االقتصاد الوطني ،وتشجيع االستهالك.

ارتفاع نسبة التضخم لألغذية موضوع
يثير القلق
في ظ���ل تحس���ن ظ���روف االقتص���اد الكل���ي ،تتزايد
قضي���ة التضخم في جمي���ع أنحاء العال���م ،والكويت
ليس���ت اس���تثناءًا عن ذل���ك .ويرجع ذلك إل���ى ارتفاع
أس���عار البضائع واألغذي���ة .ويوضح الرس���م البياني أ
بأنه في الكويت ارتف���ع معدل التضخم على األغذية
من  %3.2في عام  2009إلى  10.1في الربع الثالث من .2010
وهذا يعد مخاطرة كبيرة حيث أن ارتفاع التضخم
قد يجبر البنوك المركزي���ة في جميع أنحاء العالم
إلى رفع أس���عار الفائدة وهو ما قد يعطل محاولة
االنتع���اش ال���ذي يش���هدها االقتص���اد .وحتى اآلن
ل���م تق���م البن���وك المركزي���ة برف���ع األس���عار حيث
يرجع الس���بب في التضخم في أسعار األغذية إلى
الظ���روف المناخية الس���يئة في العدي���د من أنحاء
العال���م .ومن المتوقع أنه ما أن تعود تلك الظروف
المناخي���ة إلى طبيعتها ،س���يتم الس���يطرة على
الضغوط التضخمية.

الرسم البياني أ :التضخم في أسعار البضائع واألغذية في الكويت
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المصدر :البنك المركزي الكويتي

إن ظروف االقتصاد الكلي تبدو إيجابية للغاية في الكويت وهذا يدعم أداء السوق العقاري أيضًا.
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قطاع العقارات االستثمارية
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قطاع عقارات السكن اإلستثمارى
يعتب���ر قط���اع عقارات الس���كن اإلس���تثمارى األكبر
بي���ن القطاع���ات العقاري���ة فى دول���ة الكويت ،كما
أنه���ا األكث���ر أهمية .حي���ث أن هناك ع���دة أالف من
العقارات اإلس���تثمارية القائمة كم���ا أن أيضًا هناك
عدة مئات تحت اإلنشاء .ونظرًا لتلك األهمية فقد
عملنا على إيجاد إطار علمى وشامل لتحليل هذا
القط���اع العقاري فى اإلصدار األول من هذا التقرير.
وعليه فقد قمنا بالتوسع أكثر فى هذا اإلطار فى
هذا التقرير.
توضح البيانات الرسمية فى ديسمبر  2009أن هناك
 11,426عق���ار س���كن إس���تثمارى موجود فى س���تة
محافظات ،وعبر  19منطقة .ولقد كان المستهدف
فى اإلصدار األول أن يكون نس���بة تغطية المس���ح
 %20م���ن مجمل العقارات ف���ى الكويت ،ولكن فى
هذا إلصدار فقد قمنا بالتوس���ع فى هذه النس���بة
حتى  .%25يبين جدول  1عدد العقارات اإلستثمارية
ف���ى كل منطق���ة من المحافظات الس���تة حس���ب
البيان���ات الحكومية لعام  ،2009كما يوضح نس���بة
تغطية الدراسة لكل منطقة.
بإس���تثناء ع���دد قلي���ل م���ن المواق���ع ،فإن نس���بة
تغطية المسح للعقارات التى غطاها التقرير هى
 %25أو أكثر .وبالنسبة للمناطق التى كان النسبة
بها أقل من  %25فإن ذلك يرجع إلى وجود العديد
م���ن العقارات القديمة والمتهالكة .وتضمين تلك
العق���ارات القديم���ة ف���ى اإلطار المس���ح لن يضيف
قيمة حي���ث أن تلك العقارات تخض���ع لدينامكيات
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سوقية خاصة تختلف عما تخضع له سوق العقارات
بش���كل عام .وعل���ى أى حال فقد ت���م تعويض أى
إنخفاض عن نس���بة  %25ف���ى أي منطقة بزيادتها
فى مواقع أخرى ،وبشكل يحافظ على ثبات نسبة
التغطية للتقرير ككل عند نسبة .%25
تعتب���ر كل م���ن منطق���ة الس���المية وحول���ى من
أكبر المناطق ،حيث تصل نس���بة عقارات السكن
اإلس���تثماري بهما إل���ى  %45.3من مجمل الس���وق
العقارات اإلس���تثمارية الكويت���ى .ولقد تم تغطية
 %27.3من كل العقارات اإلستثمارية فى السالمية
و %23.1من كل العقارات اإلستثمارية فى حولى.
كما تأت���ى منطق���ة الفروانية بعد ذل���ك من حيث
نس���بة عق���ارات الس���كن اإلس���تثمارى ،حيث تصل
إلى  %9.6من مجمل الس���وق فى الكويت ،وقد تم
تغطية  %31.2من كل هذه العقارات .ثم يأتى بعد
ذل���ك مناطق المنق���ف وخيطان وجليب الش���يوخ
حيث يش���كلوا نس���بة  %5م���ن الس���وق .وقد قام
التقرير بتغطية  %17إلى  %21من تلك المناطق.

جدول  :1عدد العقارات السكن اإلستثمارى فى دولة الكويت و نسبة تغطية المسح

المنطقة

عدد العقارات
اإلستثمارية

عدد العقارات
التى غطاها
المسح

نسبة التغطية
المسح

محافظة العاصمة

569

140

24.6%

شرق

215

61

28.4%

مرقاب

57

4

24.6%

القبلة

151

13

8.6%

146

52

35.6%

محافظة حولى

5,633

1,436

25.5%

حولى

2,157

499

23.1%

السالمية

3,017

823

27.3%

الشعب

109

30

27.5%

الجابرية

350

84

4.0%

محافظة األحمدى

2,394

612

25.6%

الفحيحيل

399

110

27.6%

الفنطاس

307

7

25.7%

المهبولة

662

167

25.2%

أبو حليفة

351

139

39.6%

المنقف

675

117

17.3%

محافظة الجابرية

255

48

18.8%

الجهراء

255

48

18.8%

محافظة الفروانية

2,499

635

25.4%

الفروانية

1,102

344

31.2%

خيطان

567

112

19.8%

جليب الشيوخ

582

123

21.1%

248

56

22.6%

محافظة مبارك الكبير

76

56

73.7%

صباح السالم

76

56

73.7%

المجموع

11,426

2,927

25.6%

بنيد القار

الرقعى

المصدر  :بيانات الكويت الرسمية
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دينامكيات السوق
يوضح جدول  2دينامكيات السوق فى نهاية الربع الثالث  .2011وكما أوضحنا سابقًا فقد قمنا بالتوسع فى
نس���بة التغطية ،حيث تم دراس���ة  70,169شقة س���كنية فى  2,927عقار .من ذلك فقد سجلنا  3.987شقة
سكنية فارغة وبالتالى نسبة اإلشغال .%94.3
كم���ا قمنا بتحديد عدد العقارات اإلس���تثمارية تحت اإلنش���اء والت���ى تبلغ  374عقارًا ،متضمنة  11,807ش���قة
س���كنية .ولقد تس���ارعت وتيرة اإلنش���اء بش���كل واضح فى الكويت .فبالمقارنة بالربع الرابع  ،2010فإن نتائج
المس���ح توضح أن عدد العقارات التى تحت اإلنش���اء قد تضاعف .هذا مؤش���ر قوى جدًا على أن المطوريين
العقاريين لديهم ثقة كبيرة فى اإلضطالع بمشاريع جديدة وأن عوامل السوق تعتبر مواتية.

جدول  :2نبذة عن قطاع عقارات السكن اإلستثمارى فى الكويت (الربع الثالث )2011
عدد العقارات القابلة للسكنى التى شملها المسح

2,927

عدد الشقق فى القابلة للسكنى التى شملها البحث

70,169

عدد الشقق الغير مؤجرة

3,987

نسبة اإلشغال الملحوظة

94.3%

متوسط اإليجار الشهرى

 254.4د.ك

متوسط اإليجار الشهرى المعدل على أساس نسبة اإلشغال

 239.9د.ك

عدد العقارات تحت اإلنشاء التى شملها المسح

374

عدد الشقق تحت اإلنشاءالتى شملها المسح

11,807

يوض���ح الرس���م البيان���ى  1مقارنة ما بي���ن بيانات الربع الرابع  2010والربع الثالث  2011من حيث نس���ب اإلش���غال
ومتوسط اإليجار الشهرى .فقد إرتفعت نسبة اإلشغال هامشيًا من  %94.0إلى  .%94.3لكن متوسط اإليجار
الشهرى إرتفع فى نفس الفترة بما نسبته  %8.1من  235.4د.ك فى الربع الرابع  2010إلى  254.4د.ك فى الربع
الثالث .2011
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الرسم البيانى  :1توجه التغيرفى نسب اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى

0.9%

0.1%

1.0%

14.3%

24.8%

58.9%
4 Bed Apt
Penthouse

2 Bed Apt
3 Bed Apt

يبين الرسم البيانى زيادة معتبرة على مدى ثالثة
أرب���اع الس���نة (من الربع الرابع  2010إل���ى الربع الثالث
 )2011فى متوس���ط اإليجار الش���هرى .ه���ذه الزيادة
المطردة فى مستوى اإليجارات الشهرية ترجع إلى
العوامل التالية:
	.1محدودي���ة نم���و الع���رض – كم���ا أوضحن���ا ف���ى
الجدول  1أن نس���بة العقارات اإلس���تثمارية التى
غطها المس���ح بالبحث تبلغ نس���بة  %25.6من
مجم���ل العق���ارات اإلس���تثمارية الموج���ودة فى
الس���وق الكويت���ى .حيث ش���مل المس���ح عدد
 70,169ش���قة إس���تثمارية كم���ا ه���و موضح فى
الج���دول  .2وعليه فإننا نقدر عدد الش���قق فى
الس���وق الكويت���ى بحوال���ى  273,000ش���قة .فى
مقاب���ل ذلك ،ف���إن عدد الش���قق تحت اإلنش���اء
تبلغ  11,807ش���قة كما هو موض���ح فى الجدول
 ،2أى حوال���ى  %4.3فقط .ونالحظ هنا أن عملية
اإلنش���اء تس���تغرق  24-18ش���هرًا إلتمامه���ا
وبالتال���ى ف���إن الزي���ادة الس���نوية ف���ى حج���م
المع���روض من الش���قق الس���كن اإلس���تثمارى
يبلغ حوالى  %2.5إلى .%3.0
	.2تزاي���د أس���عار األراض���ى – ل���م يتط���رق المس���ح
ال���ذى قمن���ا ب���ه ألس���عار قط���ع األراض���ى ،لك���ن

Studio Apt
1 Bed Apt

هناك العدي���د من التقارير األخ���رى التى توضح
أن أس���عار األراض���ى مس���تمرة ف���ى اإلرتقاع فى
الكوي���ت .وهذا ما يجعل اإليجارات فى العقارات
الجديدة التى تدخل السوق أكثر إرتفاعًا .وهذا
أيضًا يعم���ل على زيادة اإليج���ارات فى العقارات
الموجودة فى السوق.
	.3إزدهار الطلب – بالرغم من الضعف الذى تعانى
منه بع���ض اإلقتصادات الموج���ودة بالمنطقة،
ف���إن اإلقتص���اد الكويتى قد إس���تمر فى النمو
بش���كل جيد وبش���كل عم���ل على ج���ذب قدر
معتب���ر من العمالة الوافدة .ولذلك فإن الطلب
على اإلس���كان قد إستمر على مستويات قوية
فى السوق.
	.4تطوي���ر الش���قق بتأثيثه���ا – هن���اك العدي���د
من م�ل�اك العق���ارات وج���دوا قيمة ف���ى تطوير
عقاراته���م اإلس���تثمارية بتأثيثه���ا .فعن���د
عرض العق���ار مؤثث أو نصف مؤث���ث فإن مالك
العق���ار يمكن���ه فرض إيج���ارات أكب���ر (بالمقارنة
بالغي���ر مؤثث) .هذه الظاه���رة تعمل على رفع
مستويات اإليجار
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صندوق 1
حسب األسس اإلحصائية ،ال يمكن مقارنة البيانات العينة الموسعة للعقارات اإلستثمارية للربع الثالث
 2011والربع الرابع  2010بش���كل مباش���ر .وذلك ألن مع توس���يع العينة فقد تم إضافة عقارات جديدة ،لم
تك���ن موجودة ف���ى العينة الس���ابقة .العديد من تلك العق���ارات إما تكون جدي���دة أو مؤثثة وبالتالى
إرتفعت إيجارها .حتى تتم المقارنة على أس���س متس���اوية ،فإنه يجب الحفاظ على العينات كما هى.
وعليه فقد قمنا بعمل المقارنة بناءًا على العينة القديمة الموضحة فى الجدول أدناه.
توضح المقارنة أن نسبة األشغال قد زادت من  %94.0فى الربع الرابع  2010إلى  %94.5فى الربع الثالث .2011
وعليه فإن متوسط اإليجار الشهرى قد زاد من  235.4د.ك إلى  238.7د.ك بزيادة %1.4

جدول :مقارنة ما بين ققطاع عقارات السكن اإلستثماري مع عينة ثابتة
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010

عدد الشقق القابلة للسكنى التى شملها المسح

60,521

60,463

عدد الشقق الشاغرة

3,342

3,628

نسبة اإلشغال الملحوظة

94.5%

94.0%

متوسط اإليجار الشهرى

 238.7د.ك

 235.4د.ك

متوسط اإليجار الشهرى المعدل على أساس نسبة اإلشغال

 225.6د.ك

 221.3د.ك

بينم���ا نح���ن ندرك تمامًا أهمية ثب���ات العينة البحثية عند عمل المقارنات ،فإننا نعتقد أن ذلك س���وف
يصاحبه بعض التحفظات الهامة من العقاريين الممارسين:
	•كما أوضحنا سابقًا ،فإن العقارات الجديدة التى تدخل السوق تعرض بأسعار إيجارية أعلى .ولذلك
ف���إن إس���تبعاد تلك العقارات م���ن العينة يجعلن���ا غير قادرين عل���ى تتبع ورصد أثر تل���ك الظاهرة
على السوق
	•هن���اك العديد م���ن مالك العقارات أدرك���وا أن هناك قيمة ف���ى تأثيث عقارته���م المعروضة لإليجار.
فبتحويل العقارات من غير مؤثثة إلى نصف مؤثثة أو مؤثثة ،فإنهم يمكنهم فرض إيجارات أعلى.
بشكل مبدئ ،فإن هذه الظاهرة تعمل على تغيير هيكل السوق .ولذلك أيضًا فإن إستبعاد تلك
العقارات المؤثثة من العينة يجعلنا غير قادرين على تتبع ورصد أثر تلك الظاهرة على السوق
ه���ذا التقري���ر يه���دف عل���ى جع���ل العقاريي���ن الممارس���ين على دراي���ة بأح���دث التغيرات ف���ى هيكل
الس���وق والتوجه���ات الس���وقية المس���تحدثة .ولذلك فإنن���ا فضلنا أن نق���وم بعم���ل تحليالتنا بعينة
دينامكية للسوق.
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التحليل السوقى من حيث المنتج
العقارى (أنواع الشقق)
يوضح الرس���م البيانى  2هيكل الس���وق من حيث
المنتج العقارى (أنواع الشقق) .حيث تمثل الشقق
بغرفة ن���وم واحدة والش���قق بغرفتين نوم أغلب
قطاع الس���كن اإلس���تثمارى .فى الرب���ع الثالث 2011
فإن نسبة تلك النوعين مجتمعين كانت ،%83.7
والتى تعتبر أقل بش���كل طفيف عما كانت عليه
فى الربع الرابع  2010حيث كانت النسبة %85.3
الفائ���دة الرئيس���ية م���ن تل���ك التوج���ه أن نس���بة
الش���قق بثالث غرف نوم قد إرتفعت من  %12.7فى
الربع الرابع  2010إلى  %14.3فى الربع الثالث  .2011فقد

الحظ فريقنا البحث���ى أن هذا التوجه يرجع إلى أن
العقارات المطورة حديثًا بها عدد نس���بة أكبر من
الشقق بثالث غرف نوم.
نح���ن نعتق���د أن ه���ذا التوج���ه صح���ي بالنس���بة
للس���وق .حي���ث عندما يت���م تطوير ع���دد أقل من
الشقق (ولو كان أكبر مساحة) على مساحة أرض
معينة فإن ذلك يعمل على إيجاد مرور أقل كثافة
(بالمقارنة بالش���قق األصغر)  ،والذى سيعمل على
تقليل الضغط على البني���ة التحتية فى الكويت.
أيضًا وبش���كل ع���ام تعمل الش���قق األكب���ر حجمًا
على إتاحة مستوى معيشية أفضل للمقيمين.

الش���كل البيانى  :2تحليل هيكل س���وق العقارات اإلس���تثمارية فى الكويت حسب المنتج العقارى
(أنواع الشقق) (الربع الثالث )2011
6.9%
11.8%

81.2%

Unfurnished

يوض���ح الج���دول  3توجه���ات التغي���ر ف���ى نس���ب
اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى لألنواع العقارات
المختلف���ة .حي���ث أن نس���ب األش���غال تزي���د ع���ن
مس���توى  %90مما يعكس الحالة الصحية للسوق.
حي���ث إنخفض متوس���ط اإليج���ار لإلس���توديوهات،
ولكن إس���تمر ثابتًا بالنس���بة للشقق بغرفة نوم
واحدة.

Furnished
Semi Furnished

إرتف���ع متوس���ط اإليج���ار الش���هرى ،بنس���بة %3.5
للشقق بغرفتين نوم ،و %12.9للشقق بثالث غرف
ن���وم و %7.8للش���قق بأربع غ���رف نوم .ه���ذا يؤكد
أن الش���قق ذات الحجم األكب���ر ،حاليًا ،هى األفضل
س���وقيًا وأن الطلب عليها ي���زداد مما يعمل على
زيادة اإليجارات.
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جدول  :3إتجاهات تغير نسب اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى لمختلف أنواع الشقق
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

اإلستديوهات

93.3%

 127.6د.ك

96.4%

 120.9د.ك

-5.3%

الشقق بغرف نوم واحدة

93.9%

 173.5د.ك

96.2%

 173.6د.ك

0.1%

شقق بغرفتين نوم

94.2%

 230.6د.ك

93.9%

 238.7د.ك

3.5%

شقق بثالث غرف نوم

93.5%

 342.3د.ك

92.8%

 386.3د.ك

12.9%

شقق بأربع غرف نوم

89.8%

 411.0د.ك

92.9%

 443.1د.ك

7.8%

التحليل السوقى للعقارات اإلستثمارية
من حيث حالة التأثيث
بش���كل ع���ام ،يتم ع���رض الش���قق ف���ى العقارات
اإلس���تثمارية فى الكويت ،غي���ر مؤثثة ،أى بدون أى
أث���اث من جهة مال���ك العقار .لكن حس���ب بياناتنا
ف���إن هن���اك بعض التغي���رات قد ط���رأت ،وأن هذه
التغي���رات ق���د أخذت ف���ى التزايد .ويوضح الرس���م
البيان���ى  4تحلي���ل التوزي���ع النس���بى ل���كل أن���واع
الشقق اإلستثثمارية حسب حالة التأثيث .تعريفات
المصطلحات يوجد فى الملحق .1
تبلغ نس���بة المعروض الغير مؤثث م���ن العقارات
اإلس���تثمارية  %81.2ف���ى الرب���ع الثال���ث  .2011ه���ذه
النس���بة قد إنخفضت بش���كل هامشى من الربع

الراب���ع  2010حي���ث كانت .%81.6لكن ش���وهد التغير
األكبر فى النوعين األخرين (نصف مؤثث ومؤثث)،
حي���ث إنخفضت نس���بة النص���ف مؤثث إل���ى %11.8
ف���ى الربع الثالث  2011من  %13.3فى الربع الرابع .2010
ولكن كل تلك اإلنخفاضات قد تم تعويضها حيث
زادت نس���بة العق���ارات المؤثثة إل���ى  %6.9فى الربع
الثالث  2011من  %5.1فى الربع الرابع.
كم���ا الحظن���ا س���ابقًا ف���ى ه���ذا التقري���ر أن هناك
العدي���د من م�ل�اك العقار قد إكتش���فوا قيمة فى
تطوي���ر عقاراتهم بتأثيثه���ا ،وأن هذه التوجه قد
أدى إل���ى تزاي���د التح���ول م���ن النص���ف مؤث���ث إلى
المؤث���ث بش���كل كام���ل .ونح���ن نتوق���ع أن تزداد
الظاهرة التأثيث الكامل فى المستقبل.

الرسم البيانى  :3تحليل العقارات اإلستثمارية حسب حالة تأثيثها (الربع الثالث)
24.6%

41.5%

33.9%

Property Age > 5 Yrs

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs
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يوض���ح الج���دول  4توجه���ات التغي���ر ف���ى نس���ب
اإلشغال ومتوس���ط اإليجار الشهرى ألنواع التأثيث
الثالث .حيث حافظت نس���ب اإلشغال على قوتها
بش���كل عام .ولكن كانت المالحظة األساس���ية أن
بينما زاد متوس���ط اإليجار الشهرى لنصف المؤثث
والغير مؤثث بش���كل معقول ،فقد زاد بالنس���بة

للمؤثث بنسبة  .%36.1ال يوجد شك فى أن اإليجارات
ق���د زادت للعقارات المؤثثة نتيج���ة لتأثيثها ،لكن
ه���ذا اإلرتق���اع الكبير يرجع إلى تزايد عدد الش���قق
األكب���ر حجم���ًا مثل الش���قق بثالث غرف ن���وم وأربع
غرف نوم والسقائق بداخل شريحة العقار المؤثث.

جدول  :4توجهات التغير لنسب اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

مؤثث

91.0%

 331.6د.ك

92.0%

 451.4د.ك

36.1%

نصف مؤثث

95.6%

 298.9د.ك

93.6%

 310.7د.ك

3.9%

غير مؤثث

93%

 217د.ك

94.6%

 227.8د.ك

4.7%

التحليل السوقى للعقارات اإلستثمارية
من حيث عمر العقار
فى إصدار سابق لهذا التقرير ،قد أوضحنا أن عمر
العقار يعتبر عامل أساس���ى فى تحديد متوس���ط
اإليجار الش���هرى فى الكويت .وعليه ،فإننا نستمر
فى تحليل الس���وق على أس���اس عمر العقار ،وقد
صنفنا السوق إلى الشرائح الثالثة التالية:
 .1عقارات بعمر أقل من سنتين
 .2عقارات بعمر ما بين سنتين وخمس سنوات
 .3عقارات بعمر أكثر من خمس سنوات
يوضح الرس���م البيانى  4تحليل التوزيع النس���بى
لس���وق العق���ارات اإلس���تثمارية على أس���اس عمر

العقار ،ففى الربع الثالث  2011فإن التناسب قد ظل
كما كان فى الربع الرابع  .2010كانت نسبة العقارات
بعم���ر أق���ل م���ن س���نتين  %24.6فى الرب���ع الثالث
ال من نس���بة  %23.0فى الربع
 2011وال���ذى أعل���ى قلي ً
الرابع .2010
وقد وصلت نس���بة العقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس س���نوات إلى  %33.9فى الرب���ع الثالث ،2011
والتى تتماثل تقريبًا مع ما كانت عليه النسبة فى
الربع الرابع  2010حيث وصلت إلى  .%34.1أما بالنسبة
إلى العقارات التى يزيد عمرها عن خمس سنوات
فأصبح���ت  %41.5فى الرب���ع الثالث  ،2011والتى كانت
 %42.8فى الربع الرابع .2010
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الرسم البيانى  :4تحليل  -سوق العقارات اإلستثمارية فى الكويت على أساس عمر العقار
5.5%

0.5%
45.3%

17.4%

31.3%

Lower Grade

يبي���ن جدول  5توجهات التغير لنس���ب األش���غال
ومتوس���ط اإليجار الشهرى بالنس���بة لعمر العقار.
حيث يبين أن نس���ب األش���غال لألن���واع الثالث فى
الرب���ع الثال���ث  2011متقارب���ة جدًا وت���دور حول .%94
فبينما تتميزت العقارات ذات عمر أقل من سنتين
بأعلى متوس���ط إيجار شهرى ،فإنها زادت بحوالى
فقط  %1.2ما بين الربع الرابع  2010والربع الثالث .2011
وق���د جاءت القفزة الكبيرة فى متوس���ط اإليجارات
الش���هرية للعق���ارات بعمرم���ا بي���ن س���نتين إل���ى
خمس سنوات حيث زادت إلى  267.3د.ك فى الربع
الثالث  2011من  238.3د.ك فى الربع الرابع  ،2010وهى

Grade B

Grade A+

Grade C

Grade A

قفزة تمثل  .%12.3بينما جاءت الزيادة فى متوسط
اإليجارات الشهرية للعقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات أقل نسبيًا بنسبة .%7.9
كما هو موضح سابقًا ،فإن العقارات الجديدة التى
تدخل إلى الس���وق تكون عل���ى قيم إيجارية أعلى
من معدالت الس���وق مما يضع ضغ���وط تصاعدية
عل���ى القيم اإليجارية للعق���ارات األقدم والموجودة
بالفع���ل بالس���وق .وعليه فعندما تخلو أى ش���قة،
فإن مالك العقار يك���ون قادر على إيجاد من يرغب
بتأجيرها بقيم إيجارية أعلى.

جدول  :5توجهات التغير لنسب اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010
متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 86.3%

 282.0د.ك

94.0%

 285.3د.ك

1.2%

نسبة
اإلشغال
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الربع الثالث 2011

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

95.9%

 238.0د.ك

94.5%

 267.3د.ك

12.3%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

96.6%

 216.0د.ك

94.4%

 233.1د.ك

7.9%

التحليل السوقى لقطاع العقارات
اإلستثمارى من حيث درجة جودة العقار
دائم���ًا ما يق���ال أن ليس هناك عقاري���ن متماثلين.
فقد يختلفا من حيث الموقع ،أو تنوع إستخدامات
الوح���دات ،أو المراف���ق ،أو أماك���ن اإلنتظ���ار ،أو عمر
العقار...إلخ .لذلك فإن المقارنة المباشرة للعقارات
سواء على أس���اس اإليجار الشهرى أو اإلشغال لن
يك���ون دقيقًا بش���كل كامل نتيج���ة لإلختالف فى
الخصائص .ولكن الطريقة المثلى إلجراء المقارنة
ه���ى تصني���ف العق���ارات أوالً إلى درج���ات مختلفة.
وبالتالى س���تكون الدرجات المش���تركة فى نفس
الدرجة له���ا خصائص متجانس���ة ويمكن المقارنة
فيما بينها.
ولتصني���ف العقارات إلى درجات ،فقد إس���تخدمنا
صيغ���ة رياضية متس���عة النطاق إلس���تنتاج درجة
كل عق���ار .يمكن تلخيص النقاط اإلساس���ية لتلك
الصيغة كما يلى:
	.1كم���ا يقال ف���إن موقع العقار ف���ى غاية األهمية،
فقد قمنا بعمل تصنيف للمواقع على أساس
متوس���ط اإليج���ار الش���هرى .حي���ث أن المواق���ع
المتميزة مثل الش���عب ،والمرقاب ،وبنيد القار،
وش���رق قد أعطي���ت ثق���ل أكبر ،فى إحتس���اب
درج���ة العقار ،من مواقع أق���ل تميز مثل جليب
الش���يوخ ،وأب���و حليف���ة ،والجه���راء ،وخيط���ان،
والفروانية.

	.2العديد من العق���ارات تتوفر بها مرافق خدمية
مثل حمام���ات الس���باحة ،والجمانزي���وم ،وبهو
إس���تقبال ،وغ���رف بخار وس���اونا وجاك���وزى إلى
جان���ب مالع���ب التنس...إلخ .كل ه���ذه المرافق
تحت���اج إل���ى إس���تثمارات أولية أكبر إل���ى جانب
تكالي���ف الصيان���ة الدورية .لذلك ف���إن العقارت
الت���ى تحتوى على مثل تلك المرافق يحتس���ب
لها نقاط أكبر عند تحديد درجتها.
	.3تعتب���ر أماكن اإلنتظ���ار من األم���ور الهامة عند
تقيي���م درج���ة العق���ار خاص���ة .وتبي���ن قاع���دة
بياناتن���ا أن  %80م���ن العق���ارات به���ا إم���ا أماكن
إنتظ���ار مفتوحة أو مظلل���ة .وبالتالى فقط %20
من العقارات بها مرآب للسيارات .تلك العقارات
يحتسب لها نقاط أكثر.
	.4كما أوضحنا س���ابقًا أن عمر العقار يعتبر عامل
حاس���م وأن العقارات الجديدة المبنية من أقل
من سنتين تتميز عن األقدم منها فى السوق
بفوارق معتبرة فى اإليجارات الشهرية ،وأن هذا
التميزينخفض بشدة كلما تقادم العقار .لذلك
فق���د تبن���ى منهجنا ف���ى تحديد درج���ة العقار
مبدأ إحتساب نقاط أكثر للعقارات الجديدة.
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يوض���ح الرس���م البيانى رقم  5المبي���ن أدناه توزيع
نس���ب درج���ات العق���ارات المختلف���ة ف���ى الكويت.
تبق���ى الدرج���ة أ +قليل���ة للغاية فى س���وق العقار
الكويتى بالرغم من أنها مثلت ما نسبته  %0.2من
الس���وق فى الربع الرابع  2010و %0.5فى الربع الثالث
 .2011وحس���ب منهجي���ة التصني���ف الت���ى إتبعتها
الدراس���ة ف���إن هن���اك  14عق���ارًا يمك���ن أن يصنفوا
بدرج���ة أ .+أيض���ًا قد إزدادت نس���بة العق���ارات ذات
درج���ة أ من  %3.9فى الرب���ع الرابع  2010إلى  %5.5فى
الربع الثالث .2011
وإرتفعت أيضًا نس���بة عق���ارات الدرجة ب من %16.7
ف���ى الربع الرابع  2010إلى  %17.4فى الربع الثالث .2011
أم���ا عق���ارات المصنف���ة بالدرجة ج ،فق���د إنخفضت
بنس���بة من  %32.3ف���ى الربع الراب���ع  2010إلى %31.3
فى الربع الثالث  .2011كما إنخفضت نس���بة عقارات
الدرج���ة األق���ل من  %46.8ف���ى الربع الراب���ع  2010إلى
 %45.3فى الربع الثالث .2011

العقارات ذات الجودة األعلى .التحول إلى العقارات
األكث���ر تمي���ز تم بوتيرة س���ريعة فى ما بي���ن الربع
الراب���ع  2010والرب���ع الثال���ث  ،2011وه���ذه الوتي���رة قد
ت���رى بع���ض التباطأ فى النمو .ولك���ن نحن نتوقع
أن تس���تمر ه���ذه الظاه���رة الت���ى تعتب���ر إيجابي���ة
بالنسبة للسوق.

الرس���م البيان���ى  :5توزي���ع نس���ب العق���ارات
اإلس���تثمارية فى الكويت من حيث درجة جودة
العقار (الربع الثالث )2011
6.3%

2.0%

91.7%

Unfurnished

Furnished
Semi Furnished

هذا كله يبين تطور الس���وق العقارى فى الكويت
وأن المطوريي���ن العقاريي���ن يتجه���وا أكث���ر إل���ى

يبين جدول  6إتجاهات التغير فى نس���ب اإلشغال
ومتوس���ط اإليج���ار الش���هرى لمختل���ف درج���ات
العق���ارات .أكث���ر التغيرات توات���رًا كانت من نصيب
الدرج���ة أ +حي���ث إنخفض���ت نس���بة اإلش���غال من
 %93.3ف���ى الرب���ع الراب���ع  2010إلى  %84.5ف���ى الربع
الثالث  2011لكن فى المقابل إرتفع متوس���ط اإليجار
الش���هرى بحوال���ى  %26.0ف���ى نف���س الفت���رة .من
الواضح أن مالك عقارات هذه الش���ريحة الس���وقية
يعمل���وا على زيادة اإليج���ارات ولكن هذا يؤدى إلى
إنخفاض نسبة اإلشغال.
بالنس���بة للعق���ارات المصنف���ة بالدرج���ة أ وب فقد
إرتفع���ت نس���ب إش���غالها م���ن أق���ل م���ن  %90إلى
مستوى متوسط نسب اإلشغال فى السوق .كما
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إرتفعت متوس���طات اإليج���ارات الش���هرية بحوالى
 %7.7و  %3.8عل���ى الترتيب .أما بالنس���بة للعقارات
المصنفة بالدرجة ج فقد إرتفعت اإليجارات بحوالى
 %4.8فق���ط ،بينم���ا ظل���ت نس���ب اإلش���غال عن���د
مستوها الصحى.
ف���ى المقاب���ل ظلت العق���ارات األقل درجة بنس���ب
إش���غال أعلى م���ن  %95عل���ى مدار فترة المس���ح،
ولك���ن إرتف���ع متوس���ط اإليج���ارات بحوال���ى .%0.5
ويتميز مس���توى الطلب بالنسبة لهذه الشريحة
بالحساس���ية العالي���ة لمس���توى أس���عار اإليج���ار
والتالى فإن أى زيادة لإليجار تؤدى إلى تأثير سلبى
على نس���ب اإلشغال .لذلك فإن مالك العقارات فى
هذه الشريحة ال يميلوا إلى زيادة اإليجارات.

جدول  :6توجهات التغير لنسب اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط اإليجار
الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط اإليجار
الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

درجة أ+

93.3%

 931.3د.ك

84.5%

 1,172.9د.ك

26.0%

درجة أ

86.6%

 490.0د.ك

92.3%

 527.7د.ك

7.7%

درجة ب

88.2%

 293.8د.ك

93.3%

 304.9د.ك

3.8%

درجة ج

95.5%

 232.5د.ك

94.2%

 243.7د.ك

4.8%

الدرجة األدنى

95.8%

 193د.ك

95.1

 194.2د.ك

0.5%

أيض���ًا هناك إخت�ل�اف واضح فى متوس���ط اإليجارات
الش���هرية حس���ب حالة التأثيث بالنسبة لمختلف
درج���ات العق���ارات كما هو مبين ف���ى جدول  7و.8
فحال���ة التأثيث للعقارات المصنف���ة بالدرجة أ +قد
ش���هدت تغير واضح ما بين الربع الرابع  2010والربع
الثال���ث  .2011يبي���ن ج���دول  7ذل���ك ،حي���ث أصبحت
 %63.7م���ن العق���ارات المصنفة بالدرج���ة أ +كاملة
التأثي���ث و %30.5منه���ا نصف مؤثث .ه���ذا يختلف
بش���كل واضح م���ع ما كان علي���ه الحال ف���ى الربع
الراب���ع  ،2010حي���ث أن  %8.3من العق���ارات المصنفة
الدرج���ة أ +كان مؤثث بش���كل كام���ل و %91.7كان
نصف مؤثث .ولكن عل���ى أى حال فإن هناك فقط
 14عق���ار فى هذه الدرجة ومن الواضح أن مس���توى
تأثيثهم يتطور.

جدول  :7نس���بة المئوية لدرجة العقار حس���ب
حالة التأثيث (الربع الثالث )2011
مؤثثة

نصف مؤثثة غير مؤثثة

أيض���ًا ،بالنس���بة للعق���ارات المصنف���ة بالدرج���ة أ،
أدت عملي���ة تطوير حالة التأثيث إلى إرتفاع نس���بة
العق���ارات المؤثث���ة بش���كل كامل إل���ى  %53.3فى
الربع الثالث  2011من  %33.6فى الربع الرابع .2010
أم���ا بالنس���بة للدرج���ات الث�ل�اث األخ���رى ف���إن حالة
التأثي���ث قد بقيت كما هى ف���ى نفس الفترة من
الربع الرابع  2010إلى الربع الثالث .2011
ويبين جدول  8متوس���ط اإليجار الش���هرى حسب
درجة ج���ودة العقار وحالة التأثي���ث ،حيث أن إرتفاع
اإليج���ارات كان م���ن نصي���ب العق���ارات األعل���ى فى
درجة الجودة والمؤثثة بشكل كامل ،وهو ما يعد
تغيرًا منطقيًا.

جدول  :8متوس���ط اإليجارات الشهرية الخاصة
بدرج���ات العقارات حس���ب حالة التأثي���ث (الربع
الثالث )2011
مؤثثة

درجة أ+

63.7%

30.5%

5.8%

درجة أ

53.3%

18.5%

28.3%

درجة أ+

درجة ب

14.1%

7.0%

78.9%

درجة ج

3.3%

19.0%

77.8%

الدرجة األدنى

0.5%

7.8%

91.8%

نصف مؤثثة غير مؤثثة

 1,317.1د.ك  960.0د.ك

 895.0د.ك

درجة أ

 572.1د.ك

 490.6د.ك

 436.5د.ك

درجة ب

 3د.ك
6.7

 322.6د.ك

 291.5د.ك

درجة ج

 286.2د.ك

 267.5د.ك

 235.4د.ك

الدرجة األدنى

 266.3د.ك

 224.3د.ك

 191.2د.ك

* مالحظ��ة عل��ى جدول  – 8لق���د قمنا ببع���ض التعديالت المحدودة حت���ى تكون بيانات متوس���ط اإليجار
الش���هرى للعقارات النصف مؤثثة والمصنفة بالدرجات أ وب،تمثل بشكل مناسب المتوسط العام لجميع
أحجام الشقق المختلفة.
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الشرق – محافظة العاصمة
تعتبر منطقة ش���رق من المناطق التجارية الهامة
فى مدينة الكويت وبالتالى بها قليل من العقارات
اإلس���تثمارية .يبين جدول  9أن نسبة اإلشغال قد
إنخفضت فى الربع الثالث  ،2011إلى  %90.2من %92.5

ف���ى الرب���ع الراب���ع  .2010أيض���ًا ،فإن متوس���ط اإليجار
الش���هرى قد إنخفض من  317د.ك فى الربع الرابع
 2010من  309.3د.ك فى الربع الثالث .2011

جدول  :9نبذة عن العقارات السكن اإلستثمارى فى منطقة شرق
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

عدد الشقق

985

985

عدد الشقق الشاغرة

74

97

نسبة اإلشغال

92.5%

90.2%

متوسط اإليجار الشهرى

 317.0د.ك

 309.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

-

-

• يبي���ن الرس���م البيان���ى  6التوزي���ع النس���بى
للعق���ارات ف���ى منطق���ة ش���رق من حي���ث حالة
التأثي���ث .ل���م يح���دث تغي���ر ف���ى حال���ة التأثيث
للمختل���ف العق���ارات م���ا بي���ن الرب���ع الراب���ع 2010
والربع الثالث .2011

رس���م بيان���ى  :6ش���رق – التوزي���ع النس���بى
للعقارات اإلستثمارية حسب حالة التأثيث (فى
الربع الثالث )2011

• لك���ون  %91.7م���ن العق���ارات مؤثث���ة ،ف���إن هذا
يبيي���ن أن الطلب األكبر على الش���قق المؤثثة،
وأيضًا يؤكد رقى السكن اإلستثمارى المنطقة.
• فق���ط  %0.2من العقارات نص���ف مؤثثة والباقى
 %6.3غير مؤثثة.
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21.6%
57.3%

21.1%

Property Age > 5 Yrs

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs

• يبي���ن ج���دول  11أن نس���بة اإلش���غال للعق���ارات
المؤثثة قد إنخفض إلى جانب متوس���ط اإليجار
الشهرى والذى إنخفض بنسبة .%3

الرابع  2010ولكنها إرتفعت بنسبة  %90فى الربع
الثالث  .20111وإس���تقر متوس���ط اإليجار الشهرى
للعقارات النصف مؤثثة عند  800د.ك

• المنطق���ة تحتوى على عقاري���ن نصف مؤثثين
يحت���وى كل منهم على عش���رة ش���قق .كانت
نسبة اإلش���غال للعقاريين منخفضة فى الربع

• إرتقعت نسبة اإلش���غال للعقارات الغير مؤثثة
بش���كل كبي���ر ،ونتيج���ة لذل���ك فق���ط إرتف���ع
متوسط اإليجار الشهرى بنسبة %1.2

جدول  :10شرق  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

مؤثث

94.9

 307.6د.ك

89.9%

 28.5د.ك

-3.0%

نصف مؤثث

20.0%

 800.0د.ك

90.0%

 800.0د.ك

0.0%

غير مؤثث

0.6%

 205.0د.ك

93.5%

 207.5د.ك

1.2%

• ال يوج���د بمنطقة ش���رق العديد م���ن العقارات
الجدي���دة لذلك فإن التوزيع النس���بى للعقارات
م���ن حيث العمر ظل ثابتًا ف���ى الربع الثالث 2011
ودون تغير من الربع الرابع .2010

رس���م بيان���ى  :7ش���رق – التوزي���ع النس���بى
للعقارات اإلس���تثمارية حس���ب عمر العقار (فى
الربع الثالث )2011
22%

• يبين الرس���م البيان���ى  7أن نس���بة  %57.3من
العقارات بعمر أكثر من خمس سنوات.

78%

•  %21.1من العقارات بعمر ما بين سنتين وخمس
س���نوات ،وفق���ط  %21.6من العق���ارات بعمر أقل
من سنتين.
Grade B

• يبي���ن ج���دول  11أن نس���بة اإلش���غال للعق���ارات
الجديدة قد إرتفعت إلى  %88.7فى الربع الثالث
 2011وأن متوس���ط اإليجار الشهرى ظل كما كان
فى الربع الرابع .2010
• إرتفع متوس���ط اإليجار الشهرى للعقارات بعمر
ما بين س���نتين وخمس س���نوات بنسبة %3.8

Grade A

م���ا بين الربع الثال���ث  2011والربع الرابع  ،2010حتى
مع إنخفاض نسبة اإلشغال.
• إنخفضت نسبة اإلش���غال للعقارات بعمر أكثر
م���ن خم���س س���نوات ،باإلضاف���ة إلى متوس���ط
اإليجار الشهرى والذى إنخفض بنسبة .%5.3

جدول  :11شرق  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 71.8%

 528.0د.ك

88.7%

 .523د.ك

0.9

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

99.0%

 242.1د.ك

92.8%

 251.4د.ك

3.8%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

97.9%

 288.4د.ك

89.7%

 273.0د.ك

-5.3%

نسبة
اإلشغال
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رس���م بيان���ى  :8ش���رق – التوزي���ع النس���بى
للعقارات اإلستثمارية حسب درجة جودة العقار
(فى الربع الثالث )2011

• ولم���ا كان���ت المنطق���ة متميزة وتق���ع فى قلب
المرك���ز التجارى لمدينة الكويت ،فإن كل العقارات
فيها تتمت���ع بدرجات جودة عالية .فيبين الرس���م
البيان���ى  8أن العق���ارات المصنف���ة بالدرجة أ تمثل
 %21.6والعقارات المصنفة بالدرجة ب تمثل .%78.4

100.0%

• ال يوج���د عق���ارات له���ا تصنيف���ات أخ���رى لدرجة
الجودة فى المنطقة

Furnished

• يبي���ن ج���دول  12أن نس���بة اإلش���غال للعقارات
المصنف���ة بالدرج���ة أ ق���د إرتفع���ت ،لك���ن ظ���ل
متوسط اإليجار الشهرى ما بين الربع الرابع 2010
والربع الثالث  2011دون تغير.

• على العكس ،فإن نسبة اإلشغال اإلستثنائية
للعق���ارات المصنف���ة بالدرجة ب ق���د إنخفضت
بش���كل كبي���ر .كما إنخف���ض متوس���ط اإليجار
الشهرى بنسبة .%3.1

جدول  :12شرق  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

درجة أ+

-

-

-

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

متوسط
اإليجار الشهرى

-

درجة أ

71.8%

 .528د.ك

88.7%

 523.0د.ك

-0.9%

درجة ب

98.2%

 275.7د.ك

90.5%

 267.1د.ك

-3.1%

درجة ج

-

-

-

-

-

الدرجة األدنى

-

-

-

-

-

التأثيث .وبالنس���بة لمنطقة ش���رق ،فإن جدول 13
يبين ذلك.

لكل منطقة سوف نقوم ببيان المعدالت اإليجارات
الس���ائدة ألن���واع العق���ارات المختلفة حس���ب حالة

جدول  :13معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة شرق (الربع الثالث )2011
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مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

120-120

-

100-100

الشقق بغرف نوم واحدة

135-600

-

-

شقق بغرفتين نوم

140-650

-

210-310

شقق بثالث غرف نوم

250-450

800-800

-

شقق بأربع غرف نوم

500-600

-

-

سقائف

-

-

-

المرقاب – محافظة العاصمة
جدول  :14نبذة عن العقارات السكن اإلستثمارى
فى منطقة المرقاب

تعتب���ر منطق���ة المرق���اب م���ن أصغ���ر المناط���ق
ف���ى الكوي���ت التى تحت���وى على عقارات الس���كن
اإلستثمارى ،بالرغم من قربها من مدينة الكويت.
يبين الجدول  14أن نس���بة اإلش���غال قد إنخفضت
م���ن  %99.3فى الربع الراب���ع  2010إلى %91.9فى الربع
الثال���ث  ،2011كم���ا إنخف���ض أيض���ًا متوس���ط اإليجار
الشهرى من  335د.ك فى الربع الرابع  2010إلى 329
د.ك فى الربع الثالث .2011

الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

136

136

عدد الشقق الشاغرة

1

11

نسبة اإلشغال

99.3%

91.9%

متوسط اإليجار الشهرى

 335.0د.ك

 32د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

0

0

رس���م بيان���ى  :9المرق���اب – التوزي���ع النس���بى
للعقارات اإلستثمارية حسب حالة التأثيث (فى
الربع الثالث )2011

• يبي���ن الرس���م البيان���ى  9التوزي���ع النس���بى
للعقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة المرقاب.
كما هو موضح ،كل العقارات مؤثثة مما يوضح أن
عند قرب أى منطقة من المركز التجارى ألى مدينة
فإن العقارات بها غالبًا ،تكون مؤثثة.

100.0%

Property Age > 5 Yrs

• يبي���ن ج���دول  15أن نس���بة اإلش���غال للعقارات
المؤثث���ة ق���د إنخفض���ت إل���ى  ،%91.9وأن متوس���ط

اإليج���ار الش���هرى قد إنخف���ض بنس���بة  %2ما بين
الربع الرابع  2010والربع الثالث .2011

جدول  :15المرقاب  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
متوسط اإليجار
نسبة اإلشغال الشهرى
مؤثث

 35د.ك

99.3%

نصف مؤثث

-

غير مؤثث

-

-

متوسط اإليجار
نسبة اإلشغال الشهرى
91
9%

 329د.ك

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى
-1.9%

-

-

-

-

-

-
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• كل العق���ارات فى منطقة المرق���اب بعمر أكثر
من خمس س���نوات كما هو موضح فى الرسم
البيانى .10

رس���م بيان���ى  :11المرق���اب – التوزي���ع النس���بى
للعقارات اإلس���تثمارية حس���ب عمر العقار (فى
الربع الثالث )2011
100%

Grade B

• لذلك فإن توجهات التغير فى نس���ب اإلشغال
ومتوس���ط اإليجار الش���هرى لش���رائح العقارات
المصنف���ة حس���ب عم���ر العق���ار تتماث���ل م���ع

توجهات التغير حس���ب حالة التأثيث .جدول 16
يبين ذلك.

جدول  :16المرقاب  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال
عقارات بعمر أقل من سنتين -

الربع الثالث 2011

متوسط اإليجار
الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط اإليجار
الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

-

-

-

-

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات
عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

99%

 335.0د.ك

كل العقارات فى منطقة المرقاب مصنفة بالدرجة
ب كما هو موضح فى الرسم البيانى 10

-

-

 329د.ك

91.9%

-1.9%

رس���م بيان���ى  :11المرق���اب – التوزي���ع النس���بى
للعقارات اإلستثمارية حسب درجة جودة العقار
(فى الربع الثالث )2011
65.6%

Unfurnished

28

-

34.4%

Furnished

• لذلك ،فإن توجهات التغير فى نس���ب اإلشغال
ومتوس���ط اإليج���ار الش���هرى لش���رائح العق���ارات
المصنف���ة حس���ب درجة ج���ودة العق���ار تتماثل مع

توجهات التغير حس���ب حالة التأثيث وعمر العقار.
جدول  17يبين ذلك.

جدول  :17المرقاب  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

درجة أ+

-

-

-

-

-

درجة أ

-

-

-

-

-

درجة ب

9.3%

 335.0د.ك

91.9%

 329.0د.ك

-1.9%

درجة ج

-

-

-

-

-

الدرجة األدنى

-

-

-

-

-

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة المرقاب مبينة فى الجدول 18

جدول  :18معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة المرقاب (الربع الثالث )2011
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

250-300

-

-

الشقق بغرف نوم واحدة

-

-

-

شقق بغرفتين نوم

-

-

-

شقق بثالث غرف نوم

250-350

-

-

شقق بأربع غرف نوم

300-450

-

-

سقائف

-

-

-
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القبلة – محافظة العاصمة
تقع منطقة القبلة ف���ى محافظة العاصمة ،ومثل
منطق���ة المرقاب فهى قريبة م���ن مدينة الكويت
وبه���ا القليل م���ن العق���ارات اإلس���تثمارية .ويبين
جدول  19أن هناك  273ش���قة ف���ى منطقة القبلة
وقد إرتفعت نس���بة اإلش���غال إلى  %89.4فى الربع
الثال���ث  ،2011وإرتف���ع معه���ا أيض���ًا متوس���ط اإليجار
الش���هرى م���ن  316د.ك ف���ى الرب���ع الراب���ع  2010إلى
 328د.ك.

• يبي���ن الرس���م البيان���ى  12التوزي���ع النس���بى
للعق���ارات ف���ى منطق���ة القبل���ة حس���ب حال���ة
التأثيث

ج���دول  :19نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة القبلة
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

273

273

عدد الشقق الشاغرة

54

29

نسبة اإلشغال

8.2%

89.4%

متوسط اإليجار الشهرى

 316.0د.ك

 327.7د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

0

0

رسم بيانى  :12القبلة – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011

•  %65.6م���ن كل العق���ارات مؤثث���ة مم���ا يثب���ت
إس���تنتاجنا الس���ابق أن ق���رب أى منطق���ة م���ن
المركز التجارى يرجح إحتمال أن تكون الش���قق
بها مؤثثة .هذه النسبة ظلت كما هى ما بين
الربع الرابع  2010والربع الثالث .2011

17.6%
54.6%

27.8%

Property Age > 5 Yrs

• يبي���ن ج���دول  19أن نس���بة اإلش���غال للعقارات
المؤثث���ة قد إنخفض من  %97.8فى الربع الرابع
 2010إلى  %87.2فى الربع الثالث  .2011فى المقابل،
إرتفع متوسط اإليجار الشهرى بنسبة %5.5

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs

المحصورة فى الرب���ع الرابع  2010تضم مبنين غير
مؤثثي���ن وغي���ر مؤجري���ن تمام���ًا مما عم���ل على
خفض نس���بة اإلش���غال عندئ���ذ .لكن ف���ى الربع
الثال���ث  ،2011تم تأجير تلك الش���قق مم���ا أدى إلى
إرتفاع نس���بة اإلش���غال األن إل���ى  %93.6لكن ظل
متوسط اإليجار الشهرى كما هو عند  288د.ك.

• بالنس���بة للعقارات الغير مؤثث���ة ،كانت البيانات

جدول  :19القبلة  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010
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الربع الثالث 2011

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

مؤثث

7.8%

 334.0د.ك

87.2%

 352.5د.ك

5.5%

نصف مؤثث

-

-

-

-

-

غير مؤثث

46.8%

 288.0د.ك

93.6%

 28.0د.ك

0.0%

• يبي���ن الرس���م البيان���ى  13أن غالبي���ة العقارات
بعمر أكثر من خمس سنوات ،وأن  %27.8بعمر
م���ا بين س���نتين وخمس س���نوات ،أم���ا الباقى
فبعمر أقل من سنتين.

رسم بيانى  :13القبلة – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
100%

Grade B

• يبين جدول  20أن نسبة اإلشغال للعقارات بعمر
أقل من س����نتين قد إرتفع .وفى الربع الرابع ،2010
كان����ت تل����ك العق����ارات ش����اغرة تمامًا ،لك����ن األن
أصبح لها نسب إشغال جيدة وإيجار مستقر.
• إنخفض���ت نس���بة اإلش���غال للعق���ارات بعم���ر

م���ا بين س���نتين وخم���س س���نوات ،لكن ظل
متوسط اإليجار الشهرى عند  407د.ك.
• أيضًا إنخفضت نس���بة اإلشغال للعقارات بعمر
أكثر من خمس س���نوات ،لكن إرتفع متوس���ط
اإليجار الشهرى بنسبة .%6.2

جدول  :20القبلة  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 0.0%

 250.0د.ك

93.8%

 250.0د.ك

0.0%

نسبة
اإلشغال

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

92.1%

 407.0د.ك

86.8

 406.7د.ك

-0.1%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

00.0%

 299.0د.ك

89.3%

 317.5د.ك

6.2%

• يبيين الرس���م  14أن كل العق���ارات فى منطقة
القبلة مصنفة بالدرجة ب.

رسم بيانى  :14القبلة – التوزيع النسبى
للعقارات اإلستثمارية حسب درجة جودة
العقار (فى الربع الثالث )2011
100.0%

Unfurnished
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• يبي���ن ج���دول  21أن توجه���ات التغي���ر فى نس���ب
اإلش���غال ومتوس���ط اإليج���ار الش���هرى للعق���ارات
المصنف���ة بالدرجة ب تتماث���ل مع توجهات التغير

لكل العقارات فى المنطقة حيث أن كل العقارات
مصنفة بالدرجة ب.

جدول  :21القبلة  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوس���ط اإليجار الش���هرى حس���ب درجة
جودة العقار
الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال
درجة أ+

-

درجة أ

-

درجة ب

80.2%

الربع الثالث 2011

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

 316.0د.ك

درجة ج

-

-

الدرجة األدنى

-

-

متوسط
اإليجار الشهرى

-

-

-

-

89.4%

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

-

 327.7د.ك
-

3.7%

-

-

-

-

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة القبلة مبينة فى الجدول 22

جدول  :22معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة القبلة (الربع الثالث )2011
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مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

-

الشقق بغرف نوم واحدة

-

-

-

شقق بغرفتين نوم

550-270

400-250

شقق بثالث غرف نوم

450-300

-

-

شقق بأربع غرف نوم

-

-

-

سقائف

-

-

-

بنيد القار – محافظة العاصمة
تق���ع منطقة بنيد القار بالق���رب من مدينة الكويت
وتعتبر من أكب���ر المناطق من حيث عدد العقارات
اإلس���تثمارية ف���ى محافظ���ة العاصمة .وكم���ا يبين
ج���دول  23فإننا عملنا على زي���ادة معدل التغطية
من  651ش���قة ف���ى الربع الراب���ع  2010إلى  1,018ش���قة
ف���ى الرب���ع الثالث  .2011كذلك فقد إنخفضت نس���بة
اإلش���غال بش���كل كبير م���ن  %98.0فى الرب���ع الرابع
 2010إل���ى  %89.6فى الرب���ع الثالث  ،2011بينما إنخفض
متوسط اإليجار بشكل هامشى .ويبين الجدول أن
 62شقة كانوا سابقًا تحت اإلنشاء أصبحوا مؤجرين
األن .وبالتالى يعد هناك أى عقارات تحت اإلنشاء.
• يبي���ن الرس���م البيان���ى  15التوزي���ع النس���بى
للعق���ارات المصنف���ة حس���ب حال���ة التأثي���ث.
فبش���كل يتع���ارض م���ع المنط���ق الع���ام الذى
يفترض أن العقارات القريبة من المراكز التجارية
يغلب عليها أن تكون مؤثثة ،فإن العقارات فى
منطقة بنيد القار كلها غير مؤثثة.

ج���دول  :23نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة بنيد القار
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

651

1,018

عدد الشقق الشاغرة

13

106

نسبة اإلشغال

98.0%

89.6%

متوسط اإليجار الشهرى

 34.0د.ك

 331.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

62

0

رسم بيانى  :15بنيد القار – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
16.7%
44.8%

38.5%

Property Age > 5 Yrs

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs

• حي���ث أن كل العق���ارات غي���ر مؤثثة فإن إتجاهات التغير فى الج���دول  24تتماثل مع توجهات التغير فى
الجدول .23

جدول  :24بنيد القار  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة
التأثيث
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

مؤثث

-

-

-

-

-

نصف مؤثث

-

-

-

-

-

غير مؤثث

98.0%

 334.0د.ك

89.6%

 33.0د.ك

-0.9%
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• يبين الرس���م البيان���ى  16أن  %16.7من العقارات
بعمر أقل من سنتين .هذه النسبة تعتبر أقل
كثيرًا مما كانت عليه فى الربع الرابع  ،2010حيث
أن العدي���د من العقارات ق���د دخلت إلى مرحلة
عمرية الحقة.

رسم بيانى  :16بنيد القار – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
9%
29%

• حوال���ى  %38.5م���ن العق���ارات بعم���ر م���ا بي���ن
س���نتين وخم���س س���نوات ،و %44.8بعمر أكثر
من خمس سنوات.

62%

Grade A

Grade C

Grade B

• يبين ج���دول  25أن نس���بة اإلش���غال للعقارات
بعمر أقل من سنتين قد إنخفض بشكل حاد،
وكذلك متوسط اإليجار الشهرى بنسبة .%3.0
• إنخفضت نسبة اإلشغال للعقارات بعمر ما بين
س���نتين وخمس س���نوات إلى جان���ب إنخفاض
متوسط اإليجار الشهرى بنسبة .%8.1

• كما إنخفضت نس���بة اإلش���غال للعقارات بعمر
أكث���ر من خمس س���نوات فى الرب���ع الثالث من
مس���توى اإلش���غال الت���ام  %100إل���ى  %92.8لكن
متوسط اإليجار الشهرى قد إرتفع بنسبة .%7.5

جدول  :25بنيد القار  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 95.7%

 362.0د.ك

75.3%

 351.3د.ك

-3.0%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

97.1%

 434.0د.ك

92.1%

 398.7د.ك

-8.1%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

100.0%

 70.0د.ك

92.8%

 290.2د.ك

7.5%

نسبة
اإلشغال

• كان���ت البيانات المحصورة ف���ى الربع الرابع 2010
تض���م عق���ارات مصنف���ة بالدرج���ة أ والدرجة ب،
لكن مع توس���ع نطاق البح���ث ،أصبح لدينا األن
عق���ارات مصنفة بالدرجة ج كم���ا هو مبين فى
الرسم البيانى .17
• تمث���ل العقارات المصنفة بالدرجة أ ما نس���بته
 ،%29.0والدرجة ب تمثل  %62من العقارات ،بينما
تمث���ل العقارات المصنفة بالدرجة ج نس���بة %9
من العقارات الموجودة فى المنطقة.

رسم بيانى  :17بنيد القار – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة جودة العقار (فى الربع الثالث )2011
0.3%
19.4%

80.3%

Unfurnished

Furnished
Semi Furnished
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• يبي���ن ج���دول  26أن نس���ب اإلش���غال للعقارات
المصنف���ة بالدرج���ة أ وب ق���د إنخفض���ت ،بينما
إرتفع متوسط اإليجار الشهرى.
• بالنس���بة للعق���ارات المصنف���ة بالدرج���ة أ ف���إن
متوسط اإليجار الشهرى قد إرتفع بنسبة ،%7.0
وبنسبة  %4.2للعقارات المصنفة بالدرجة ب.
• نالح���ظ هن���ا وج���ود إخت�ل�اف م���ا بين متوس���ط

اإليجار الش���هرى للعقارات المصنفة بالدرجة ب
والعق���ارات المصنفة بالدرج���ة أ .فكلما إرتفعت
درجة العقار ،تكون بها مميزات أكبر للسكان،
ممات ينعكس بالتالى فى ش���كل مستويات
إيجارية أعلى.
• تبلغ نسبة اإلشغال للعقارات المصنفة بالدرجة
ج  ،%93.8ومتوسط اإليجار الشهرى  237.5د.ك.

جدول  :26بنيد القار  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

-

درجة أ+

الربع الثالث 2011
نسبة
اإلشغال

-

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

متوسط
اإليجار الشهرى

-

-

-

درجة أ

95.7%

 427.0د.ك

90.8%

 .457د.ك

7.0%

درجة ب

99.7%

 287.0د.ك

88.4%

 299.2د.ك

4.2%

درجة ج

-

-

93.8%

 237.5د.ك

-

الدرجة األدنى

-

-

-

-

-
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جدول  :27معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة بنيد القار (الربع الثالث )2011
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

-

الشقق بغرف نوم واحدة

-

-

250-170

شقق بغرفتين نوم

-

-

500-250

شقق بثالث غرف نوم

-

-

700-300

شقق بأربع غرف نوم

-

-

-

سقائف

-

-

-
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حولى – محافظة حولى
تعتب���ر منطقة حولى ثانى أكبر منطقة من حيث
عقارات الس���كن اإلس���تثمارى فى كل دولة كويت
وتق���ع ف���ى محافظة حول���ى .ويبين ج���دول  28أن
لدين���ا  12,685عقارًا مؤجرًا فى قاع���دة بياناتنا فى
الرب���ع الثالث  ،2011وهو ما يمثل زيادة  %20بالمقارنة
بالرب���ع الراب���ع  .2010أما نس���بة اإلش���غال فقد بقيت
على مس���توى جيد جدًا بنسبة ،%94.7بالرغم من
إنخفاضها هامشيًا من مس���توى  %95.5فى الربع
الرابع .2010
وإرتف���ع متوس���ط اإليج���ار الش���هرى هامش���يًا إلى
 222.7د.ك من  220.0د.ك فى الربع الرابع  ،2010وذلك
ألن منطقة حولى ال ترتفع بها اإليجارات الش���هرية
بشكل سريع لكونها منطقة سكنية كثيفة.
وق���د وجدنا  568ش���قة تحت اإلنش���اء فى منطقة
حولى ،حيث إزداد عدد الش���قق تحت اإلنش���اء من
 443ش���قة ف���ى الربع الراب���ع  .2010ولك���ن ليس من
• يبي���ن الرس���م البيان���ى  18التوزي���ع النس���بى
لألصناف العقارات حسب حالة التأثيث
• فقط  %0.3من العقارات مؤثثة ،وذلك يرجع كما
بيّن���ا من قب���ل لك���ون منطقة حول���ى منطقة
س���كنية كثيفة ،تزداد فيها حساسية السوق
حيث قد يقل الطلب مع أى زيادة فى مس���توى
اإليجار .لذلك العقارات المؤثثة ليس���ت مرغوبة
فى هذه المنطقة.
• أم���ا بالنس���بة للعقارات النص���ف مؤثثة فتمثل
 ،%19.4والباقى  %80.3فهى غير مؤثثة.

المتوق���ع أن تؤدى الزيادة فى ع���دد الوحدات تحت
اإلنش���اء إلى تأثر نسبة اإلشغال أو متوسط اإليجار
الشهرى س���لبيًا فى المدى المنظور وذلك لكون
المعروض المخطط لدخول السوق ليس كبير.

ج���دول  :28نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلس���تثمارى ف���ى منطق���ة حول���ى (ف���ى الرب���ع
الثالث )2011
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

10,281

12,685

عدد الشقق الشاغرة

464

671

نسبة اإلشغال

95.5%

94.7%

متوسط اإليجار الشهرى

 22.0د.ك

 22.7د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

443

568

رسم بيانى  :18حولى – التوزيع النسبى
للعقارات اإلستثمارية حسب حالة
التأثيث (فى الربع الثالث )2011
19.8%

23.5%

Property Age > 5 Yrs

56.7%

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs

• يبين جدول  29نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار
الش���هرى حس���ب حالة التأثيث .حيث أن نسبة
اإلشغال األن للشرائح الثالثة فوق مستوى .%90
• ولك���ن إنخف���ض متوس���ط اإليج���ار الش���هرى
للعقارات المؤثثة بنسبة  %4.1ما بين الربع الرابع
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 2010والرب���ع الثال���ث  .2011كما إنخفض���ت إيجارات
العقارات النصف مؤثثة بشكل هامشى ،لكن
إرتفعت بالنس���بة للعق���ارات الغي���ر مؤثثة فى
نفس الفترة بنسبة .%2.9

جدول  :29حولى  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

مؤثث

الربع الثالث 2011
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

.97
%

 245.0د.ك

92.9%

 235.0د.ك

-4.1%

نصف مؤثث

96.4%

 247.0د.ك

93.4%

 244.9د.ك

-0.9%

غير مؤثث

76.2%

 211.0د.ك

95.0%

 217.0د.ك

2.9%

• يبين الرس���م البيان���ى  19أن  %19.8من العقارات
عمره���ا أق���ل م���ن س���نتين ،بينم���ا  %23.5م���ن
العقارات بعمر ما بين سنتين وخمس سنوات.

رسم بيانى  :19حولى – التوزيع النسبى
للعقارات اإلستثمارية حسب عمر العقار
(فى الربع الثالث )2011

• غالبية العقارات (بنسبة  )%56.7بعمر أكثر من
خمس سنوات.

4%
70%
25%

Lower Grade

Grade B
Grade C

• يبين جدول  30أن نسبة اإلشغال للتصنيفات
العمرية الثالثة للعقارات قريبة من %95

إرتفع بالنس���بة للعقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات بنسبة %2.7

• متوس���ط اإليجار الش���هرى للعقارات بعمر أقل
م���ن س���نتين ق���د إرتف���ع بنس���بة  ،%1.6ولك���ن
إنخف���ض بالنس���بة للعق���ارات بعم���ر م���ا بي���ن
س���نتين وخم���س س���نوات بنس���بة  .%3.9كما

• ظل مس���توى اإليجار الش���هرى للعقارات بعمر
أقل من سنتين أقل من الشريحتين األخرتين.
تفس���ير هذا اإلختالف ه���و أن المبانى الجديدة
لم تكن بالضرورة األكثر فى درجة جودة.

جدول  :30حولى  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 90.7%

 215.0د.ك

94.9%

 218.5د.ك

1.6%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

97.0%

 241.0د.ك

94.8%

 231.5د.ك

-3
9%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

96.9%

نسبة
اإلشغال

 215.0د.ك

94.6%

 220.9د.ك

2.7%
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رسم بيانى  :20حولى – التوزيع النسبى
للعقارات اإلستثمارية حسب درجة جودة
العقار (فى الربع الثالث )2011

• كم���ا ذكرن���ا س���ابقًا أن منطقة حول���ى منطقة
س���كنية كثيفة ،تزداد فيها حساسية السوق
حي���ث يقل الطل���ب م���ع أى زيادة فى مس���توى
اإليج���ار .لذل���ك معظ���م العق���ارات يغل���ب على
تصنيفها الدرجة األدنى.

17.3%

• ويبين الرسم البيانى  20أنه ال يوجد بالمنطقة
عق���ارات ضم���ن ش���رائح الدرج���ة أ +أو أ .كم���ا أن
فق���ط  %4من العق���ارات تم تصنفه���م بالدرجة
ب ،و %25بالدرج���ة ج ،أما الباق���ى  %70فبالدرجة
األدنى.

Unfurnished

4.2%

78.5%

Furnished
Semi Furnished

• يبي���ن الرس���م البيانى  31توجه���ات التغير فى
نسب اإلشغال ومتوس���ط اإليجارات .فبالنسبة
للعق���ارات المصنف���ة بالدرج���ة ب ،ل���م يكن من
الممك���ن عم���ل المقارن���ة وذل���ك لع���دم توف���ر
البيان���ات الخاصة بالربع الراب���ع  .2010من فضلك
أنظر المالحظة أدناه.

• إرتفع���ت نس���بة اإلش���غال بالنس���بة لش���ريحة
الدرج���ة ج ،لكن إنخفض فى المقابل متوس���ط
اإليجار الش���هرى هامش���يًا .وه���ذا يماثل توجه
التغير بالنسبة لعقارات الدرجة األدنى.

جدول  :31حولى  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوس���ط اإليجار الش���هرى حس���ب درجة
جودة العقار
الربع الرابع 2010
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الربع الثالث 2011
نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

درجة أ+

-

-

-

-

-

درجة أ

-

-

-

-

-

درجة ب

97.9%

 170.0د.ك

94.0%

 317.1د.ك

*NA

درجة ج

90.7%

 241.0د.ك

95.1%

 237.4د.ك

-1.%

الدرجة األدنى

97.1%

 215.0د.ك

95%

 212.4د.ك

-1.2%

تتمثل البيانات الخاصة بالربع الرابع  2010بالنس���بة
لش���ريحة الدرج���ة ب فى عق���ار واحد يحت���وى على
ش���قة بغرف���ة ن���وم واح���دة .لذل���ك ،فإن متوس���ط
اإليجارالش���هرى كان  170د.ك .ولك���ن ف���ى الرب���ع
الثال���ث  ،2011تم حصر العديد من العقارات الداخلة

ف���ى ش���ريحة الدرج���ة ب ولذل���ك أصب���ح متوس���ط
اإليجار الشهرى يمثل مختلف أنواع الشقق ،سواء
بغرف���ة نوم واح���دة أو بغرفتين نوم أو بثالث غرف
ن���وم .لهذا ال يمكن إجراء مقارنة لمتوس���ط اإليجار
بشكل مباشر ما بين الفترتين.

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة حولى مبينة فى الجدول 32

جدول  :32معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة حولى (الربع الثالث )2011
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

170-130

160-80

الشقق بغرف نوم واحدة

230-230

230-110

250-135

شقق بغرفتين نوم

-

310-110

380-100

شقق بثالث غرف نوم

340-240

500-240

600-150

شقق بأربع غرف نوم

-

600-300

450-280

سقائف

-

-

-
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السالمية – محافظة حولى
تعتب���ر منطق���ة الس���المية أكبر مناطق الس���كن
اإلس���تثمارى ف���ى دول���ة الكوي���ت كله���ا وتقع فى
محافظ���ة حول���ى .ويبي���ن ج���دول  33أن لدينا فى
قاع���دة بياناتن���ا  19.155ش���قة فى الرب���ع الثالث 2011
بالمقارنة إلى  16,854شقة فى الربع الرابع  .2010كما
أن نس���بة اإلش���غال الحالية تبقى على مستويات
جيدة جدًا بحوالى  %93.8بالمقارنة  %94.1فى الربع
الرابع .2010
ووصل متوس���ط اإليجار الشهرى إلى  281د.ك فى
الرب���ع الثال���ث  2011وال���ذى إرتف���ع م���ن  265د.ك فى
الربع الرابع  .2010ويعتبر متوس���ط اإليجار الش���هرى
ف���ى الس���المية األعل���ى ف���ى كل الس���وق العقارى
الكويت���ى .بالرغ���م م���ن ك���ون منطقة الس���المية
منطق���ة س���كنية كثيفة ،ف���إن بها عق���ارات راقية
تفرض إيجارات مرتفعة.
• يبين الرس���م البيانى  21أن فى الربع الثالث 2011
أصب���ح حوال���ى  %4.2م���ن العقارات مؤث���ث ،كما
 %17.3نصف مؤثث و %78.5غير مؤثث .لم يطرأ
تغي���ر واضح فى ذل���ك على الس���وق منذ الربع
الرابع .2010

وقد وجدنا أن هناك  1,712شقة تحت اإلنشاء ،وهو
ما يمثل إرتفاعًا من  1,304شقة فى الربع الرابع .2010

ج���دول  :33نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة السالمية

عدد الشقق
عدد الشقق الشاغرة

الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

16,854

19,155
197,

993

نسبة اإلشغال

94.1%

93.8%

متوسط اإليجار الشهرى

 265.0د.ك

 81.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

1,304

1,712

رسم بيانى  :21السالمية – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
32.9%

31.2%

Property Age > 5 Yrs

35.9%

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs

• يبين ج���دول  34أن نس���بة اإلش���غال للعقارات
على إختالف تصنيفاتها من حيث حالة التأثيث
تعتبر جيدة.
• بينما ظل متوس���ط اإليجار الش���هرى للعقارات
المؤثث���ة ثاب���ت ،فق���د إرتف���ع للعق���ارات النصف
مؤثث���ة بنس���بة  %5.9وبنس���بة  %6.6للعق���ارات
الغير مؤثثة.
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• حيث أن منطقة السالمية هى المنطقة الرائدة
بالنس���بة للس���كن اإلس���تثمارى على مستوى
الس���وق العقارى الكويتى ،فإن إرتفاع اإليجارات
بنس���بة  %6إلى  %7فى ثالثة أرباع السنة تعتبر
أم���ر ملفت ويعبر بوضوح ع���ن أن اإليجارات فى
حالة إرتفاع تدريجى فى الكويت.

جدول  :35السالمية  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

مؤثث

92.3%

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

متوسط
اإليجار الشهرى

 30د.ك
0.

93.5%

 300.8د.ك

0.3%

نصف مؤثث

95.5%

 279.0د.ك

93.5%

 295.4د.ك

5.9%

غير مؤثث

9.9%

 59.0د.ك

93.8%

 276.2د.ك

6.%

• يبين الرس���م البيانى  22أن الش���رائح العقارات
المصنفة على أس���اس العمر تقريبًا متس���اوية
فيم���ا بينها وبما يوازى الثلث لكل منها .وهذا
م���ا كان علي���ه الوضع إلى ح���د كبير ف���ى الربع
الرابع .2010

رسم بيانى  :22السالمية – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
3%

0.3%

62%

32%

Lower Grade

2%

Grade A+

Grade B

Grade A

Grade C

• نس���ب اإلش���غال للعقارات بمختلف ش���رائحها
العمرية ظلت تقريبًا كما هى.

إرتف���ع بنس���بة  %12.4بالنس���بة للعق���ارات بعمر
أكثر من خمس سنوات.

• م���ا أعتب���ر مفاجئ بعض الش���ئ أن بينما إرتفع
متوس���ط اإليج���ار الش���هرى للعق���ارات الجديدة
(بعمر أقل من سنتين) بشكل هامشى ،فقد

• نتيج���ة لهذا التغير أصبح األن متوس���ط اإليجار
الش���هرى بالنس���بة للش���رائح العمري���ة الثالثة
متقارب

جدول  :35السالمية  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010

عقارات بعمر أقل من سنتين

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

88.0

 313.0د.ك

3.5%

 306.7د.ك

-2.0%

عقارات بعمر ما بين سنتين وخمس
95.9%
سنوات

 262.0د.ك

%.93

 278.5د.ك

6.3%

عقارات بعمر أكثر من خمس سنوات 98.1%

 237.0د.ك

93.9%

 266.4د.ك

12.4%
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• يبي���ن الرس���م البيان���ى  23التوزي���ع النس���بى
للعق���ارات م���ن حيث درج���ة جودة العق���ار ،وهو
ما يكش���ف ع���ن أن  %0.3من العق���ارات يقع فى
ش���ريحة الدرج���ة أ +وحوالى  %3.0م���ن العقارات
يق���ع فى ش���ريحة الدرجة أ .وحي���ث أن المنطقة
تعتب���ر منطقة س���كنية كثيفة ،ف���إن العقارات
ذوى درجات الجودة العالية ليسوا بالكثير.

رسم بيانى  :23السالمية – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة جودة العقار (فى الربع الثالث )2011
11.3%

88.7%

• حوال���ى  %32من العقارات مصنفين بالدرجة ب
و %62بالدرجة ج .أما العقارات المصنفة بالدرجة
األدنى فتمثل فقط  %2فى منطقة السالمية.
• ه���ذا يوضح أن منطقة الس���المية مختلفة عن
منطق���ة حولى التى يصنف ثالثة أرباع العقارات
بها بالدرجة األدنى.

• ف���ى الج���دول  ،37نس���بة اإلش���غال بالنس���بة
للدرج���ة أ +قد إرتفعت من  %9.1فى الربع الرابع
 2010إل���ى  %75.4ف���ى الرب���ع الثال���ث  .2011كم���ا أن
متوس���ط اإليجار الشهرى ظل كما هو عن ذات
الفترة.
• أصبح���ت نس���ب اإلش���غال للعق���ارات المصنفة
بدرجات أ وب فوق مستوى  %90األن ،وظل أيضًا
متوس���ط اإليجار الش���هرى دون تغير مع بعض
التغيرات الهامشية.

Semi Furnished

Unfurnished

• يتمث���ل أكب���ر تغيرف���ي م���ا ح���دث بالنس���بة
للعق���ارات المصنفة بالدرجة ج حيث أن نس���بة
اإلش���غال ق���د إنخفضت ولكن متوس���ط اإليجار
قد إرتفع بنسبة .%6.9
• أعل���ى نس���بة إش���غال كان���ت للدرج���ة األدن���ى
بنس���بة وصلت إل���ى  ،%97.4مع متوس���ط إيجار
شهرى منخفض للغاية وصل إلى  162.2د.ك.

جدول  :37السالمية  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الرابع 2010
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الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

درجة أ+

9.1%

 1,000.0د.ك

75.4%

 1,008.0د.ك

0.8%

درجة أ

88.6%

 541.0د.ك

91.3%

 531.3د.ك

-.8%

درجة ب

88.8%

 309.0د.ك

94.0%

 310.7د.ك

0.6%

درجة ج

9.5%

 236.0د.ك

93.7%

 252.4د.ك

6.9%

الدرجة األدنى

-

-

97.4%

 162.2د.ك

-
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جدول  :38معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة السالمية (الربع الثالث )2011
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

150-150

160-150

200-110

الشقق بغرف نوم واحدة

600-170

215-135

350-120

شقق بغرفتين نوم

600-160

750-140

1,055-250

شقق بغرفتين نوم دوبلكس

-

-

550-500

شقق بثالث غرف نوم

650-200

1,750-140

1,355-200

شقق بأربع غرف نوم

-

-

1,200-200
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الشعب – محافظة حولى
تض���م منطق���ة الش���عب أكث���ر المناطق الس���كن
اإلس���تثمارى رقيًا فى الكويت .وبيب���ن الجدول 39
أن متوس���ط اإليجار الش���هرى فى منطقة الشعب
يص���ل إل���ى  426د.ك ف���ى الرب���ع الثال���ث  ،2011حيث
إنخفض من  448د.ك فى الربع الرابع  .2010ومع هذا
فإن متوسط اإليجار الشهرى فى منطقة الشعب
أكب���ر بش���كل بين من متوس���ط اإليجار الش���هرى
فى الس���وق العقارى الكويتى بأكمله والذى يبلغ
 254د.ك .ففى هذه المنطقة تم تطوير العقارات
اإلٍس���تثمارية عل���ى طول جان���ب الطري���ق المواجه
للبح���ر وبالتالى فإن هذه العق���ارات تتميز بإطاللة
بحري���ة فريدة .كذلك ،تتمي���ز العقارات فى منطقة
الشعب بإرتفاع درجة جودتها.
وق���د وجدن���ا  601عقارًا مؤج���رًا فى قاع���دة بياناتنا،
حيث إرتفعت نس���بة اإلشغال إلى  %92.2فى الربع

• يبي���ن الرس���م البيان���ى 24التوزي���ع النس���بى
للعقارات حس���ب حالة التأثي���ث .فهناك %88.7
م���ن العق���ارات نص���ف مؤثث���ة وفق���ط  %11.3غير
مؤثثة.
• كم���ا ذكرن���ا مرارًا س���ابقًا أن العق���ارات الراقية ال
تحق���ق كل تميزها الكام���ن إذا لم يتم تأثيثها
بش���كل كام���ل .وبن���اءًا على ذلك ،ف���إن تطوير
حال���ة تأثيث العقارات فى منطقة الش���عب إلى
مس���توى التأثيث الكامل أمر البد منه للوصول
مس���تويات إيجارية أعلى تظه���ر إمكانيات تلك
العقارات المتميزة

• يبي���ن ج���دول  40أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
للعق���ارات الغي���ر مؤثث���ة ق���د إنخفض بش���كل
كبي���ر بنس���بة  .%28.4لك���ن ه���ذا اإلنخفاض لم
ينتج عن عوامل الس���وق .فق���د كانت العقارات
النص���ف مؤثثة المحصورة فى الرب���ع الرابع 2010
عبارة ع���ن مجرد عقارين نصف مؤثثين ووحدة
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الثال���ث  2011م���ن  %89.9ف���ى الرب���ع الراب���ع  .2010كما
وجدنا  148ش���قة تحت اإلنشاء والذى إرتفع من 83
شقة فى الربع الرابع .2010

ج���دول  :39نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة الشعب
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

518

601

عدد الشقق الشاغرة

53
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نسبة اإلشغال

89.8%

92.2%

متوسط اإليجار الشهرى

 448.0د.ك

 426.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

83

148

رسم بيانى  :24الشعب – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
16.8%

24.1%

59.1%

Property Age > 5 Yrs

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs

س���كنية بغرفة ن���وم واحدة .لذلك ج���اء التغير
فى متوسط اإليجار السنوى دراميًا.
• بالنس���بة للعقارات النصف مؤثثة ،فإن نس���بة
اإلش���غال قد إرتفعت ،بينما إنخفض متوس���ط
اإليجار الشهرى بشكل هامشى.

جدول  :40الشعب  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

سمؤثث

-

-

-

-

-

نصف مؤثث

89.1%

 44.0د.ك

92.1%

 439.0د.ك

-1.6%

غير مؤثث

100.0%

 475.0د.ك

92.6

 30.0د.ك

-8.4%

• يبين الرس���م البيانى  25أن  %16.8من العقارات
بعم���ر أقل م���ن س���نتين ،و %59.1بعم���ر ما بين
س���نتين وخمس س���نوات ،و %24.1من العقارات
بعم���ر أكثر من خمس س���نوات .ه���ذا يبين أن
معظ���م العق���ارات فى ه���ذه المنطق���ة قد تم
تطويرها فى السنوات الخمس األخيرة.

رسم بيانى  :25الشعب – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
3%
17%

80%

Grade B

Grade A+
Grade A

• يبي���ن ج���دول  41ان متوس���ط اإليجار الش���هرى
للعق���ارات بعم���ر أق���ل م���ن س���نتين إنخف���ض
بش���كل درام���ى .و جاء ه���ذا اإلنخف���اض نتيجة
لنفس الس���بب الذى أدى لإلنخف���اض فى حالة
العقارات الغير مؤثثة والموضح سابقًا.

• نسب اإلشغال بالنسبة للشريحتين األخرتين
إرتفع���ت ف���وق نس���بة  ،%90بينم���ا إنخف���ض
متوس���ط اإليجار الش���هرى بش���كل هامش���ى
للعقارات بعمر ما بين سنتين وخمس سنوات
وإرتف���ع بنس���بة  %3.8للعق���ارات بعمر أكثر من
خمس سنوات.

جدول  :41الش���عب  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوس���ط اإليجار الش���هرى حسب عمر
العقار
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 88.9%

 650.0د.ك

93.1%

 346.0د.ك

-46.8%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

68.5%

 439.0د.ك

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

28.0%

نسبة
اإلشغال

 443.0د.ك

92.1%
91.7%

 436.6د.ك
 460.0د.ك

-0.6%
.3%
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• يبي���ن الرس���م البيان���ى  26أن بينم���ا  %3م���ن
العق���ارات تق���ع ف���ى الش���ريحة الدرج���ة أ ،+فإن
تقريب���ًا  %80م���ن العق���ارات تقع فى الش���ريحة أ
والباق���ى  %17فتق���ع ف���ى الش���ريحة ب .ال يوجد
عق���ارات ف���ى الش���ريحة ج أو الش���ريحة الدرجة
األدنى.

رسم بيانى  :26الشعب – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة تصنيف العقار (فى الربع الثالث
)2011
12.0%
88.0%

• هذا يؤكد بش���كل حاس���م أن ج���ودة العقارات
فى منطقة شعب مرتفعة للغاية

Unfurnished

• يبين جدول  42أن عقارت الدرجة أ ،+تبلغ نسبة
اإلشغال الخاصة بها  %94.4فى الربع الثالث 2011
ووصل متوس���ط اإليجار الشهرى إلى  670د.ك،
وهو ما يمثل إرتفاعًا بنسبة  %3.1بالمقارنة مما
كان عليه فى الربع الرابع .2010
• تبلغ نس���بة اإلش���غال لعقارات الدرج���ة أ %91.7
ويبل���غ متوس���ط اإليج���ار الش���هرى  443د.ك،

Furnished

وه���و م���ا يمث���ل إنخف���اض هامش���يًا بالمقارنة
بمستويات الربع الرابع .2010
• تبلغ نس���بة اإلش���غال لعقارات الدرجة ب %94.2
ويبلغ متوسط اإليجار الشهرى  296د.ك ،وهو
ما يمثل إنخفاض هامشيًا بالمقارنة بالمعدالت
السابقة لإليجارات.

جدول  :42الش���عب  -توجهات التغير فى نس���بة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الرابع 2010

46

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

درجة أ+

100.0%

 650.0د.ك

94.4%

 670.0د.ك

3.1%

درجة أ

93.1%

 446.0د.ك

91.7%

 443.1د.ك

-0.6%

درجة ب

0.0%

 300.0د.ك

94.2%

 296.0د.ك

-1.3%

درجة ج

-

-

-

-

-

الدرجة األدنى

-

-

-

-

-
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جدول  :43معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة الشعب (الربع الثالث )2011
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

150-150

-

الشقق بغرف نوم واحدة

-

250-250

180-180

شقق بغرفتين نوم

-

700-350

400-230

شقق بثالث غرف نوم

-

670-320

550-550

شقق بأربع غرف نوم

-

-

-

سقائف

-

-

-
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الجابرية – محافظة حولى
تعتبر منطق���ة الجابرية صغيرة نس���بيًا من حيث
إس���تخدام الس���كن اإلس���تثمارى ف���ى محافظ���ة
حول���ى .ويبين ج���دول  44ع���دد الش���قق التى تم
رصده���ا والذى وصل إلى  1,494ش���قة فى منطقة
الجابرية ،باإلضافة إلى عدد الشقق الشاغرة والذى
وصل إل���ى  97فى الربع الثال���ث  2011فى مقابل 113
فى الربع الرابع  .2010ولذلك فإن نسبة اإلشغال قد
إرتفع���ت من  %92.4فى الرب���ع الرابع  2010إلى %93.5
فى الربع الثالث .2011
وقد إرتفع متوس���ط اإليجار الشهرى من  233.0د.ك
الربع الرابع  2010إلى  242.0فى الربع الثالث  .2011وقد
وجدنا  96ش���قة تحت اإلنشاء فى منطقة الحابرية
فى الربع الثالث .2011
• يبين الرس���م البيان���ى  27أن هن���اك  %88.0من
العق���ارات غير مؤثث���ة وفقط  %12م���ن العقارات
مؤثث .ليس هناك فى منطقة الجابرية عقارات
نصف مؤثثة.
• ظ���ل هذا الوض���ع دون تغير مابي���ن الربع الرابع
 2010والربع الثالث .2011

ج���دول  :44نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة الجابرية
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

1,492

1,494

عدد الشقق الشاغرة

113

97

نسبة
اإلشغال

92.4

93.5%

متوسط
اإليجار الشهرى

 233.0د.ك

 242.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

0

96

رسم بيانى  :27الجابرية – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
10.5%

Property Age > 5 Yrs

5.5%

84.0%

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs

• يبي���ن ج���دول  45أن نس���بة اإلش���غال وأيض���ًا
متوس���ط اإليج���ار الش���هرى لش���ريحة العقارات
المؤثثة ،قد إنخفض بنسبة .%5.4
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• لكن نس���بة اإلشغال بالنس���بة للعقارات الغير
مؤثثة قد إرتفعت من  %91.4فى الربع الرابع 2010
إل���ى  %93.2ف���ى الربع الثالث  ،2011وأن متوس���ط
اإليجار الشهرى فد إرتفع بنسبة .%4.6

جدول  :45الجابرية  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010

مؤثث
نصف مؤثث
غير مؤثث

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية
للتغير فى متوسط
اإليجار الشهرى

100.0%

 288.0د.ك

95.5%

 272.5د.ك

-5
4%

91.4%

 228.0د.ك

• يبي���ن الرس���م البيان���ى 28أن فق���ط  %5.5م���ن
العق���ارات بعمر أقل من س���نتين ،و %10.5بعمر
ما بين س���نتين وخمس سنوات ،أما  %84.0من
العقارات فبعمر أكثر من خمس سنوات.

.93
%

-

-

4.6%

 238.5د.ك

رسم بيانى  :28الجابرية – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
7%

Lower Grade

• يبين ج���دول  46أن نس���بة اإلش���غال للعقارات
بعمر أقل من س���نتين ق���د إنخفض إلى %96.3
فى الربع الثالث  ،2011بينما ظل متوسط اإليجار
الشهرى ثابتًا عند  273د.ك
• متوسط اإليجار الشهرى للعقارات بعمر ما بين

93%

Grade C

سنتين وخمس سنوات قد إنخفض هامشيًا
• إرتفع���ت نس���بة اإلش���غال ومتوس���ط اإليج���ار
الش���هرى للعق���ارات بعم���ر أكث���ر م���ن خم���س
سنوات فى الفترة ما بين الربع الرابع  2010والربع
الثالث .2011

جدول  :46الجابرية  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

 273.0د.ك

96.3%

 273.3د.ك

0.1%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

93.0%

 296.0د.ك

94.3%

 290.7د.ك

-1.8%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

91.9%

 226.0د.ك

93.2%

 235.8د.ك

4.3%

نسبة
اإلشغال
عقارات بعمر أقل من سنتين 100.0%
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• يبين الرس���م البيان���ى  29أن منطقة الجابرية ال
تعتبر من المناطق المتميزة بالنسبة للسكن
اإلس���تثمارى .ففق���ط  %7من العق���ارات مصنفة
بالدرجة ج والباقى بالدرجة األدنى.

رسم بيانى  :29الجابرية – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة جودة العقار (فى الربع الثالث )2011
2.6%
97.4%

Unfurnished

• إنخفضت نس���بة اإلش���غال للعقارات المصنفة
بالدرجة ج ،لكن متوس���ط اإليجار الش���هرى قد
إرتف���ع هامش���يًا من الرب���ع الرابع  2010إل���ى الربع
الثالث .2011

Semi Furnished

• بالنس���بة للعق���ارات المصنفة بالدرج���ة األدنى،
فإن نس���بة اإلش���غال قد إرتفع���ت باإلضافة إلى
متوس���ط اإليج���ار الش���هرى الذى إرتفع بنس���بة
 ،%3.8وذلك عن نفس الفترة.

جدول  :47الجابرية  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

درجة أ+

-

-

-

-

-

درجة أ

-

-

-

-

-

درجة ب

-

-

-

-

-

درجة ج

100.0%

 275.0د.ك

95.3%

 280.0د.ك

1.8

الدرجة األدنى

91.8%

 2310د.ك

93.4%

 239.8د.ك

3.8%
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جدول  :48معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة الجابرية
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مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

160-80

الشقق بغرف نوم واحدة

200-200

-

170-140

شقق بغرفتين نوم

350-250

-

450-170

شقق بثالث غرف نوم

-

-

350-250

شقق بأربع غرف نوم

-

-

-

سقائف

-

-

-

الفحيحيل – محافظة اإلحمدى
تعتب���ر منطق���ة الفحيحي���ل م���ن أق���ل المناط���ق
اإلستثمارية من حيث اإليجارات فى الكويت .ويبين
ج���دول  49أن متوس���ط اإليجار الش���هرى فى الربع
الثالث 2011
ق���د وص���ل إألى  200د.ك وه���و م���ا يمثل ما نس���بته
 %21أقل عن متوس���ط اإليجار الش���هرى فى س���وق
العقارات كله فى الكويت.
كم���ا قد إرتقع عدد الش���قق التى ت���م رصدها من
 2,211ف���ى الرب���ع الراب���ع  2010إل���ى  2,593ف���ى الرب���ع
الثالث  .2011وظلت نس���بة اإلشغال عند مستويات
جي���دة بم���ا نس���بته  95.3%ف���ى الرب���ع الثال���ث ،2011
بالرغ���م من إنخفاضه���ا من  %97.1ف���ى الربع الرابع
 .2010كما وجدنا  603ش���قة س���كنية تحت اإلنش���اء
فى المنطقة.
• يبين الرس���م البيانى  30أن  %97.4من العقارات
غي���ر مؤث���ث وأن فق���ط  %2.6نص���ف مؤثث .هذا
يتف���ق م���ع واق���ع منطق���ة الفحيحي���ل حيث أن
أس���عار اإليجار منخفض���ة ،وبالتال���ى ال يعد من
المناسب تطوير حالة التأثيث.

ج���دول  :49نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة الفحيحيل
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

2,21

2,593

عدد الشقق الشاغرة

65

124

نسبة اإلشغال

97.1%

95.2%

متوسط اإليجار الشهرى

 196.0د.ك

 200.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

0

603

رسم بيانى  :30الفحيحيل – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
7%

Lower Grade

• بالنس���بة للعقارات النصف مؤثث���ة ،فقد حدث
تغي���ر درام���ى ف���ى متوس���ط اإليجار الش���هرى،
حيث إرتفع ما بين الربع الرابع  2010والربع الثالث
 2011بنس���بة  .%26.9هذا التغير يعتبر منطقى،
حيث أن اإلخت�ل�اف ما بين العقارات الغير مؤثثة
والمؤثثة لم يكن كافيًا.

93%

Grade C

• بالنس���بة للعق���ارات الغي���ر مؤثثة ،فإن نس���ب
اإلش���غال ظل���ت جيدة م���ع زيادة هامش���ية فى
متوسط اإليجار الشهرى.
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جدول  :50الفحيحيل  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال
-

مؤثث

متوسط
اإليجار الشهرى

الربع الثالث 2011
نسبة
اإلشغال

-

متوسط
اإليجار الشهرى

-

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط
اإليجار الشهرى
-

-

نصف مؤثث

100.0%

 193.0د.ك

91.2%

 245.0د.ك

26.9%

غير مؤثث

97.0%

 196.0د.ك

95.3%

 198.6د.ك

1.3%

• يبي���ن الرس���م البيان���ى  31أن هن���اك  %59.3من
العق���ارات بعم���ر أقل من س���نتين و %20.8بعمر
ما بين س���نتين وخمس س���نوات ،مما يبين أن
المنطق���ة قد ت���م تطويرها بش���كل كبير فى
خالل السنوات القليلة السابقة.

رسم بيانى  :31الفحيحيل – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
19.9%
59.3%

20.8%

Property Age > 5 Yrs

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs

• يبين جدول  51أن بينما تعتبر نس���بة اإلشغال
للش���رائح العمري���ة كلها جيدة ،فإن متوس���ط
اإليج���ار الش���هرى ق���د إرتف���ع بش���كل معت���دل
بالنسبة للشرائح الثالثة.

• ويعتبر هذا أمرًا بديهيًا حيث أن العقارات بعمر
أكثر من خمس س���نوات تعتبر أكثر جودة من
العق���ارات األجدد ،ولذلك م���ن المنطقى أن نرى
أن متوسط اإليجار الشهرى بها هو األكبر.

جدول  :51الفحيحيل  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010
متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 95.9%

 194.0د.ك

95.6%

 199.6د.ك

2.9%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

98.0%

 177.0د.ك

95.9%

 180.8د.ك

2.1%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

98.6%

نسبة
اإلشغال
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الربع الثالث 2011

 209.0د.ك

93.4%

 211.4د.ك

1.1%

• يبي���ن الرس���م البيان���ى  32أن فق���ط  %2م���ن
العق���ارات مصنفين بالدرج���ة ب ،بينما  %46من
العق���ارات بالدرج���ة ج  ،والباق���ى العق���ارات ذات
الدرج���ة األدنى .وبش���كل عام ،يغل���ب تصنيف
الدرج���ة األدن���ى عل���ى العق���ارات ف���ى منطق���ة
الفحيحيل

رسم بيانى  :32الفحيحيل – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة جودة العقار (فى الربع الثالث )2011
2%
52%
46%

Lower Grade

Grade B
Grade C

• يبين ج���دول  52أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
للعق���ارات الدرج���ة ب ،ق���د إرتف���ع بنس���بة %12.5
م���ا بين الربع الراب���ع  2010والربع الثال���ث  ،2011وأن
شريحة الدرجة ج سجلت إرتفاع نسبته %9.6عن
نفس الفترة.

• بينم���ا إنخفض اإليجار بالنس���بة للعق���ارات ذات
الدرج���ة األدن���ى بنس���بة  ،%5.1مم���ا عم���ل على
تقليل معدل النمو للمنطقة ككل.
• ظل���ت نس���بة اإلش���غال ف���وق مس���توى %90
للشرائح الثالثة.

جدول  :52الفحيحيل  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط
اإليجار الشهرى

درجة أ+

-

-

-

-

-

درجة أ

-

-

-

-

-

درجة ب

90.0%

 240.0د.ك

92.3%

 270.0د.ك

12.5%

درجة ج

96.0%

 193.0د.ك

96.0%

 211.6د.ك

9.6%

الدرجة األدنى

98.3%

 198.0د.ك

94.6%

 187.8د.ك

-5.1%
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جدول  :53معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة الفحيحيل
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

120-100

الشقق بغرف نوم واحدة

-

-

250-140

شقق بغرفتين نوم

-

300-200

270-100

شقق بثالث غرف نوم

-

360-220

-

شقق بأربع غرف نوم

-

-

290-250

سقائف

-

-

-

53

الفنطاس – محافظة اإلحمدى
تعتب���ر منطق���ة الفنطاس أرقى مناطق الس���كن
اإلس���تثمارى وأكثرها نموًا ف���ى محافظة األحمدى،
لك���ن تبق���ى األصغ���ر نس���بيًا بالمقارن���ة بباق���ى
المناط���ق فى المحافظ���ة .ويبين ج���دول  54عدد
الش���قق التى تم رصدها والذى إرتفع من  1,102فى
الربع الرابع  2010إلى الربع الثالث .2011
وقد إرتفعت نسبة اإلشغال فى المنطقة من%91.4
فى الربع الرابع  2010إلى  %92.3فى الربع الثالث .2011
وكما تتمثل أكبر قفزة فى إرتفاع متوس���ط اإليجار
الشهرى من  303.0د.ك إلى  399.6د.ك ،وهى زيادة
تمث���ل أكثر م���ن  .%30لكنن���ا الحظن���ا أن المنطقة
صغي���رة مم���ا يجعل تطوي���ر التأثيث لع���دد قليل
م���ن العقارات وبش���كل فاخ���ر ،يعمل عل���ى إرتفاع
معدل اإليجارات بش���كل يشوه مؤشرات متوسط
اإليجار الشهرى فى المنطقة .لذلك ال يمكن قراءة
الكثي���ر من الزي���ادة الحادة فى اإليج���ارات فى هذه
المنطقة.
• يبي���ن الرس���م البيانى  33أن هن���اك  %32.7من
العق���ارات مؤثث���ة (كان���وا فق���ط  %4.2ف���ى الربع
الرابع  )2010و %31.9نصف مؤثثة ( %43.6فى الربع
الراب���ع  .)2010أما الباقى وال���ذى يمثل  %35.4من
العقارات فهى غير مؤثثة.
• م���ن األرق���ام الس���ابقة نالح���ظ أن المنطقة بها
إتج���اه إلس���تمرار تطوي���ر وضعه���ا كمنطق���ة
متمي���زة ،ونح���ن نتوق���ع أن تش���هد نس���بة
العق���ارات النصف مؤثث���ة والمؤثثة مجتمعين
ف���ى المنطق���ة إرتفاع���ًا .وقد الحظنا أن نس���بة
هذين الش���ريحتين مجتمعين قد إرتفعت من
 %47.8ف���ى الربع الراب���ع  2010إلى  %64.6فى الربع
الثالث .2011
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وقد وجدنا  350ش���قة س���كنية تحت اإلنش���اء فى
المنطقة فى مقابل  56شقة سابقًا

ج���دول  :54نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة الفنطاس
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

1,102

1,727

عدد الشقق الشاغرة

95

125

نسبة اإلشغال

91.4%

92.8%

متوسط اإليجار الشهرى

 303.0د.ك

 399.6د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

0

350

رسم بيانى  :33الفنطاس – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
32.7%

35.4%

31.9%

Unfurnished

Furnished
Semi Furnished

• يبي���ن ج���دول  55ما ذكرناه بالنس���بة لمنطقة
الفنطاس س���ابقًا .حيث إرتفع متوس���ط اإليجار
الش���هرى للعق���ارات المؤثث���ة بش���كل ح���اد
وذل���ك بنس���بة  ،%44.6وكان ذل���ك لتحول حالة
التأثي���ث بالنس���بة للعدي���د م���ن العق���ارات من
النصف مؤثث إلى المؤثث وبالتالى حدث زيادة
اإليجارات.

• إرتف���ع متوس���ط اإليج���ار الش���هرى لش���ريحة
النصف مؤثث بنس���بة معتدلة تبلغ  ،%5.1وهو
ما يتوافق مع نس���بةالزيادة ف���ي اإليجارات على
مستوي السوق.
• إنخفضت اإليجارات بالنس���بة لشريحة العقارات
الغير مؤثثة.

جدول  :55الفنطاس  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

مؤثث

82.6%

 475.0د.ك

90.8%

 686.8د.ك

44.6%

نصف مؤثث

92.9%

 406.0د.ك

93.3%

 426.9د.ك

5.1%

غير مؤثث

0.8%

 218.0د.ك

94.1%

 212.0د.ك

-2.8%

• مع إتس���اع مس���توى تغطيتنا للمنطقة ،فإننا
وجدن���ا التوزي���ع النس���بى للعق���ارات ق���د تغير
بعض الش���ئ .فكم���ا يبين الرس���م البيانى 34
أن نس���بة العقارات بعمر أقل من سنتين تبلغ
 ،%30.1م���ن  %38.3ف���ى الرب���ع الراب���ع  .2010كما أن
نس���بة العقارات بعمر ما بين س���نتين وخمس
س���نوات تبلغ  ،%56.7أما الباق���ى  %13.1فتتمثل
فى العقارات بعمر أكثر من خمس سنوات.

رسم بيانى  :34الفنطاس – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
30.1%

13.1%

56.7%

Property Age > 5 Yrs

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs
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• يبي���ن ج���دول  56أن هن���اك زي���ادة معتبرة فى
اإليج���ارات بالنس���بة للعق���ارات بعم���ر م���ا بي���ن
س���نتين وخم���س س���نوات ،وأيض���ًا بالنس���بة
للعقارات بعمر أكثر من خمس سنوات.
• كم���ا رأينا س���ابقًا ،فإن ذلك يرج���ع إلى أن هناك

العدي���د من العق���ارات تم تطوي���ر حالة التأثيث
بهم وبالتالى زادت اإليجارات الشهرية
• ه���ذا أدى إلى أن هناك ش���ريحتين قد ش���هدتا
زي���ادة حادة فى اإليج���ار ما بين الرب���ع الرابع 2010
والربع الثالث .2011

جدول  :56الفنطاس  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 87.9%

 472.0د.ك

91.7%

 456.3د.ك

-3.3%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

93.6%

 210.0د.ك

92.8%

 403.4د.ك

92.1%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

93.5%

 154.0د.ك

95.2%

 236.0د.ك

53.2%

نسبة
اإلشغال

• يبي���ن الرس���م البيان���ى  35أن هن���اك  %8م���ن
العق���ارات مصنف���ة بالدرج���ة أ +و %32بالدرجة أ.
وه���و ما يعنى أن تلك الش���ريحتين تنتش���ران
ف���ى المنطقة بش���كل أكبر من أى م���كان أخر
فى الكويت.

رسم بيانى  :35الفنطاس – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة جودة العقار (فى الربع الثالث )2011
8%

10%

32%

• عقارات الدرجة ب تمثل  %49والدرجة ج فقط %10
• ال يوجد فى المنطق���ة عقارات مصنفة بالدرجة
األدنى.

• يبي���ن ج���دول  57أن هناك إنخفاض هامش���ى
لمتوس���ط اإليجار الش���هرى للعقارات المصنفة
بالدرجة أ+
• لك���ن ش���هدت اإليج���ارات إرتفاع���ًا بمق���دار %5.8
بالنس���بة للعقارات المصنف���ة بالدرجة أ ،و%19.2
للدرجة ب ،وإرتفاع بنسبة  %10.9للدرجة ج.
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49%

Grade B

Grade A+

Grade C

Grade A

• نسبة اإلش���غال بالنسبة للشرائح كلها تعتبر
جيدة

جدول  :57الفنطاس  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

درجة أ+

89.6%

 1,000.0د.ك

85.4%

 975.0د.ك

-2.5%

درجة أ

86.6%

 560.0د.ك

92.2%

 592.4د.ك

5.8%

درجة ب

92.0%

 210.0د.ك

94.3%

 250.3د.ك

19
2%

درجة ج

92.9%

 161.0د.ك

93.2%

 178.6د.ك

10.9%

الدرجة األدنى

-

-

-

-

-

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة الفنطاس مبينة فى الجدول 58

جدول  :58معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة الفنطاس
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

120-100

120-100

الشقق بغرف نوم واحدة

-

300-160

210-125

شقق بغرفتين نوم

750-500

600-150

480-140

شقق بثالث غرف نوم

1,000-500

1,000-500

260-260

شقق بأربع غرف نوم

-

-

-

سقائف

-

-

-
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المهبولة – محافظة اإلحمدى
تعتب���ر منطق���ة المهبول���ة ثان���ى أرق���ى مناط���ق
الس���كن اإلس���تثمارى فى محافظ���ة األحمدى بعد
منطق���ة الفنط���اس .كما أن بالمنطق���ة أكبر عدد
من العقارات تحت اإلنش���اء .ويبين جدول  59عدد
الش���قق تحت اإلنش���اء والذى وصل إلى  2,234فى
الرب���ع الثال���ث  2011وه���و ما يمثل  10أضع���اف ما كان
الوضع فى الربع الرابع .2010

ج���دول  :59نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة المهبولة
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

3,761

4,511

عدد الشقق الشاغرة

625

255

سنسبة اإلشغال

83.4%

94.3%

وقد إرتفعت نس���بة اإلش���غال من  %83.4فى الربع
الراب���ع  2010إل���ى  %94.3ف���ى الرب���ع الثال���ث  .2011كما
إرتفع متوس���ط اإليجار الشهرى من  275.0د.ك فى
الربع الرابع  2010إلى  306.0د.ك فى الربع الثالث .2011

متوسط اإليجار الشهرى

 275.0د.ك

 306.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

230

2,234

• يبين الرس���م البيان���ى  70أن  %31.2من العقارات
مؤثث���ة وأن فقط  %2.0نصف مؤثث���ة .أما الباقى
والذى يمثل  %66.9فهو غير مؤثث.

رسم بيانى  :36المهبولة – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011

• ويع���د هذا األمر منطقي���ًا ،فكما نؤكد دائمًا أن
مالك العقارات يمكنهم الوصول إلى اإلستفادة
الكاملة من العقار عندما يكون مؤثث.

31.2%

66.9%

2.0%

Unfurnished

Furnished
Semi Furnished

• يبين ج���دول  60أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
لش���ريحة العق���ارات المؤثث���ة قد إرتفع بنس���بة
 %13.7ما بين الرب���ع الرابع  2010والربع الثالث .2011
ف���ى اثناء تلك الفترة ،فإن نس���بة اإلش���غال قد
إرتفعت أيضًا.
• إرتف���ع متوس���ط اإليج���ار الش���هرى لش���ريحة
العقارات النصف مؤثثة بنس���بة معتدلة ،%4.2
مع زيادة هامشية فى نسبة اإلشغال
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• كما عان���ت اإليجارات بالنس���بة للعق���ارات الغير
مؤثث���ة من بع���ض اإلنخف���اض مع تحس���ن فى
نسبة اإلشغال

جدول  :55المهبولة  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

مؤثث

80.0%

 454.0د.ك

93.4%

 516.0د.ك

.13
%

نصف مؤثث

86.4%

 937.0د.ك

89.8%

 976.7د.ك

4.2%

غير مؤثث

84.2%

 223.0د.ك

94.9%

 216.4د.ك

-3.0%

• يبين الرس���م البيانى  37أن  %19.5من العقارات
بعم���ر أقل م���ن س���نتين ،و %35.1م���ن العقارات
بعمر ما بين س���نتين وخمس سنوات ،و%45.4
من العقارات بعمر أكثر من خمس سنوات.

رسم بيانى  :37المهبولة – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
19.5%

45.4%

35.1%
Property Age > 5 Yrs

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs

• يبين جدول  61أن هناك إنخفاض بنس���بة %5.3
فى متوس���ط اإليجار الش���هرى للعق���ارات بعمر
أق���ل م���ن س���نتين ،لك���ن ف���ى المقاب���ل إرتفع
متوسط اإليجار الشهرى بنسبة  %20.4للعقارات
بعمر ما بين س���نتين وخمس س���نوات ،وأيضًا

إرتف���ع بنس���بة  %10.5للعق���ارات بعم���ر أكثر من
خمس سنوات.
• األن نس���ب اإلش���غال بالنس���بة ل���كل تصنيف���ات
العقارات من حيث العمر على مستويات فوق .%90

جدول  :61المهبولة  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 62.1%

 414.0د.ك

93.1%

 392.2د.ك

-5.3%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

90.1%

 261.0د.ك

94.8%

 314.2د.ك

20.4%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

86.5%

 33.0د.ك

94.5%

 259.9د.ك

11.5%

نسبة
اإلشغال
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• يبي���ن الرس���م البيان���ى  38أن فق���ط  %0.2م���ن
العقارات مصنفة بالدرجة أ ،+و %28من العقارات
مصنفة بالدرجة أ ،و  %23بالدرجة ب ،أما الباقى
 %48فبالدرجة ج.

رسم بيانى  :38المهبولة – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة تصنيف العقار (فى الربع الثالث )2011
0.2%

• ط���رأ بعض التغي���ر على التوزيع النس���بى من
الرب���ع الراب���ع  ،2010حي���ث أصب���ح هن���اك عق���ارات
مصنفة بالدرجة أ أكثر من ذى قبل.

48.3%

28.0%

23.5%

• يبي���ن ج���دول  62أن���ه لي���س هن���اك تغي���ر فى
متوس���ط اإليجار الش���هرى بالنس���بة لش���ريحة
العق���ارات المصنفة بالدرج���ة أ ،+لكنها إزدادت
بالنسبة للشريحة أ بنسبة .%8.8
• إنخفضت اإليجارات بالنسبة للعقارات المصنفة

Grade B

Grade A+

Grade C

Grade A

بالدرج���ة ب هامش���يًا ،وظل���ت ثابت���ة بالنس���بة
للعقارات المصنفة بالدرجة ج.
• ظلت نس���بة اإلش���غال للش���رائح األرب���ع عند أو
فوق مستوى %90

جدول  :62المهبولة  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

درجة أ+

100.0%

 800.0د.ك

90.0%

 800.0د.ك

0.0%

درجة أ

80.3%

 511.0د.ك

94.1%

 556.2د.ك

8.8%

درجة ب

75.4%

 304.0د.ك

94.3%

 299.5د.ك

-1.5%

درجة ج

88.3%

 207.0د.ك

94.5%

 207.1د.ك

0.1%

الدرجة األدنى

-

-

-

-

-
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جدول  :63معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة المهبولة

60

مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

-

الشقق بغرف نوم واحدة

450-190

-

200-100

شقق بغرفتين نوم

750-185

-

550-130

شقق بثالث غرف نوم

800-350

950-280

650-180

شقق بأربع غرف نوم

-

1,700-700

500-322

سقائف

-

-

-

أبو حليفة – محافظة اإلحمدى
تأث���رت قطاع العق���ارات اإلس���تثمارية ف���ى منطقة
أب���و حليف���ة بباق���ى مناط���ق محافظ���ة األحم���دى
نتيج���ة تزاي���د أع���داد الش���قق المؤثث���ة المنضم���ة
للسوق .ففى الربع الرابع  ،2010كان متوسط اإليجار
الشهرى  169د.ك وقد إرتفع األن إلى  318د.ك .هذه
الزي���ادة جاءت نتيجة لعش���رات العق���ارات التى تم
تطوير مس���توى تأثيثها وبالتالى زيادة متوس���ط
اإليجارات الشهرية.
وبقيت نس���بة اإلش���غال عند مس���توياتها الجيدة
بنس���بة  ،%94.2كم���ا أنن���ا وجدنا  1,144ش���قة تحت
اإلنشاء فى المنطقة.
• ف���ى الربع الرابع  ،2010لم يك���ن هناك أى عقارات
فى منطقة أبو حليف���ة مؤثثة أو نصف مؤثثة.
ولك���ن كما يبي���ن الرس���م البيان���ى  ،39أن فى
الرب���ع الثال���ث أصبح هن���اك  %21.6م���ن العقارات
مؤثثة و %78.4نصف مؤثثة.

ج���دول  :64نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة أبو حليفة
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

2,275

2,982

عدد الشقق الشاغرة

159

173

نسبة
اإلشغال

93.0%

متوسط
اإليجار الشهرى

 169.0د.ك

 318.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

177

1,144

94.2%

رسم بيانى  :21أبو حليفة – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
21.6%

78.4%

• هذا يؤكد ما ذكرناه سابقًا ،أن هناك العشرات
من العقارات قد تم تطوير حالة التأثيث بهم.

Unfurnished

• يبين ج���دول  65أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
للعق���ارات المؤثث���ة يبل���غ  892.2د.ك ف���ى الربع
الثال���ث  .2011ولكن ال يمكن مقارنته بالربع الرابع
 2010لعدم توفر المعلومات.

Furnished

• إرتفع متوس���ط اإليجار الشهرى للعقارات الغير
مؤثثة بش���كل معتدل من  169.0د.ك فى الربع
الراب���ع  2010إلى  179.4د.ك فى الرب���ع الثالث ، 2011
وذلك بزيادة تبلغ .%6.2

جدول  :65أبو حليفة  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

مؤثث

-

-

91.0%

 892.2د.ك

NA

نصف مؤثث

-

-

نسبة
اإلشغال

غير مؤثث

93.0%

 169.0د.ك

95.1%

 179.4د.ك

6.2%
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• تعتبر منطقة أبو حليفة من المناطق التى تم
تطويرها حديث���اُ .ويبين الرس���م البيانى  40أن
هناك  %16.8من العقارات بعمر أقل من سنتين
وأن  %42.8بعم���ر م���ا بي���ن س���نتين وخم���س
سنوات

رسم بيانى  :40أبو حليفة – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
40.3%

16.8%

• أما النس���بة الباقية م���ن العق���ارات والتى تبلغ
 %40.3فبعمر أكثر من خمس سنوات.
42.8%
Property Age < 2 Yrs

Property Age > 5 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

• يبي���ن ج���دول  66اإلرتق���اع العال���ى ج���دًا ف���ى
اإليج���ارات للعق���ارات بعم���ر أق���ل م���ن س���نتين
وبعمر ما بين س���نتين وخمس سنوات .ولكن
كم���ا ذكرنا س���ابقًا ،فإن تل���ك اإلرتفاع���ات ترجع
إل���ى تطوي���ر حالة التأثي���ث للعق���ارات .وبالتالى

ف���إن بيان���ات الربع الراب���ع  2010ال يمكن مقارنتها
بشكل مباشر مع الربع الثالث .2011
• إرتفعت اإليجارات بالنسبة للعقارات بعمر أكثر
من خمس سنوات بنسبة معتدلة تبلغ .%6.1

جدول  :66أبو حليفة  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010
متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 55.6%

 219.0د.ك

93.8%

 546.7د.ك

149.7%

نسبة
اإلشغال

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

98.8%

 180.0د.ك

93.7%

 416.5د.ك

131.4%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

98.2%

 154.0د.ك

94.9%

 163.4د.ك

6.1%

• التوزيع النس���بى للعقار حس���ب درج���ة جودته
قد تغير بش���كل كامل بالنس���بة لمنطقة أبو
حليف���ة .فف���ى الربع الراب���ع ،كانت هن���اك فقط
عق���ارات مصنف���ة بالدرجة األدنى .لك���ن تطوير
حال���ة التأثيث للعدييد م���ن العقارات ،أدى أيضًا
إلى تطوير درجة تصنيفهم.
• يبي���ن الرس���م البيان���ى  41أن  %4م���ن العقارات
مصنف���ة بالدرج���ة أ +و %10بالدرج���ة أ .كم���ا أن
الدرج���ة ب تمث���ل  ،%8وباقى العق���ارات بالدرجة
األدنى.
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الربع الثالث 2011

رسم بيانى  :41أبو حليفة – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة جودة العقار (فى الربع الثالث )2011
10%

4%

78%

8%

Grade B

Grade A+

Lower Grade

Grade A

• يبي���ن ج���دول  67أن ف���ى الرب���ع الراب���ع  2010أن
العق���ارات كله���ا ف���ى المنطقة كان���ت مصنفة
بالدرج���ة األدنى وأن متوس���ط اإليجار الش���هرى
كان عند  169د.ك
• وفى الرب���ع الثالث  ،2011إرتفع اإليجار إلى 1,537.8

د.ك بالنس���بة للدرجة أ ،+و 633.3د.ك بالنسبة
للدرجة أ ،و 441.7د.ك للدرجة ب.
• وإرتفعت اإليجارات بالنسبة للعقارات المصنفة
بالدرجة األدنى بنسبة  %6.2فى خالل ثالثة أرباع
السنة األخيرة

جدول  :67أبو حليفة  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

درجة أ+

-

-

86.3%

 1,537.8د.ك

NA

درجة أ

-

-

91.3%

 633.3د.ك

NA

درجة ب

-

-

93.1%

 441.7د.ك

NA

درجة ج

-

-

-

-

-

الدرجة األدنى

93.0%

 169.0د.ك

95.1%

 179.4د.ك

6.2%

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة أبو حليفة مبينة فى الجدول .68

جدول  :68معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة أبو حليفة
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

120-120

الشقق بغرف نوم واحدة

-

-

180-125

شقق بغرفتين نوم

450-400

-

280-120

شقق بثالث غرف نوم

970-450

-

550-210

شقق بأربع غرف نوم

-

-

-

سقائف

2,000-1,500

-

-
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المنقف – محافظة اإلحمدى
تعتبر المنقف من المناطق القليلة التى شهدت
إنخفاض���ًا فى متوس���ط اإليجار الش���هرى من الربع
الراب���ع  2010إل���ى الربع الثال���ث  .2011ويبين جدول 69
اإلنخف���اض فى متوس���ط اإليجار الش���هرى من 266
د.ك ف���ى الرب���ع الراب���ع  2010إل���ى  255د.ك فى الربع
الثالث .2011
فى خالل نفس الفترة ،إرتفعت نسبة اإلشغال من
 %90.9إل���ى  .%94.5كما أننا وجدنا  639ش���قة تحت
اإلنش���اء فى الرب���ع الثالث  2011فى مقاب���ل  1,121فى
الربع الرابع .2010

• التوزيع النسبى لحاالت التأثيث لم يطرأعليها
تغيي���ر من���ذ الرب���ع الراب���ع  .2010ويبي���ن الرس���م
البيان���ى 42أن  %4.1م���ن العق���ارات نصف مؤثثة
وأن  %95.9منه���ا غي���ر مؤثث .يينم���ا فى الربع
الرابع  2010كان تلك النسب  %5.5للنصف مؤثث
و %94.5للغير مؤثث.

• يبي���ن ج���دول  70أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
بالنس���بة لش���ريحة النص���ف مؤث���ث ق���د إرتفع

ج���دول  :69نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة المنقف
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

2,265

2,988

عدد الشقق الشاغرة

206

164

نسبة
اإلشغال

90.9%

94.5%

متوسط
اإليجار الشهرى

 266.0د.ك

 255.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

1,121

639

رسم بيانى  :42المنقف – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
10%

4%

78%

8%

Grade B

Grade A+

Lower Grade

Grade A

بنس���بة  ،%11.9بينم���ا إنخف���ض بالنس���بة للغير
مؤثث بنسبة .%4.5

جدول  :70المنقف  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال
مؤثث
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متوسط
اإليجار الشهرى
-

الربع الثالث 2011
نسبة
اإلشغال
-

-

متوسط
اإليجار الشهرى
-

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط
اإليجار الشهرى
-

نصف مؤثث

96.0%

 489.0د.ك

90.3%

 547.2د.ك

11.9%

غير مؤثث

90.6%

 242.0د.ك

94.7%

 231.1د.ك

-4.5%

• يبين الرس���م البيان���ى  43أن منطق���ة المنقف
أيض��� ُا م���ن المناط���ق الت���ى تزي���د فيها نس���بة
العق���ارات الجديدة عن العقارات القديمة .وذلك
ألن العديد من العقارات بها قد تم إنتهاء منه
حديثًا.

رسم بيانى  :43المنقف – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
48.1%

14.6%

• تبل���غ نس���بة العق���ارات بعمر أقل من س���نتين
 %48.1والعقارات بعمر ما بين س���نتين وخمس
س���نوات  .%37.3بينما فق���ط  %14.6من العقارات
يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات.

37.3%

Property Age < 2 Yrs

Property Age > 5 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

• يبي���ن ج���دول  71أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
للعق���ارات بعم���ر أقل من س���نتين قد إنخفض
بنس���بة  %10.4فى الفترة ما بين الربع الرابع 2010
والربع الثالث  .2011وهذا يعتبر السبب الرئيسى
وراء اإلنخفاض فى متوسط اإليجارات الشهرية
على مستوى المنطقة.

• لكن اإليجارات بالنس���بة للعقارات بعمر ما بين
سنتين وخمس سنوات ظلت دون تغير ،بينما
إرتفعت  %6.9بالنسبة للعقارات بعمر أكثر من
خمس سنوات.
• نسب اإلشغال لكل العقارات بأنواعها العمرية
الثالثة ظلت أكثر من %94

جدول  :71المنقف  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 91.7%

 249.0د.ك

94.9%

 223.1د.ك

-10.4%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

96.0%

 286.0د.ك

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

76.9%

نسبة
اإلشغال

 184.0د.ك

• يبين الرسم البيانى  44أن  %5من العقارات تم
تصنفهم بالدرجة أ ،وأن  %34بالدرجة ب ،و%48
بالدرجة ج.
• ل���م يك���ن هن���اك أى عق���ارات مصنف���ة بالدرجة
اإلدن���ى من حي���ث الجودة ف���ى منطقة المنقف
حت���ى الربع الرابع  ،2010ولك���ن قد رأينا فى الربع
الثالث  2011أن  %13من العقارات تقع فى ش���ريحة
الدرجة األدنى من حيث الجودة.

94.1%

 291.3د.ك

94.5%

1.8%
6.9%

 196.7د.ك

رسم بيانى  :44المنقف – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة جودة العقار (فى الربع الثالث )2011
5%

13%

34%

48%

Grade C

Grade A

Lower Grade

Grade B
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• يبين جدول  72أن ما بين الربع الرابع  2010والربع
الثال���ث  ،2011قد ظل متوس���ط اإليجار الش���هرى
ثابت���ًا بالنس���بة للعق���ارات المصنف���ة بالدرجة أ،
لك���ن إرتف���ع بنس���بة  %4.9بالنس���بة للعق���ارات
المصنفة بالدرجة ب.

• إنخفض متوسط اإليجار الشهرى على مستوى
المنطق���ة كلها وذل���ك لعرض عق���ارات الدرجة
اإلدن���ى ف���ى الس���وق بمتوس���ط إيجار ش���هرى
 154.2د.ك.

• ظلت اإليج���ارات بالنس���بة للعق���ارات المصنفة
بالدرجة ج ثابتة.

جدول  :72المنقف  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال
درجة أ+

-

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

نسبة
اإلشغال

-

-

-

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى
-

درجة أ

94.7%

 425.0د.ك

92.0%

 421.7د.ك

-0.8%

درجة ب

83.8%

 309.0د.ك

93.5%

 324.0د.ك

4.9%

درجة ج

96.6%

 223.0د.ك

94.6%

 221.3د.ك

-0.7%

الدرجة األدنى

-

-

97.5%

 154.2د.ك

0.0%

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة المنقف مبينة فى الجدول 73

جدول  :73معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة المنقف
مؤثث

66

اإلستديوهات

-

نصف مؤثث

غير مؤثث
125-85

الشقق بغرف نوم واحدة

-

250-150

205-130

شقق بغرفتين نوم

-

500-250

650-150

شقق بثالث غرف نوم

-

750-650

750-150

شقق بأربع غرف نوم

-

-

800-500

سقائف

-

-

-

الجهراء – محافظة الجهراء
منطق���ة الجهراء من المناط���ق المغطاة بالكامل
ف���ى قاع���دة بياناتن���ا .ويبي���ن ج���دول  74أن ع���دد
الش���قق الموج���ودة ف���ى قاع���دة البيان���ات لدين���ا
تستمر  1,048كما أن نسبة اإلشغال سجلت %94.4
فى الربع الثالث .2011

ج���دول  :74نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة الجهراء
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

1,048

1,048

عدد الشقق الشاغرة

5

59

نسبة
اإلشغال

99.5%

94.4%

متوسط
اإليجار الشهرى

 190.0د.ك

 200.0د.ك

وقد إرتفع متوس���ط اإليجار الش���هرى م���ن  190د.ك
ف���ى الربع الراب���ع  2010إلى  200د.ك ف���ى الربع الثالث
 .2011كما أننا سجلنا  500شقة سكنية تحت اإلنشاء
فى منطقة الجهراء.

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

يبي���ن الرس���م البيان���ى  45أن كل العق���ارات ف���ى
منطقة الجهراء تبقى غير مؤثثة ،حيث لم يتغير
الوضع من الربع الرابع .2010

رسم بيانى  :45الجهراء – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011

500

100.0%

Unfurnished
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• إنخفض���ت نس���بة اإلش���غال من  %99.5ف���ى الربع الراب���ع  2010إلى  %94.4ف���ى الربع الثال���ث  .2011كما إرتفع
متوسط اإليجار الشهرى بنسبة .%5.4

جدو :75الجهراء  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى
حسب حالة التأثيث
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

مؤثث

-

-

-

-

-

نصف مؤثث

-

-

-

-

-

غير مؤثث

99.5%

 190.0د.ك

94.4%

 200.3د.ك

5.4%

• ل���م يتغي���ر التوزي���ع النس���بى ألن���واع العقارات
حس���ب عمرها م���ن الربع الراب���ع  2010إل���ى الربع
الثال���ث  .2011حيث أن حوالى  %29.2من العقارات
بعم���ر ما بين س���نتين وخمس س���نوات ،بينما
باقى العقارات وال���ذى يمثل  %70.8فبعمر أكثر
من خمس سنوات.

رسم بيانى  :46الجهراء – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
29.2%

Property Age > 5 Yrs

• ما بي���ن الربع الرابع  2010والرب���ع الثالث  ،2011ظل
متوس���ط اإليج���ار الش���هرى للعق���ارات بعمر ما
بين سنتين وخمس سنوات دون تغير لكنها

70.8%

Property Age 2 - 5 Yrs

إرتفعت بنس���بة  %8.0بالنس���بة للعقارات بعمر
أكثر من خمس سنوات

جدول  :76الجهراء  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010
متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين -

-

-

-

-

نسبة
اإلشغال
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الربع الثالث 2011

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

99.7%

 191.0د.ك

94.4%

 191.1د.ك

0.0%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

99.5%

 189.0د.ك

94.3%

 204.1د.ك

8.0%

• يبين الرس���م البيان���ى  47أن كل العقارات فى
المنطق���ة ف���ى الرب���ع الثال���ث مصنف���ة بالدرجة
اإلدن���ى من حيث درجة ج���ودة العقار ،وهو األمر
الذى لم يتغير منذ الربع الرابع .2010

رسم بيانى  :47الجهراء – التوزيع النسبى
للعقارات اإلستثمارية حسب درجة تصنيف
العقار (فى الربع الثالث )2011
100%

Lower Grade

• يبين جدول  77أن متوسط اإليجار الشهرى للعقارات المصنفة بالدرجة األدنى قد إرتفع بنسبة %5.4

جدول  :77الجهراء  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

درجة أ+

-

-

-

-

-

درجة أ

-

-

-

-

-

درجة ب

-

-

-

-

-

درجة ج

-

-

-

-

-

الدرجة األدنى

99.5%

 190.0د.ك

94.4%

 200.3د.ك

5.4%

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة الجهراء مبينة فى الجدول 78

جدول  :78معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة الجهراء
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

-

الشقق بغرف نوم واحدة

-

-

180-150

شقق بغرفتين نوم

-

-

270-160

شقق بثالث غرف نوم

-

-

320-200

شقق بأربع غرف نوم

-

-

350-200

سقائف

-

-

-
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الفروانية – محافظة الفروانية
تعتب���ر منطق���ة الفرواني���ة ثال���ث أكب���ر مناط���ق
الس���كن اإلس���تثمارى فى الكوي���ت .ويبين جدول
 79أن نس���بة اإلش���غال فى المنطقة ق���د إرتفعت
م���ن  %94.6فى الربع الرابع  2010إلى  %95.3فى الربع
الثالث  .2011لكن إنخفض متوسط اإليجار الشهرى
م���ن  191.0د.ك إل���ى  186د.ك ،وهو ما يجعل منطقة
الفروانية ثانى مناطق الكويت من حيث اإلنخفاض
فى متوسط اإليجار الشهرى.
وقد س���جلنا  1,106ش���قة تحت اإلنش���اء فى منطقة
الفرواني���ة ف���ى الرب���ع الثالث فى مقاب���ل  354فى
الربع الرابع .2010
• يبي���ن الرس���م البيان���ى  48أن ف���ى منطق���ة
الفروانية فقط  %4.6من الشققق نصف مؤثثة،
وأن  %95.4غير مؤثثة فى الربع الثالث  .2011هذا
التوزي���ع النس���بى تقريب���ًا ل���م يتغير م���ن الربع
الرابع .2010

ج���دول  :79نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة الفروانية
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

8,732

8,925

عدد الشقق الشاغرة

470

393

نسبة اإلشغال

94.6%

95.6%

متوسط اإليجار الشهرى

 191.0د.ك

 186.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

354

1,106

رسم بيانى  :48الفروانية – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
4.6%

95.4%

Unfurnished

• يبي���ن ج���دول  80أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
للعق���ارات النص���ف مؤثثة قد إنخفض بنس���بة
 %2.7م���ا بين الربع الراب���ع  2010والربع الثالث .2011

Semi Furnished

كم���ا أن اإليج���ارات ق���د إنخفض���ت بنس���بة %2.4
للعقارات الغير مؤثثة لنفس الفترة.

جدول  :80الفروانية  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010
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الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

مؤثث

-

-

-

-

-

نصف مؤثث

99.3%

 229.0د.ك

95.7%

 222.8د.ك

-2.7%

غير مؤثث

94.4%

 189.0د.ك

95.6%

 184.5د.ك

-2.4%

• يبين الرس���م البيانى  49أن العقارات بعمر أقل
من س���نتين تمثل  ،%21.9وأن العقارات بعمر ما
بين سنتين وخمس سنوات تمثل فقط ،%51.1
بينما تمثل العقارات بعمر أكثر خمس سنوات
 %27.0فى الربع الثالث .2011

رسم بيانى  :49الفروانية – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
21.9%

27.0%

• التوزيع النس���بى لألنواع العقارات حس���ب حالة
التأثيث لم يتغير من الربع الرابع .2010
51.1%

Property Age < 2 Yrs

Property Age > 5 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

• ق���د الحظن���ا عالق���ة تثير اإلس���تغراب ف���ى الربع
الراب���ع  2010حي���ث كان���ت متوس���طات اإليج���ار
الش���هرى بالنس���بة ل���كل العق���ارات بأصنافها
العمري���ة الثالث���ة متس���اوية تقريبًا .لك���ن تغير
ذلك فى الربع الثالث .2011

• بينما بقي متوس���ط اإليجار الشهرى للعقارات
بعمر أقل من سنتين دون تغير ،فقد إنخفضت
بنس���بة  %2.6للعق���ارات بعم���ر ما بين س���نتين
إل���ى خم���س س���نوات ،وبنس���بة  %4.1للعقارات
بعمرأكثر من خمس سنوات.

جدول  :81الفروانية  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 86.8%

 192.0د.ك

95.5%

 192.0د.ك

0.0%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

95.6%

 191.0د.ك

95.7%

 186.0د.ك

-2.6%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

98.4%

 192.0د.ك

95.4%

 184.0د.ك

-4.1%

نسبة
اإلشغال

• يبين الرس���م البيانى  50أن العقارات المصنفة
بالدرج���ة ج تمث���ل  %1م���ن كل العق���ارات ،بينما
تمثل العقارات المصنفة بالدرجة األدنى .%99

رسم بيانى  :50الفروانية – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة تصنيف العقار (فى الربع الثالث )2011
1%

99%

Lower Grade

Grade C
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• يبي���ن الج���دول  82أن م���ا بي���ن الرب���ع الرابع 2010
والربع الثالث  ،2011بقى متوسط اإليجار الشهرى
للعقارات المصنفة بالدرجة ج دون تغير ،بينما

إنخف���ض متوس���ط اإليجار الش���هرى بالنس���بة
للعقارات المصنفة بالدرجة األدنى .%2.5

جدول  :82الفروانية  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

درجة أ+

-

-

-

-

-

درجة أ

-

-

-

-

-

درجة ب

-

-

-

-

-

درجة ج

43%

96.3%

 205.0د.ك

0.0%

الدرجة األدنى

95%

95.6%

 186.2د.ك

-2.5%

205
191

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة الفروانية مبينة فى الجدول .83

جدول  :83معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة الفروانية
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مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

130-100

الشقق بغرف نوم واحدة

-

185-110

200-110

شقق بغرفتين نوم

-

265-180

280-120

شقق بثالث غرف نوم

-

300-260

650-190

شقق بأربع غرف نوم

-

-

300-120

سقائف

-

-

-

خيطان – محافظة الفروانية
تعتبر منطقة خيطان أيضًا من مناطق اإلس���كان
الكثيف ف���ى محافظة الفروانية .ويبين جدول 84
اإلرتف���اع ف���ى عدد الش���قق التى غطتها الدراس���ة
من  2,481ف���ى الربع الرابع  2010إلى  3,242فى الربع
الثالث  .2011وقد إرتفع متوسط اإليجار الشهرى فى
هذه المنطقة من  176د.ك فى الربع الرابع  2010إلى
 184د.ك فى الربع الثالث .2011
وبمنطق���ة خيط���ان ثانى أكب���ر عدد من الش���قق
تحت اإلنش���اء فى كل مناطق الكويت بما يساوى
 1,807شقة.
• كل العقارات فى منطقة خيطان غير مؤثثة.

ج���دول  :84نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة خيطان
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

2,481

3,242

عدد الشقق الشاغرة

148

159

نسبة اإلشغال

94.0%

95.1%

متوسط اإليجار الشهرى

 176.0د.ك

 184.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

54

1,807

رسم بيانى  :51خيطان – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
100.0%

Unfurnished

• يبين جدول  85أن متوسط اإليجار الشهرى ما
بين الربع الراب���ع  2010والربع الثالث  2011قد إرتفع
بنسبة  %4.8بالنس���بة العقارات الغير المؤثثة،

وهو نفس التغير فى متوسط اإليجار الشهرى
للمنطقة كلها.

جدول  :85خيطان  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

مؤثث

-

-

-

-

-

نصف مؤثث

-

-

-

-

-

غير مؤثث

94.0%

 176.0د.ك

95.1%

 184.5د.ك

4.8%
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• يبين الرس���م البيان���ى  52أن  %35من العقارات
بعم���ر أقل من س���نتين وأن  %21.3بعمر ما بين
س���نتين وخمس س���نوات .أما الباقى فنسبته
 %43.8فبعمر أكثر من خمس سنوات.

رسم بيانى  :52خيطان – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
43.8%

35.0%

21.3%

Property Age < 2 Yrs
Property Age > 5 Yrs

• يبين جدول  86أن نسبة اإلشغال تزيد عن %90
لكل العقارات بشرائحها العمرية الثالثة
• ما بين الربع الراب���ع  2010والربع الثالث  ،2011إرتفع

Property Age 2 - 5 Yrs

متوسط اإليجار الشهري بنسبة  %3.8للعقارات
بعمر أقل من سنتين ،وبنسبة  %4.5للعقارات
بعم���ر ما بين س���نتين وخمس س���نوات ،و%2.1
للعقارات بعمر أكثر من خمس سنوات.

جدول  :86خيطان  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين 64%

 189.0د.ك

93.3%

 196.2د.ك

3.8%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

99%

 193.0د.ك

95.1%

 201.7د.ك

4.5%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

100%

نسبة
اإلشغال

 168.0د.ك

• يبين الرس���م البيان���ى  53أن كل العقارات فى
منطقة خيطان مصنفة بالدرجة األدنى.

96.5%

2.1%

 171.6د.ك

رسم بيانى  :53خيطان – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة جودة العقار (فى الربع الثالث )2011
100%

Lower Grade
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• يبين جدول  85أن كل العقارات مصنفة بالدرجة
اإلدنى ،وأن متوسط اإليجارات الشهرية ما بين
الرب���ع الرابع  2010والربع الثال���ث  2011قد إرتفع بما

نس���بته  ،%4.8والذى يمثل التغير فى متوسط
اإليجارات الشهرية فى المنطقة بأكملها.

جدول  :87خيطان  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

درجة أ+

-

-

-

-

-

درجة أ

-

-

-

-

-

درجة ب

-

-

-

-

-

درجة ج

-

-

-

-

-

 176.0د.ك

95.1%

 184.5د.ك

4.8%

الدرجة األدنى

94.0%

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة خيطان مبينة فى الجدول .88

جدول  :88معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة خيطان
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

100-60

الشقق بغرف نوم واحدة

-

-

200-130

شقق بغرفتين نوم

-

-

350-150

شقق بثالث غرف نوم

-

-

350-230

شقق بأربع غرف نوم

-

-

-

سقائف

-

-

-
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جليب الشيوخ – محافظة الفروانية
تعتب���ر منطق���ة جلي���ب الش���يوخ األقل م���ن حيث
متوسط اإليجار الش���هرى فى كل الكويت بالرغم
من إرتفاعه من  151د.ك فى الربع الرابع  2010إلى 161
د.ك فى الربع الرابع  .2011ويبين جدول  89إنخفاض
نسبة اإلشغال هامشيًا إلى  .%96وقد وجدنا 324
شقة تحت اإلنشاء فى منطقة جليب الشيوخ.

• يبين الرس���م البيان���ى  54أن  %3.0من العقارات
نصف مؤثث وأن حوالى  %97.0غير مؤثث.

ج���دول  :89نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة جليب الشيوخ
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

3,183

3,183

عدد الشقق الشاغرة

84

128

نسبة اإلشغال

97.4%

96.0%

متوسط اإليجار الشهرى

 151.0د.ك

 161.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

0

324

رسم بيانى  :54جليب الشيوخ – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
حالة التأثيث (فى الربع الثالث )2011
3.0%

Unfurnished

• يبين الجدول  90مفارقة فى السوق حيث كانت
متوس���ط اإليجارات الش���هرية للعقارات النصف
مؤثثة فى الربع الرابع  2010أقل من الغير مؤثثة
ولكن صحح هذا األمر فى الربع الثالث .2011

76

97.0%

Semi Furnished

• إرتف���ع متوس���ط األيج���ارات الش���هرية للعقارات
النص���ف مؤثث���ة بحوال���ى  ،%31.0بينم���ا إرتفعت
بش���كل معت���دل بم���ا نس���بته  %5.2للعق���ارات
الغير مؤثثة.

جدول  :90جليب الش���يوخ  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب
حالة التأثيث
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

مؤثث

-

-

-

-

-

نصف مؤثث

100.0%

 140.0د.ك

93.7%

 183.3د.ك

31.0%

غير مؤثث

97.3%

 152.0د.ك

96.0%

 160.0د.ك

5.2%

• يبي���ن الرس���م البيان���ى  55أن فق���ط  %6.7م���ن
العقارات عمرها يبلغ أقل من سنتين .وحوالى
 %40.3م���ن العق���ارات عمره���ا م���ا بين س���نتين
وخمس س���نوات وأن  %52.9م���ن العقارات يبلغ
أكثر من خمس سنوات.

رسم بيانى  :55جليب الشيوخ –
التوزيع النسبى للعقارات اإلستثمارية
حسب عمر العقار (فى الربع الثالث )2011
6.7%
40.3%
52.9%

Property Age > 5 Yrs

Property Age < 2 Yrs
Property Age 2 - 5 Yrs

• يبي���ن الجدول  91أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
إرتفع بحوالى  %9.6للعقارات ذات أعمار أقل من
سنتين.

• كما يبين أن متوسط اإليجار الشهرى للعقارات
بعمر ما بين سنتين وخمس سنوات قد إرتفع
هامشيًا ،ولكن العقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات قد إرتفعت أكثر من .%10.1

جدول  :91جليب الش���يوخ  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب
عمر العقار
v

الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين

98.6%

 159.0د.ك

95.8%

 174.3د.ك

9.6%

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

96.5%

 168.0د.ك

96.5%

 166.1د.ك

-1.2%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

97.9%

 143.0د.ك

95.6%

 157.5د.ك

10.1%
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• يبين الرس���م البيان���ى  56أن هناك فقط  %1من
العق���ارات مصنف���ة بالدرج���ة ب والباق���ى %99
فمصنفة بالدرجة األدنى.

رسم بيانى  :56جليب الشيوخ – التوزيع
النسبى للعقارات اإلستثمارية حسب
درجة تصنيف العقار (فى الربع الثالث )2011
1%
99%

Lower Grade

• يبل���غ متوس���ط اإليج���ار الش���هرى للعق���ارات
المصنف���ة بدرج���ة ب  350د.ك فى الرب���ع الثالث
 ،2011بينما لم يكن هناك بيانات لتلك العقارات
بالنس���بة للرب���ع الراب���ع  ،2010وبالتال���ى ال يمكن

Grade B

إستنتاج إتجاه التتتغير بشكل دقيق.
• إرتف���ع متوس���ط اإليج���ار الش���هرى للعق���ارات
المصنفة بالدرجة األدنى بنسبة %3.6

جدول  :92جليب الشيوخ  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب
درجة جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

درجة أ+

-

-

-

-

-

درجة أ

-

-

-

-

-

درجة ب

-

-

88.9%

 350.0د.ك

NA

درجة ج

-

-

-

-

-

الدرجة األدنى

97.4%

 151.0د.ك

96.0%

 156.4د.ك

3.6%

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة جليب الشيوخ مبينة فى الجدول .93

جدول  :93معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة جليب الشيوخ
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مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

110-75

الشقق بغرف نوم واحدة

-

160-120

180-80

شقق بغرفتين نوم

-

350-120

350-100

شقق بثالث غرف نوم

-

220-200

195-160

شقق بأربع غرف نوم

-

-

-

سقائف

-

-

-

الرقعى – محافظة الفروانية
تعتب���ر منطق���ة الرقع���ى أرق���ى مناطق الس���كن
اإلستثمارى فى محافظة الفروانية .ويبين الجدول
 94أن نس���بة تغطيتن���ا للمنطق���ة ق���د ظلت عند
 1,443وح���دة وأن نس���بة اإلش���غال ق���د إنخفض���ت
إل���ى  %94.0ف���ى الربع الثالث  2011م���ن  %100فى الربع
الرابع .2010
كما إرتفع متوس���ط اإليجار الش���هرى من  264د.ك
ف���ى الربع الثالث  2011م���ن  247د.ك فى الربع الرابع
 .2010كم���ا أنن���ا وجدنا  431ش���قة تحت اإلنش���اء فى
المنطقة.

• يبين الرسم البيانى  57أن  %44.6من العقارات
نصف مؤثث وأن  %55.4غير مؤثث.

ج���دول  :94نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة الرقعى
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

1,443

1,443

عدد الشقق الشاغرة

0

87

نسبة اإلشغال

100.0%

94.0%

متوسط
اإليجار الشهرى

 247.0د.ك

 264.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

-

431

رس���م بيان���ى  :57الرقع���ى – التوزيع النس���بى
للعقارات اإلستثمارية حسب حالة التأثيث (فى
الربع الثالث )2011
44.6%

55.4%

Unfurnished

• يبي���ن الج���دول  95أن ما بي���ن الرب���ع الرابع 2010
والربع الثالث  ،2011أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
للعقارات النصف مؤثثة قد زاد هامش���يًا ،بينما

Semi Furnished

إرتفعت بنس���بة  %12.9فى حالة العقارات الغير
مؤثثة.

جدول  :95الرقعى  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

مؤثث

-

-

-

-

-

نصف مؤثث

100.0%

 298.0د.ك

96.4%

 299.5د.ك

0.5%

غير مؤثث

100.0%

 214.0د.ك

92.0%

 241.6د.ك

12.9%
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• يبي���ن الرس���م البيان���ى  58أن فى الرب���ع الثالث
 %15.8م���ن كل العق���ارات كان���وا بأعم���ار ما بين
س���نتين وخمس س���نوات ،بينما الباقى %84.2
فأعمارهم أكثر من خمس سنوات.

رس���م بيان���ى  :58الرقع���ى – التوزيع النس���بى
للعقارات اإلس���تثمارية حس���ب عمر العقار (فى
الربع الثالث )2011
15.8%

• التوزي���ع النس���بى ألصن���اف العق���ارات حس���ب
أعمارهم قد بق���ى ثابتًا من الربع الرابع  2010إلى
الربع الثالث .2011

84.2%

Property Age > 5 Yrs

• يبين الجدول  96أن معدل اإلرتفاع فى متوسط
اإليج���ار الش���هرى ما بين الربع الراب���ع  2010والربع

Property Age 2 - 5 Yrs

الثال���ث  2011للعقارات كله���ا بأعمارها المختلفة
بقى تقريبًا ثابتًا

جدول  :96الرقعى  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين -

-

-

-

-

نسبة
اإلشغال

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

100.0%

 228.0د.ك

92.5%

 244.4د.ك

7.2%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

100.0%

 250.0د.ك

94.2%

 267.7د.ك

7.1%

• يبين الرسم البيانى  59أن  %1.0من كل العقارات
مصنفي���ن بالدرج���ة ب ،وأن  %91.0مصنفي���ن
بالدرج���ة ج والباق���ى  %8مصنفي���ن بالدرج���ة
األدنى.

رس���م بيان���ى  :59الرقع���ى – التوزيع النس���بى
للعقارات اإلستثمارية حسب درجة جودة العقار
(فى الربع الثالث )2011
1%

8%

91%

Lower Grade

Grade B
Grade C
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• م���ا بي���ن الرب���ع الراب���ع  2010والرب���ع الثال���ث ،2011
ف���إن متوس���ط اإليجار الش���هرى للدرج���ة ب قد
بق���ى ثابت���ًا ،بينم���ا إرتف���ع بالنس���بة للعق���ارات

المصنف���ة بالدرج���ة ج بحوال���ى  %8.3وإنخف���ض
بالنس���بة للعق���ارات المصنفة بالدرج���ة األدنى
بحوالى .%6.7

جدول  :97الرقعى  -توجهات التغير فى نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب درجة
جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

درجة أ+

-

-

-

-

-

درجة أ

-

-

-

-

-

درجة ب

100%

 220د.ك

90.0%

 220.0د.ك

0.0%

درجة ج

100%

 246د.ك

94.1%

 266.4د.ك

8.3%

الدرجة األدنى

100%

 268د.ك

93.0%

 250.0د.ك

-6.7%

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة الرقعى مبينة فى الجدول 98

جدول  :98معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة الرقعى
مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

-

الشقق بغرف نوم واحدة

-

230-230

180-145

شقق بغرفتين نوم

-

250-200

285-200

شقق بثالث غرف نوم

-

400-250

360-260

شقق بأربع غرف نوم

-

-

-

سقائف

-

-

-
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صباح السالم – محافظة مبارك الكبير
تعتب���ر منطق���ة صب���اح الس���الم المنطق���ة الوحي���دة
ف���ى محافظ���ة مب���ارك الكبي���ر المخطط���ة كمنطقة
إس���تثمارية .ويبي���ن ج���دول  41أنن���ا قد توس���عنا فى
تغطيتنا للمنطقة إلى  1,180وحدة س���كنية فى الربع
الثالث  2011من  772وحدة سكنية فى الربع الرابع .2010
إنخفض���ت نس���بة اإلش���غال إل���ى  %94.5ف���ى الربع
الثال���ث  2011م���ن  %99.2ف���ى الرب���ع الراب���ع  2010لكن
متوس���ط اإليجار الش���هرى قد إرتفع م���ن  243د.ك
فى الربع الرابع إل���ى  282د.ك فى الربع الثالث .2011
كما أننا وجدنا  113ش���قة تحت اإلنشاء فى منطقة
صباح السالم.
• يبي���ن الرس���م البيان���ى  60أن كل العقارات فى
منطقة صباح السالم غير مؤثثة.

ج���دول  :99نب���ذة ع���ن العق���ارات الس���كن
اإلستثمارى فى منطقة صباح السالم
الربع الرابع
2010

الربع الثالث
2011

عدد الشقق

772

1,180

عدد الشقق الشاغرة

6

65

نسبة اإلشغال

99.2%

94.5%

متوسط اإليجار الشهرى

 243.0د.ك

 282.0د.ك

عدد الوحدات تحت اإلنشاء

0

113

رسم بيانى  :60صباح السالم – التوزيع النسبى
للعقارات اإلستثمارية حسب حالة التأثيث (فى
الربع الثالث )2011
100.0%

Unfurnished

• يبين الجدول  100أن ما بين الربع الرابع  2010والربع
الثالث  ،2011قد إرتفع متوس���ط اإليجار الش���هرى

بما نس���بته  %15.9والذى يع���ادل معدل التغير
فى متوسط اإليجار فى المنطقة بأكملها.

جدول  :100صباح السالم  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب حالة التأثيث
الربع الرابع 2010
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الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

مؤثث

-

-

-

-

-

نصف مؤثث

-

-

-

-

-

غير مؤثث

99.2%

 243.0د.ك

94.5%

 281.6د.ك

15.9%

• يبي���ن الرس���م البيان���ى  61أن  %14.2م���ن كل
العق���ارات ف���ى المنطق���ة مصنفي���ن كعقارات
بعم���ر م���ا بين س���نتين وخم���س س���نوات وأن
 %85.8م���ن العقارات مصنفي���ن كعقارات بعمر
أكثر من خمس سنوات.

رسم بيانى  :61صباح السالم – التوزيع النسبى
للعقارات اإلس���تثمارية حس���ب عمر العقار (فى
الربع الثالث )2011
14.2%
85.8%

Property Age > 5 Yrs

• يبين الجدول  101أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
ما بي���ن الربع الرابع  2010والرب���ع الثالث  2011لكل

Property Age 2 - 5 Yrs

العق���ارات بأعماره���ا المختلفة قد بق���ى تقريبًا
حول نفس المعدل

جدول  :101صباح السالم  -توجهات التغير فى نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب عمر العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

عقارات بعمر أقل من سنتين -

-

-

-

-

نسبة
اإلشغال

عقارات بعمر ما بين سنتين
وخمس سنوات

99.4%

د.ك 238.0

95.2%

د.ك 274.4

15.3%

عقارات بعمر أكثر من خمس
سنوات

99.2%

 244.0د.ك

94.4%

 282.5د.ك

15.8%

• يبي���ن الرس���م البيان���ى  62أن حوال���ى  %26من
كل العقارات مصنفي���ن بالدرجة ب ،بينما %28
مصنفين بالدرجة ج ،أما الباقى  %46فمصنفين
بالدرجة األدنى.

رس���م بيان���ى  :62صب���اح الس���الم – التوزي���ع
النس���بى للعقارات اإلس���تثمارية حس���ب درجة
جودة العقار (فى الربع الثالث )2011
26%

46%

28%

Lower Grade

Grade B
Grade C
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• يبين الجدول  102أن متوس���ط اإليجار الش���هرى
للدرج���ة ب يبل���غ  344.6د.ك ف���ى الرب���ع الثال���ث
 .2011نح���ن لم ندرج أى من عقارات الدرجة ب فى
حصرن���ا ف���ى الربع الراب���ع  2010وبالتال���ى ال مجال

للمقارنة مع الوضع فى الربع الثالث .2011
• إرتفعت اإليجارات فى حالة الدرجة ج بنسبة %3
وبنسبة  %8للدرجة األدنى

جدول  :102صباح الس���الم  -توجهات التغير فى نس���بة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب
درجة جودة العقار
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

درجة أ+

-

-

-

-

-

درجة أ

-

-

-

-

-

درجة ب

-

-

93.1%

 344.6د.ك

NA

درجة ج

99.7%

 303.0د.ك

94.6%

 312.2د.ك

3.0%

الدرجة األدنى

98.9%

 194.0د.ك

95.2%

 211.1د.ك

8.8%

معدالت اإليجار السائدة ألنواع العقارات حسب حالة التأثيث فى منطقة صباح السالم مبينة فى الجدول 103

جدول  :103معدالت اإليجار الشهرى السائدة فى منطقة صباح السالم
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مؤثث

نصف مؤثث

غير مؤثث

اإلستديوهات

-

-

-

الشقق بغرف نوم واحدة

-

-

190-160

شقق بغرفتين نوم

-

-

400-180

شقق بثالث غرف نوم

-

-

400-180

شقق بأربع غرف نوم

-

-

550-470

سقائف

-

-

-
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قطاع عقارات المكاتب اإلدارية
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قطاع عقارات المكاتب
تظ���ل ش���ريحة المكات���ب اإلداري���ة ضعيفة نس���بيًا
نتيج���ة المع���روض الكبي���ر والغي���ر مس���تغل مع
التزاي���د التدريج���ى للطل���ب .ويبي���ن ج���دول 104
المقارنة ما بين بيانات الربع الرابع  2010والربع الثالث
 ،2011حيث أننا وجدنا  107عقارًا مبنيًا وعقارين تحت
اإلنش���اء فى مختلف المواقع فى الكويت .ويعتبر
أكب���ر تركيز للعقارات اإلدارية ف���ى منطقة األعمال
المركزي���ة للكويت ،والتى تضم بش���كل رئيس���ى
ش���ارع أحمد الجابر وش���ارع الش���هداء وشارع فهد
الس���الم ،وش���ارع جاب���ر المب���ارك ،وبعض الش���وارع
المحيطة .فقد وجدنا  74عقارًا إداريًا ما بين مبنى
وتح���ت اإلنش���اء ف���ى ه���ذه المحافظ���ة ،محافظ���ة
العاصمة.
إرتف���ع المعروض من مس���احات المكاتب بش���كل
هامشى من  811,268متر مربع فى الربع الرابع 2010
إلى  817,998متر مربع فى الربع الثالث  .2011ولكن
التغي���ر الكبير جاء من أن حوالى  %90من العقارات
اإلدارية والتى كانت تحت اإلنش���اء ،قد تم اإلنتهاء
من إنش���اءها وتحولت إلى خان���ة العقارات القائمة.
لذلك إرتفعت مس���احات المكات���ب اإلدارية القائمة
م���ن  558,085مت���ر مربع ف���ى الربع الراب���ع  2010إلى
 795,398متر مرب���ع فى الربع الثالث  .2011وبالتالى
إنخفضت مس���احات المكاتب الجاري إنشاءها من

 253,183مت���ر مربع فى الرب���ع الرابع  2010إلى 22,600
متر مربع فى الربع الثالث .2011
وعل���ى ذل���ك ق���د تغيرت نس���ب اإلش���غال صعودًا
وهبوط���ًا لتعك���س ظاه���رة إنتق���ال مس���احات
المكات���ب المعروض���ة م���ن خانة تحت اإلنش���اء إلى
خانة القائمة .ولكن النسبة التى تعنينا هى نسبة
اإلش���غال الخاصة بالمعروض الكلى من مساحات
المكاتب ،والتى إرتفعت من  %55.9فى الربع الرابع
 2010إلى  %59.4فى الرب���ع الثالث  .2011وبمعنى أخر،
فإن المس���احات المكتبية المش���غولة بالشركات
ف���ى الكويت قد إرتفعت بمس���احة قدرها 32,933
مت���ر مربع فى خالل ثالثة أرباع الس���نة .هذا يؤش���ر
إلى أن النمو السنوى إلحتياجات قطاع األعمال من
المساحات المكتبية الجديدة فى منطقة األعمال
المركزية فى الكويت تبلغ  44,000متر مربع.
بالنس���بة لمتوس���ط اإليج���ار (للمت���ر المرب���ع) ،فقد
إنخف���ض م���ن  6.8د.ك فى الربع الراب���ع  2010إلى 6.4
د.ك ف���ى الربع الثالث  ،2011وهو م���ا يمثل إنخفاض
بنسبة  %.5.5فى ثالثة أرباع السنة .لم تصل نسب
اإلش���غال إلى مس���تويات صحية بعد فى الكويت،
وه���ذا ما س���وف يعم���ل عل���ى إس���تمرار الضغوط
المؤدية إلنخفاض معدالت اإليجار.

جدول  :104نبذة عن قطاع عقارات المكاتب اإلدارية
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الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

المعروض من مساحات المكاتب – أ  +ب

 811,268متر مربع

 817,998متر مربع

المعروض القائم – أ

 558,085متر مربع

 795,398متر مربع

المعروض تحت اإلنشاء – ب

 253,183متر مربع

 22,600متر مربع

نسبة اإلشغال – المعروض من مساحات المكاتب

55.9%

59.4%

نسبة اإلشغال – للمعروض القائم

72.6%

61.1%

نسبة اإلشغال – للمعروض تحت اإلنشاء

18.9%

0.0%

متوسط اإليجار (للمتر المربع)

 6.8د.ك

 6.4د.ك

خضعت ش���ريحة المس���احات المكتبي���ة لتغيرات
زلزالي���ة عل���ى م���دار  4-3س���نوات الس���ابقة .حيث
ت���م البدء ف���ى إقام���ة العديد من المبان���ى اإلدارية
المتمي���زة ف���ى س���نوات اإلزده���ار  2008 – 2006على
أس���اس توقعات بإرتف���اع مس���تويات الطلب .وقد
أصبح���ت كل ه���ذه األب���راج جاهزة للتش���غيل األن
فى بيئة إقتصادية تنمو فيها مس���تويات الطلب
ولكن دون إزدهار.
فهن���اك ثالث���ة أب���راج ذات أحج���ام ضخم���ة (ميج���ا)
بإجمال���ى مس���احة قابل���ة للتأجي���ر تبل���غ أكثر من
 182,000مت���ر مرب���ع .فل���و أخذنا باإلعتبار م���ا توصلنا
إليه سابقًا من أن النمو السنوى إلحتياجات قطاع
األعمال م���ن المس���احات المكتبية الجدي���دة تبلغ
 44,000مت���ر مرب���ع ،م���ع معدل نم���و ثاب���ت يبلغ %5
س���نويًا ،فإننا يمكن أن نستنتج أن المساحة التى
يوفره���ا تلك األبراج الثالث���ة ،تغطى كل إحتياجات
الس���وق المس���تجدة لم���دة أربعة س���نوات تقريبًا.
لذل���ك ،على الم���دى القصي���ر ،ربما يس���تمر تراكم
بعض المعروض فى السوق دون إستغالل ،لكننا
نعتقد فى الم���دى البعيد أن تلك األبراج المتميزة
ستعمل على تغيير الصورة فى سوق الكويت.

تحليل المعروض من عقارات المكاتب
اإلدارية حسب المحافظة
يبي���ن الرس���م البيان���ى  63أن محافظ���ة العاصمة،
والت���ى به���ا منطق���ة األعم���ال المركزي���ة للكويت
تمثل  %84.3من المعروض من مساحات المكتبية
وذلك حس���ب بيانات الربع الثالث  .2011تلك النسبة
كان���ت  %83.3فى الربع الراب���ع  ،2010و بالتالى حدث
إرتفاع هامشى خالل ثالثة أرباع السنة.
هن���اك العدي���د م���ن العق���ارات التجاري���ة ف���ى
المحافظات األخرى مثل حولى واألحمدى .بالنسبة

لمحافظة حولى ،تعتبر الش���وارع الرئيس���ية التى
تشتهر بالمكاتب فى المحافظة هى شارع سالم
المبارك ،وش���ارع بيروت ،وشارع إبن خلدون ،وشارع
العثم���ان .ويوج���د ف���ى محافظ���ة حول���ى  %11.2من
المعروض من مس���احات المكتبية ،وهذه النسبة
مرجحة للزيادة فى السنوات القادمة .أما بالنسبة
إلى محافظات األحمدى والفروانية فال تمثل نسب
مساحات المكاتب بها قدر كبير حسب بياناتنا.

الرس����م البيان����ى  :63المع����روض م����ن عق����ارات
المكاتب اإلدارية حسب المحافظة (الربع الثالث)
2.2%

2.3%

11.2%

84.3%

Ahmadi

Capital

Farwaniyah

Hawalli

يبي���ن ج���دول  105توجه���ات التغي���ر ف���ى نس���ب
اإلش���غال ومتوس���طات اإليج���ار الش���هرى حس���ب
المحافظة .وبالتوافق مع توجهات التغير السائدة
فى الس���وق ،فإن نسب اإلشغال لكل المحافظات
ق���د زادت بإس���تثناء محافظ���ة الفرواني���ة .كم���ا أن
متوس���طات اإليج���ار الش���هرى ق���د إنخفضت لكل
المحافظات بإستثناء محافظة الفروانية.
لي���س هن���اك الكثي���ر يمك���ن قراءت���ه م���ن التوجه
المغاي���ر بالنس���بة لمحافظ���ة الفرواني���ة وذل���ك
لكون مس���احات المكاتب المعروضة بها صغيرة،
وبالتالى يمكن أن تتأثر مؤش���رات السوق بشكل
كبير نتيجة تغيرات بعقارين أثنين.
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جدول  :105توجهات التغير فى نسب اإلشغال ومتوسط اإليجار حسب المحافظة
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

العاصمة

51.3%

 7.6د.ك

55.2%

 6.9د.ك

-8.6%

حولى

77.3%

 5.6د.ك

80.8%

 5.4د.ك

-3.1%

األحمدى

75.8%

 6.0د.ك

85.8%

 5.6د.ك

-6.8%

الفروانية

90.4%

 5.2د.ك

85.9%

 5.8د.ك

11.7%

تحليل المعروض من عقارات المكاتب
اإلدارية حسب درجة جودة العقار
مث���ل أي ش���ريحة أخرى فى الس���وق العق���ارى ،فإن
هن���اك درج���ات مختلف���ة لج���ودة عق���ارات المكاتب
اإلداري���ة .وعل���ى ذلك فق���د صنفنا المع���روض من
تل���ك العق���ارات إلى خمس درجات .ه���ذا التصنيف
قد تم على أساس عدة عوامل ،يعتبر من أهمها
حجم البرج ،وش���كله ،وتصميم���ه ،وعدد المصاعد
به ،مع األخذ فى اإلعتبار المس���احات الكلية القابلة
للتأجي���ر ف���ى البرج ،واألم���ن ،واإلس���تقبال ،وإرتفاع
األدوار الصاف���ى ،وكفاية الحمام���ات والمطابخ فى
كل دور ...،إلخ
درجات عقارات المكاتب اإلدارية:

ف���ى التصني���ف) ،أكث���ر م���ن  %55م���ن المع���روض
ف���ى الس���وق مم���ا يؤش���ر عل���ى أن الكوي���ت بدأت
تدخل مرحلة المكات���ب اإلدارية عالية الجودة .تلك
العقارات سوق تجعل تطلعات المؤجرين مرتفعة
مما سيعمل على إس���تمرار الطلب على المكاتب
اإلدارية عالية الجودة فى المستقبل.

تمثل عق���ارات المكاتب اإلداري���ة المصنفة بالدرجة
ب نس���بة  ،%29.6بينم���ا تمث���ل الدرجتي���ن األق���ل
مجتمعين نسبة .%14.6

الرسم البيانى  :64التوزيع النسبى للمعروض
من عقارات المكاتب اإلدارية (الربع الثالث )2011

 .1الدرجة أ الدولية

22.3%

5.6%

8.9%

 .2الدرجة أ
 .3الدرجة ب
 .4الدرجة ج
 .5الدرجة األدنى

29.6%
33.5%
Lower Grade

يبي���ن الرس���م البيان���ى  64التوزي���ع النس���بى
للمع���روض من مس���احات المكاتب حس���ب درجة
العقار .فتمثل الدرجة أ الدولية األن  %22.3حيث أن
العديد من األبراج مثل برج الحمراء ،وبرج المتحدة،
...إل���خ ،إنضم���وا إلى الس���وق حديث���ًا .خضعت تلك
األب���راج لمعايي���ر ج���ودة عالي���ة جدًا ،تماث���ل أفضل
المواصف���ات العالمية بالنس���بة ألى س���وق دولية.
أم���ا المع���روض م���ن عق���ارات الدرجة أ فه���و يمثل
 .%33.5وبالتال���ى تمث���ل تل���ك الدرجتي���ن (األفضل
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Grade B

Intl. Grade A

Grade C

Grade A

يبي���ن ج���دول  106توجه���ات التغي���ر ف���ى نس���ب
اإلشغال ومتوس���ط معدالت اإليجار (للمتر المربع).
فقد إرتفعت نس���بة اإلش���غال بالنس���بة لش���ريحة
عق���ارات الدرجة أ الدولية بش���كل تدريجى .عمليًا،
كل المع���روض فى ه���ذه الش���ريحة يعتبر جديدًا
تمامًا ولذلك فإن نس���بة اإلشغال ستحتاج لبعض

الس���نين حت���ى ترتف���ع .كم���ا إنخف���ض متوس���ط
اإليجارلهذه الش���ريحة من  10.0د.ك ف���ى الربع الرابع
 2010إل���ى  8.5د.ك فى الربع الثال���ث  ،2011وهو يوازى
إنخفاض بنسبة .%15.0
تأرجحت نسبة اإلشغال للشريحة المصنفة بالدرجة
أ إل���ى أس���فل ،وإنخف���ض متوس���ط اإليجار بنس���بة
 .%11.5أم���ا العقارات المصنف���ة بالدرجة ب والدرجة ج
فقد إرتفعت نس���ب اإلش���غال به���م ،لكن إنخفض

متوسط اإليجار بنسبة  %8.1و %5.0على الترتيب.
أما بالنس���بة للعق���ارات المصنف���ة بالدرجة األدنى،
فقد إرتفعت نس���بة اإلش���غال بها حت���ى إنها األن
تقت���رب م���ن  ،%90وأيض���ًا إرتف���ع متوس���ط اإليج���ار
بنس���بة  .%14.6م���رة أخ���رى ،ال يمكن ق���راءة الكثير
م���ن هذه الزيادة ،لكن م���ن الواضح أن الحد األدنى
لمتوسط اإليجار فى السوق يستقر عند مستوى
 4د.ك للمتر المربع.

جدول  :106توجهات التغير فى نسب اإلشغال ومتوسطات اإليجار (بالمتر المربع) لمختلف درجات العقارات
الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

نسبة
اإلشغال

متوسط
اإليجار الشهرى

نسبة
اإلشغال

نسبة
اإلشغال

نسبة المئوية للتغير
فى متوسط اإليجار
الشهرى

الدرجة أ الدولية

6.5%

 10.0د.ك

22.1%

 8.5د.ك

-15.0%

الدرجة أ

66.6%

 7.9د.ك

62.1%

 7.0د.ك

-11.5%

الدرجة ب

69.6%

 7.5د.ك

72.5%

 6.9د.ك

-8.1%

الدرجة ج

76.9%

 6.5د.ك

80.0%

 6.2د.ك

-5.0%

الدرجة األدنى

84.6%

 3.8د.ك

89.3%

 4.3د.ك

14.6%

التوقعات المستقبلية لشريحة لمكاتب اإلدارية
نحن نعتقد أن معدل نمو الطلب الناتج عن النمو
الس���نوى إلحتياجات قطاع األعمال من المس���احات
المكتبي���ة الجدي���دة يتحس���ن األن تدريجي���ًا بع���د
اإلنخفاض الكبير الذى حدث بعد األزمة المالية .مع
إننا ال نملك بيانات كافية لدعم هذا األعتقاد ،لكن
تقديرتنا بشكل عام تقدر الطلب على المساحات
المكتبية الجديدة بما يساوى  44,000متر مربع فى
السنة ،مع تحسن أكثر فى السنوات القادمة.

نح���ن األن لدين���ا  331,000مت���ر مربع من المس���احات
المكتبي���ة الغي���ر مس���تغلة .وعل���ى أس���اس
المع���دل الحال���ى لنمو الطلب فإن���ه يتطلب 4- 3
س���نوات حتى تصل نس���بة اإلش���غال للمس���احات
المكتبية إلى  ،%80عندئذ س���وف يس���تقر السوق
ومعدل اإليجارات.
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قطاع العقار الصناعى
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قطاع العقار الصناعى
بالنس���بة للعق���ارات الصناعية ،فقد أجرينا مس���ح
للمس���تودعات ف���ى  8مواق���ع فى الكوي���ت وقمنا
بتغطي���ة  93مش���روعًا .ينحص���ر المع���روض م���ن
المس���تودعات ف���ى أماك���ن قليلة ومح���دودة فى
الكويت حيث دائمًا ما يخش���ى التباطء والتكدس
المرورى الناتج من الشاحنات الثقيلة.
يبي���ن ج���دول  1متوس���ط س���عر اإليج���ار الس���ائد
(ل���كل مت���ر مرب���ع) للمس���تودعات (م���ع إس���تثناء
منطق���ة المعرض األمامي���ة) ،ومتوس���ط إرتفاعات
المس���تودعات ،ومواقعه���ا  ،والمحافظ���ات الت���ى
تضمه���ا ،وذلك بالنس���بة الرب���ع الراب���ع  2010والربع
الثالث .2011
وحي���ث أن مع���دالت اإليج���ار المبين���ة لي���س أرق���ام
محددة ،وإنم���ا نطاقات ،فبالتالى من غير الممكن
إس���تنتاج النس���بة المئوي���ة للتغي���ر ما بي���ن الربع
الراب���ع  2010والربع الثالث  ،2011لكن يمكن أن نالحظ
أن مع���دالت اإليج���ار ق���د إرتفعت بش���كل معتدل.
يتماش���ى ذلك اإلتجاه إلى اإلرتفاع م���ع ما قد رأيناه
بالنس���بة لمعظم القطاع���ات العقارية األخرى فى
الكويت (بإستثناء قطاع عقارات المكاتب اإلدارية).
فى منطق���ة الش���ويخ الصناعية ،حي���ث المنطقة
الصناعية الرئيس���ية ،ظل متوس���ط اإليجار (للمتر
المرب���ع) للمس���تودعات بإرتف���اع  4مت���ر ،ثابتًا عند
 2.5د.ك ،لك���ن إرتف���ع ما بي���ن  5.0د.ك إلى  5.5د.ك
للمستودعات بإرتفاع  7أمتار.
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وكم���ا الحظنا فى اإلصدار الس���ابق أيض���ًا ،فإن فى
منطق���ة الش���ويخ يص���ل متوس���ط اإليج���ار إلى 4.0
د.ك للمس���تودعات ذات اإلرتفاع  4أمتار ،والمجهزة
بمص���راع جرار ،بينما يبلغ متوس���ط اإليجار  3.5د.ك
إل���ى  4.5د.ك للمت���ر المربع للمس���تودعات بنفس
اإلرتف���اع ولكن مجه���زة بكاميرات مراقب���ة مثبتة.
كم���ا أن فى هذه المنطقة ،يتم تأجير المس���احات
المفتوحة بواقع  1د.ك إلى  1.5د.ك للمتر المربع.
إرتف���ع متوس���ط اإليجار ف���ى منطق���ة الضجيج من
 3 – 2.5د.ك ف���ى الربع الرابع  2010إلى  4.5 – 2.5د.ك
ف���ى الربع الثال���ث  .2011فى هذه المنطق���ة ،تتراوح
إرتفاع���ات المس���تودعات م���ا بي���ن  11 – 9مت���ر .فى
منطقة الرى ،وصل متوس���ط اإليج���ارات إلى  8د.ك
للمس���تودعات بإرتف���اع  7أمتار والم���زودة بوحدات
تكيي���ف ،وذلك بإرتفاع م���ن الربع الراب���ع  2010حيث
كان متوسط اإليجار  7د.ك للمتر المربع.
فى محافظة األحم���دى ،يصل معدل اإليجار إلى ما
بي���ن  2.5د.ك إلى  3.5د.ك فى الربع الثالث  2011فى
منطق���ة صبحان ،بينما  2.0إل���ى  2.5د.ك فى ميناء
عبد اهلل .يتم تأجي���ر المناطق المفتوحة فى هذه
المحافظة نظير  1 - 0.5د.ك للمتر المربع.
أما فى محافظة الجهراء ،فقد ظل متوسط اإليجار
عند معدل  2.0د.ك بالنس���بة للمستودعات الغير
مكيفة و 8 – 7.5د.ك للمستودعات المكيفة فى
مناطق أمغرة والصليبية.

جدول  :109معدالت اإليجار السائدة للمستودعات فى مختلف المناطق (بإستثناء منطقة المعرض
األمامية)
الموقع

المحافظة

متوسط اإلرتفاع
(متر)

متوسطات اإليجار (للمتر المربع) متوسطات اإليجار (للمتر المربع)
للربع الثالث 2011
للربع الرابع 2010

الشويخ

العاصمة

4.0 - 8.5

 2.5 - 5.0د.ك

 2.5 - 5.5د.ك

الضجيج

الفروانية

9.0 - 11.0

 2.5- - 3.0د.ك

 2.5 - 4.5د.ك

الري

الفروانية

6.0 - 7.5

 1.5 - 7.0د.ك

 1.5 - 8.0د.ك (مكيفة)

العارضية

الفروانية

5.0 - 8.5

 2.5 - 4.0د.ك

 2.5 - 4.5د.ك

صبحان

األحمدى

5.0 - 11.0

 2.5 - 3.0د.ك

 2.5 - 3.5د.ك

ميناء عبد اهلل

األحمدى

6.0 - 8.5

 2.0 - 2.5د.ك

 2.0 - 2.5د.ك

أمغرة

الجهراء

7.0 - 8.5

 2.0 - 7.0د.ك (مكيفة)

 2.0 - 7.5د.ك (مكيفة)

الصليبية

الجهراء

7.0 - 11.0

 2.0 - 8.0د.ك (مكيفة)

 2.0 - 8.0د.ك (مكيفة)

بينما لم يكن من الممكن تقدير نسب اإلشغال الخاصة بالمستودعات ،فإن الدالئل الواقعية تظهر أن فى
معظم المناطق تزيد نسب اإلشغال عن  %95مما يدلل على أن مستوى الطلب على المستودعات يظل
قويًا .هناك عدد كبير من المستودعات يتم إستغاللها من قبل شركات كبرى ،حيث أنهم يستخدموهم
بشكل مزدوج كمخزن وكمكتب تمثيل فى ذات الوقت.
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قطاع وحدات التجزئة
يس���تمر األداء السوقى لقطاع وحدات التجزئة فى
الكويت على مس���تويات أكثر م���ن جيدة .فهناك
عدد متنوع من أماكن التسوق بما فى ذلك باقة
م���ن المجمعات التجاري���ة المتكاملة والمش���غولة
ف���ى الوق���ت الحال���ى .باإلضاف���ة إلى ذل���ك ،هناك 9
مجمعات تجارية تحت اإلنشاء.
عمل���ت زي���ادة رواتب ع���دة قطاعات م���ن العاملين
فى القطاع الحكومى م���ن قبل الدولة على زيادة
الق���وى الدافعة إلزده���ار قطاع أعم���ال التجزئة فى
الكوي���ت .كما أن مس���تويات الدخل للعاملين فى
القط���اع الخاص قد ش���هدت أيض���ًا زي���ادات فارقة.
هذا كله ،أدى إلى زيادة معتبرة فى الدخل القابل
للصرف للس���كان ف���ى الكويت وهو م���ا مثل قوة
دافعة كبيرة لمبيعات سوق التجزئة.
ويبين جدول  107نبذة عن أوضاع السوق بالنسبة
لقطاع وح���دات التجزئة فى الكوي���ت .فالمعروض
الحالى من مساحات البيع بالتجزئة فى المجمعات
قد إنخفض إلى  721,871متر مربع فى الربع الثالث
 2011م���ن  730,871مت���ر مرب���ع ف���ى الربع الراب���ع ،2010
وذلك نتيجة قيام أحد المجمعات التجارية ببعض

التغيرات لتقليل المساحة الكلية القابلة للتأجير.
تم اإلنتهاء من إنش���اء بعض المجمعات التجارية،
وبالتال���ى تحرك بع���ض المعروض م���ن خانة تحت
اإلنشاء إلى القائم .وبذلك إرتفع المعروض القائم
إل���ى  460,371مت���ر مرب���ع ف���ى الربع الثال���ث  2011من
 425,371مت���ر مربع ف���ى الربع الراب���ع  .2010وبالتالى
إنخفض المعروض تحت اإلنشاء.
بلغت نسبة اإلشغال الكلية للمساحات المعروضة
م���ن المجمع���ات التجاري���ة  %77.0فى الرب���ع الثالث
 2011ف���ى مقابل  %72.5فى الرب���ع الرابع  .2010كما أن
نس���بة اإلش���غال للمعروض القائم قد بلغت ،%99
مم���ا يبرهن على أن هناك عدد من المؤجرين فى
حالة إنتظار ألماكن شاغرة فى المجمعات القائمة،
والتى تعتبر عمليًا مشغولة بالكامل.
كما إرتفعت هامش���يًا نسبة اإلش���غال للمعروض
تحت اإلنش���اء إل���ى  %38ف���ى الربع الثال���ث  2011من
 %36.9فى الربع الرابع  .2010وبشكل عام ،فإن األداء
الس���وقى لقطاع عقارات التجزئة يتس���م بإنه جيد
جدًا ،وأن مستويات الطلب آخذه فى اإلرتفاع.

جدول  :107نبذة عن قطاع عقارت التجزئة فى الكويت
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الربع الرابع 2010

الربع الثالث 2011

المعروض من مساحات البيع بالتجزئة – أ  +ب

 730,871متر مربع

 721,871متر مربع

المعروض القائم  -أ

 425,371متر مربع

 460,371متر مربع

المعروض تحت اإلنشاء – ب

 305,500متر مربع

 261,500متر مربع

نسبة اإلشغال – المعروض من وحدات الييع بالتجزئة

72.5%

77.0%

نسبة
اإلشغال – للمعروض القائم

98.1%

99.2%

نسبة
اإلشغال – للمعروض تحت اإلنشاء

36.9%

38.0%

يبي���ن ج���دول  108مع���دالت اإليجار الس���ائدة .هناك
ع���دد قلي���ل من المجمع���ات بهم مح�ل�ات فى دور
الس���رداب أيض���ًا ،كما أن مع���دل اإليجار يت���راوح ما
بين���ن  5.0د.ك إل���ى  35.0د.ك بمتوس���ط  19.9د.ك
للمت���ر المرب���ع فى الش���هر ف���ى الربع الثال���ث ،2011
وال���ذى إرتف���ع م���ن  14.7د.ك فى الرب���ع الراب���ع .2010
ويت���راوح اإليج���ار ف���ى األدوار األرضية والت���ى تعتبر
أفض���ل األدوار فى المجمعات التجاري���ة ما بين 4.5
د.ك و  50.0د.ك بمتوسط  22.7د.ك فى الربع الثالث
 2011وال���ذى أيضًا إرتفع م���ن  20.0د.ك فى الربع الرابع
 .2010وف���ى معظ���م األح���وال يتم إس���تغالل األدوار
األرضية كجزء رئيسى من المعارض المركزية .هذا
يعمل على توفير إمكانية لتأجير مساحات كبيرة
إلى جانب رفع مس���توى اإلقبال ،وبالتالى التوصل
إل���ى معدالت إيجارية أقل كثيرًا من معدالت اإليجار

الخاصة بالمحالت والمعارض الغير مركزية.
إنخف���ض بعض الش���ئ متوس���ط اإليج���ار للمحالت
التى تتواجد بالدور األول فى المجمعات ،لكن فى
نف���س الوقت إرتفع بالنس���بة للمح�ل�ات الموجودة
ب���األدوار الثاني���ة .بش���كل ع���ام ،تؤك���د البيانات أن
ال خالل
مع���دالت اإليجار فى الكويت قد تحركت قلي ً
ثالث���ة أرباع الس���نة .كنا ق���د توقعن���ا أن ربما تصل
مع���دالت اإليجار لمتس���ويات عليا ،لك���ن حتى األن
هذا لم يحدث.
أيضًا ذكرنا فى اإلصدار السابق أن هناك تراجع فى
الكويت لتوجه دفع الخلو من قبل المستأجر ،وأن
العق���ارات المتمي���زة أصبح تأجيره���ا يتم دون دفع
أى خلو.

جدول  :108معدالت اإليجار السائدة لقطاع عقارات التجزئة (للمتر المربع فى الشهر)
الربع الثالث 2011

الربع الرابع 2010
الحد األعلى

الحد األدنى

المتوسط

الحد األعلى

الحد األدنى

المتوسط

دور السرداب

 35.0د.ك

 5.0د.ك

 14.7د.ك

 48.0د.ك

 4.0د.ك

 19.9د.ك

الدور األرضى

 50.0د.ك

 5.0د.ك

 20.0د.ك

 50.0د.ك

 4.5د.ك

 22.5د.ك

الدور األول

 40.0د.ك

 5.0د.ك

 18.4د.ك

 35.0د.ك

 5.0د.ك

 15.4د.ك

الدور الثانى

 35.0د.ك

 5.0د.ك

 13.9د.ك

 35.0د.ك

 5.0د.ك

 14.9د.ك

يبين الرسم البيانى  65التوزيع النسبى للمعروض
من مساحات التجزئة بالمجمعات فى الكويت للربع
الثالث  2011وذلك حسب المحافظة .فتمثل محافظة
حول���ى األن أكب���ر نس���بة والت���ى تصل إل���ى .%39.5
يليه���ا فى ذلك محافظة الفروانية بنس���بة .%36.3
هات���ان المحافظت���ان تمثالن أكبر مناطق س���كنية
وإس���تثمارية فى الكويت ولذلك من المنطقى أن
يكون بهما أكبر قدر من مساحات التجزئة.

ونحن نعتقد أن محافظة األحمدى س���وف تشهد
المزيد من مس���احات التجزئة والمجمعات التجارية
فى السنوات القادمة لتصحيح هذه المفارقة.

الرس���م البيانى  :65التوزيع النس���بى للمعروض
م���ن وح���دات التجزئ���ة حس���ب المحافظ���ة (الربع
الثالث )2011
10.6%

كما تظهر بياناتنا الخاصة بالعقارات اإلس���تثمارية
أن مجم���وع الش���قق القائم���ة وتح���ت اإلنش���اء فى
محافظ���ة األحم���دى تقريب���ًا تتماث���ل م���ع محافظة
الفرواني���ة .لك���ن نس���بة مس���احات التجزئ���ة ف���ى
محافظ���ة األحم���دى تمث���ل  %9.9م���ن مجم���وى
المع���روض فى الكوي���ت وبما يس���اوى ربع نصيب
محافظ���ة الفرواني���ة .ه���ذا األم���ر ال يع���د منطقيًا،

3.7%

36.3%

39.5%

9.9%

Jahra

Ahmadi Governorate

Capital Governorate

Farwania Governorate

Hawalli Governorate
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ملحق  :1تعريف المصطلحات المستخدمة
في هذا التقرير
قطاع العقارات االستثمارية

متوسط اإليجار الشهري

يتم تعريف قطاع العقارات االس���تثمارية في دولة
الكوي���ت بحيث تش���مل العقارات الت���ي تم بناؤها
أراض مصنف���ة «اس���تثمارات» من قبل
ٍِ
على قط���ع
البلدي���ة .ويمك���ن للش���ركات واألف���راد الكويتيين
والش���ركات واألف���راد م���ن دول مجل���س التع���اون
الخليج���ي امت�ل�اك تل���ك األراض���ي وتطوي���ر عقارات
للحص���ول على دخل تأجي���ري .ويتم تطوير مباني
الشقق على تلك األراضي مع إمكانية بناء وحدات
تجزئة في الطابق األرضي .وغالبًا ما يشغل األجانب
تلك العقارات سواء من مصر أو لبنان ،أو األردن ،أو
الفلبين ،أو غيرهم.

يع���د متوس���ط اإليج���ار الش���هري ألي موق���ع ه���و
متوس���ط جمي���ع اإليج���ارات الش���هرية المفروض���ة
م���ن قبل م�ل�اك العق���ار عل���ى المس���تأجرين على
أس���اس ش���هري .ه���ذه العق���ارات قد تكون ش���قة
مكونة من غرفة نوم واحدة ،أو غرفتي نوم ،أو أي
مساحة أخرى.

نسبة اإلشغال
بالنسبة للعقارات االستثمارية ،فإنه يتم احتساب
نس���بة اإلش���غال من خالل تقس���يم عدد الش���قق
الشاغرة على إجمالي عدد الشقق في هذا العقار.
على سبيل المثال إذا كان المبنى يضم  50شقة،
من بينهم  5شقق شاغرة في وقت إجراء المسح،
فإن نسبة اإلشغال لهذا العقار تكون .%90 = 50/5
ويت���م حس���اب نس���بة اإلش���غال لمنطق���ة م���ا
بإضافة جميع الش���قق الش���اغرة ف���ي ذلك الموقع
وتقس���يمها على إجمالي عدد الش���قق في جميع
العقارات في هذه المنطقة.
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وبصف���ة عام���ة م���ن المالح���ظ أن جمي���ع المناطق
(ودرج���ات العقارات أيضًا) تضم خليطًا متنوعًا من
أنواع الشقق المختلفة ،وبالتالي فإن هذا الخليط
ال يمي���ل إل���ى صال���ح الش���قق المكون���ة م���ن غرفة
ن���وم واحدة أو غرفتين .وعلي���ه فإنه يمكن مقارنة
متوس���ط اإليجار الش���هري عبر مختل���ف المناطق
(ودرجات الش���قق ومس���توياتها أيضًا) .ولكن في
كل مرة الحظنا فيها أن متوس���ط اإليجار الشهري
منحرف قليال بس���بب ارتفاع حص���ة نوع معين من
الش���قق ،فإننا حرصنا على تعديل هذا المتوسط
ليصبح قابال للمقارنة مع اآلخرين.
في بعض الحاالت ،يش���تمل اإليجار الش���هري على
اس���تهالك الكهرباء وخدمة اإلنترنت ،وفي بعض
الح���االت األخرى ال يتم تضمي���ن الكهرباء واإلنترنت
في اإليجار الشهري .وقد تم توخي الحرص الشديد
ف���ي الحصول على نتائج قابلة للمقارنة عبر جميع
العقارات من خالل إجراء التعديالت المناسبة.

حالة تأثيث العقار

المعروض من المساحات المكتبية

يمكن تقسيم حالة تأثيث العقار االستثماري على
ثالث فئات:

ويق���اس المعروض بالمت���ر المربع ،وه���ي إجمالي
المس���احة التأجيري���ة لجمي���ع العق���ارات المكتبية
التي شملها المس���ح .وتشمل كل العقارات التي
اس���تكملت عمليات البناء وتدار كعقارات مكتبية
أو تلك الجاري إنشاؤها.

 .1الش��قق المفروش��ة– ف���ي ه���ذا الن���وع م���ن
العقارات ،فإن مالك الشقة يقوم بتوفير جميع
األثاث واألجهزة المنزلية .وهذا يش���مل السرير
مع المرتبة ،وطق���م الجلوس ،وطاولة الطعام،
وجمي���ع أجهزة المطب���خ ،والتلفزي���ون ،ونظام
الكابالت وغيرها .ويكون مالك الشقة مسئوال
ع���ن إجراء جمي���ع التصليحات وأعم���ال الصيانة
لألثاث والتجهيزات .اإليجار الش���هري لمثل تلك
العقارات أعلى من إيجار الشقق شبه المفروشة
أو غير المفروشة.
 .2ش��به مفروش��ة– في هذا النوع من العقارات،
يق���وم مالك العق���ار بتوفي���ر األجه���زة المنزلية
فق���ط ولكن���ه ال يوف���ر األث���اث الخش���بي لغرفة
المعيش���ة أو الن���وم .ويك���ون مال���ك الش���قة
مس���ئوال عن إج���راء جميع التصليح���ات وأعمال
الصيان���ة لمث���ل ه���ذه األجه���زة .يك���ون اإليج���ار
الشهري لتلك العقارات أعلى من إيجار الشقق
غير المفروشة.

العقارات القائمة
وتشمل تلك العقارات المكتبية التي تم االنتهاء
من عمليات بنائها وتعمل بالفعل

العقارات تحت اإلنشاء
تشمل جميع العقارات المكتبية تحت اإلنشاء.

نسبة اإلشغال
يتم احتس���اب نس���بة اإلش���غال ألي عق���ار مكتبي
بتقسيم المساحة الشاغرة (تقاس بالمتر المربع)
عل���ى إجمالي المس���احة التأجيرية (تق���اس بالمتر
المربع) لهذا العقار.

متوسط سعر اإليجار

 .3غير المفروش��ة– في هذا الن���وع من العقارات
ال يقوم مالك الش���قة بتوفير أي أجهزة أو أثاث.
ويكون اإليجار الشهري هو األقل.

بالنس���بة للعقارات المكتبية ،فإنه يتم احتس���اب
اإليج���ار ع���ن كل مت���ر مرب���ع ،ويمك���ن أن يختل���ف
حس���ب الطوابق وحجم المس���احة التي يشغلها
المس���تأجرون .وبالتالي فإن متوسط سعر اإليجار
هو متوسط جميع أسعار اإليجارات لهذا العقار.

وه���ذا يش���مل جمي���ع العق���ارات التجاري���ة الت���ي
تس���تخدم كمكات���ب .وتتن���وع تل���ك المس���احات
بش���كل ملم���وس .تضم مدين���ة الكوي���ت الكثير
م���ن العقارات في األبراج الش���اهقة ،ويتم تزويدها
بمواق���ف الس���يارات ،فض�ل�ا ع���ن العدي���د م���ن
التجهيزات لخدمة الش���ركات .ولكن هناك بعض
العقارات في أماكن أخرى تضم بالكاد الحد األدنى
من التجهيزات وبدون مواقف للس���يارات .وقد تم
تقسيم تلك العقارات إلى درجات مختلفة.

يتم احتس���اب متوس���ط س���عر اإليجار لمنطقة ما
من خالل أخذ متوس���ط بسيط لجميع متوسطات
أسعار اإليجار لمختلف العقارات في هذا الموقع

قطاع العقارات المكتبية

القطاع الصناعي
القطاع الصناعي في هذا التقرير يش���مل المخازن
والمس���تودعات في مختلف األماكن في الكويت.
تختلف تلك العقارات من حيث االرتفاع وتستخدم
إما كمخازن فقط ،أو كمخازن ومكاتب أيضًا.
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متوسط سعر اإليجار

المعروض من وحدات البيع بالتجزئة

بالنس���بة للعق���ارات الصناعي���ة ،فإنه يت���م التأجير
على أس���اس المتر المربع ،ويمكن أن يختلف على
حس���ب ارتف���اع المخزن أو حس���ب حجم المس���احة
الت���ي يش���غلها المس���تأجرون .وبالتال���ي ف���إن
متوس���ط سعر اإليجار هو متوسط جميع اإليجارات
الخاصة بالعقار (إذا كانت مس���تأجرة من قبل عدة
مستأجرين).

يق���اس ذلك بالمتر المرب���ع ،وهو عبارة عن إجمالي
المس���احة التأجيري���ة لجمي���ع عق���ارات التجزئ���ة
المتضمنة في هذا المسح .وتشمل كل العقارات
التي استكملت عمليات البناء وتدار كمراكز للبيع
بالتجزئة أو تلك الجاري إنشاؤها.

ويتم حس���اب متوسط سعر اإليجار بأخذ متوسط
بس���يط لجميع متوس���طات س���عر اإليجار لمختلف
العقارات في هذا المكان.

قطاع وحدات التجزئة
يشتمل هذا القطاع على جميع العقارات التجارية
المس���تخدمة كمراكز للبيع بالتجزئة .معظم تلك
العقارات عبارة عن مجمعات تجارية للبيع بالتجزئة
تض���م محالت كب���رى ،وأفنية للمأك���والت ،ومواقف
س���يارات .والبع���ض اآلخ���ر عبارة ع���ن مراكز ضخمة
للبي���ع بالتجزئ���ة تقع عل���ى الطرق ولك���ن لم يتم
تضمينها هنا بسبب حجمها.
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الوحدات القائمة
وتش���مل تل���ك وح���دات البي���ع بالتجزئ���ة الت���ي تم
االنتهاء من عمليات بنائها وتعمل بالفعل.
الوح���دات تحت اإلنش���اء  -تش���مل جمي���ع وحدات
البيع بالتجزئة تحت اإلنشاء.

ملحق  :2منهجية تصنيف درجة
العقارات االستثمارية
يتم تصنيف درجة العقارات االستثمارية باستخدام
أفضل طريقة منطقية ممكنة .فالفكرة األساسية
ه���ي أن تكون درجة العقار انعكاس���ًا لتدرج موقع
العق���ار في الترتيب ،حيث تمنح الدرجة األعلى إلى
العق���ارات الجديدة ،ثم الدرجة األق���ل إلى القديمة.
فكما رأينا خالل التحليل بأن العقارات األكثر حداثة
ق���ادرة عل���ى ف���رض متوس���ط إيجار ش���هري أعلى.
ويج���ب على الدرجة أن تعطي وزنًا لكل خاصية أو
ميزة للعقار (فيما عدا البيت األساس���ي والمناطق
العام���ة) كلف���ت المالك أم���واال إضافي���ة ،حيث أنها
بدورها تقدم خدمة أفضل للسكان.
وعليه ،فقد اتبعنا الطريقة التالية:
 .1من خالل قاعدة بياناتنا الزاخرة ،فقد استطعنا
تحدي���د ت���درج جمي���ع العق���ارات وف���ق تصنيف
متوسط اإليجار الشهري .فقد تم منح العقارات
في مختلف المناطق نقاطًا عددية على أساس
موقعها.
 .2يوضح التحليل الذي قمنا به بأن العقارات التي
يق���ل عمره���ا عن س���نتين قادرة عل���ى تحقيق
 %18.5زي���ادة ف���ي اإليج���ارات الش���هرية مقارن���ة
بالعقارات التي يتراوح عمرها بين  5-2سنوات
الت���ي تس���تطيع أن تف���رض  %10.2زي���ادة ع���ن
العقارات التي يزيد عمرها عن خمس س���نوات.
وبالتالي منحنا نقاطًا أعلى للعقارات الجديدة،
ونقاطًا أقل للعقارات القديمة.

 .3يت���م تزوي���د العق���ارات االس���تثمارية بمجموع���ة
متنوع���ة م���ن التجهي���زات مث���ل بركة س���باحة
وصال���ة ألع���اب وغرفة للس���اونا والبخار وملعب
تنس وخدمات أمنية وغيرها .وقد حرصنا على
تغطي���ة كل ميزة من تلك المزايا وتس���جيلها
ومنح النقاط المناسبة للعقارات المزودة بتلك
التجهيزات.
 .4معظ���م العق���ارات االس���تثمارية ف���ي الكوي���ت
غي���ر مزودة بمواقف س���يارات مبنية ،حيث يتم
اس���تخدام الس���احات الموج���ودة عل���ى الطرق
(بظالل أو بدون ظالل) إليقاف الس���يارات .ولكن
توج���د بع���ض العق���ارات الت���ي ق���ام مالكوه���ا
بتوفي���ر مبن���ى أو طابق س���فلي/مدرج ليكون
موقفًا للسيارات .وقد تم منح النقاط اإلضافية
لتلك العقارات.
بعد منح النقاط على أس���اس المعايير المذكورة
أعاله ،قمنا بوضع الحدود الالزمة لتقسيم العقارات
إلى درجات متنوعة .العقارات أ +قليلة للغاية (%0.2
فق���ط) ،ولك���ن ه���ذا منطق���ي حي���ث س���جل عدد
قليل من العقارات النق���اط األعلى الالزمة لتحقيق
ه���ذه الدرجة .أما العق���ارات من الدرجة أ والدرجة ب
فتستحوذ على  %1.7و %9.3من األسواق .ومع جمع
أعل���ى ثالث درجات معًا س���نجدها تس���تحوذ على
 %11.2فقط من األسواق.
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