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تنويه
لقــد بذلــت األطــراف المشــتركة فــي إعــداد هــذا التقريــر أقصــى جهدهــا للتحقــق مــن صحــة البيانــات الــواردة
فــي هــذا التقريــر ،وعلــى الرغــم مــن ثقتنــا بصحــة هــذه البيانــات إال أننــا ال نتحمــل أيــة مســئولية تجــاه ذلــك.
يمنــع نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن هــذا التقريــر بــأي وســيلة تصويريــة أو الكترونيــة أو غيرهــا بمــا فيــه
التســجيل الفوتوغرافــي والتســجيل علــى أشــرطة أو أي وســيلة نشــر أخــرى بمــا فيهــا حفــظ المعلومــات
واســترجاعها دون إذن خطــي مــن اتحــاد العقاريــن.

© جميع الحقوق محفوظة إلتحاد العقاريين.
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ً
تتبــوأ شــركة وفــرة العقاريــة موقعــا رياديــا فــي مجــال االســتثمار العقــاري والتطويــر علــى مســتوى دولــة
الكويـ ًـت ،حيــث جســدت منــذ تأسيســها مفهــوم الشــركات العقاريــة المتخصصــة ،فــي حيــن لــم يكــن النمــوذج
شــائعا فــي الكويــت والمنطقــة .

لمحة عامة عن
شركة وفرة العقارية

ومنــذ تأسيســها فــي عــام  1984م دأبــت شــرك وفــرة العقاريــة علــى إتبــاع إســتراتيجية اســتثمارية تــوازن
ـدالت
بيــن الربحيــة والتحــوط وإدارة المخاطــر الســتثماراتها ومشــاريعها ،ممــا مكــن الشــركة مــن تحقيــق معـ
ً
نمــو مرضيــة فــي عوائدهــا وحجــم اســتثماراتها وأصولهــا المــدارة .كمــا شــكلت تلــك السياســة تحصينــا
تداعيــات األزمــات ودورات األســواق التــي مــرت بهــا منــذ التأســيس ،وأبرزهــا أزمــة المنــاخ ،
للشــركة مــن
ً
وحــرب الخليــج وصــوال إلــى االزمــة الماليــة العالميــة والتــي اندلعــت شــرارتها األولــى عــام  2008وال تــزال
األســواق والشــركات تعانــي مــن أثرهــا .
وتتمتــع شــركة وفــرة العقاريــة بميــزة تنافســية رئيســة تتمثــل فــي اســتقرارها وعالقاتهــا اإلســتراتيجية
المتينــة مــع مختلــف القطاعــات اإلقتصاديــة فــي الدولــة ،ومالءتهــا الماليــة العاليــة والخبــرة اإلداريــة
والكــوادر البشــرية المؤهــل لتقديــم خدمــات عقاريــة متكاملــة تشــمل التصميــم والتطويــر والتشــغيل
واإلدارة والصيانــة.
النقلــة النوعيــة التــي
وفــي عــام  2011م  ،أطلقــت شــركة وفــرة العقاريــة هويتهــا الجديــدة لتعكــس
ً
تشــهدها الشــركة علــى صعيــد مشــاريعها وأهدافهــا واســتراتيجياتها ولتثبــت مجــددا أن نمــوذج عملهــا
يتميــز بالتفكيــر الطمــوح والمرونــة والقــدرة علــى مواكبــة تطــورات األســواق .وتســعى شــركة وفــرة
العقاريــة إلــى تحقيــق بصمــة واضحــة فــي مجــال التطويــر واالســتثمار العقــاري علــى مســتوى الكويــت
والمنطقــة ،حيــث تنفــذ مشــاريعها بمعاييــر عالميــة مــع المحافظــة علــى الصبغــة المحليــة وتلبيــة تطلعــات
المجتمــع .وتبقــى درجــة الماطــر هــي العامــل األهــم فــي اتخــاذ أي قــرار اســتثماري للشــركة.
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تأســس اتحــاد العقارييــن عــام  1990م مــن خــال مجموعــة متميــزة مــن األعضــاء المؤسســين تقدمهــم
المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى الشــيخ ناصــر ســعود الصبــاح الــذي بــذل جهــودا كبيــرة فــي تأســيس وقيــام
االتحــاد .وقــد رســم االتحــاد و منــذ إنشــائه أهدافــا عــزم علــى تحقيقهــا مــن خــال آليــات وضعــت كأســس
وضوابــط تــؤدي إلــى تحقيــق تلــك األهــداف والتــي مــن أجلهــا جــاءت فكــرة تأســيس االتحــاد.

نبذة عن
اتحاد العقاريين

حيــث يســعى االتحــاد إلــى خلــق مظلــة أمنــة تضــم مــاك العقــار فــي دولــة الكويــت لتســويقه فــي مجتمــع
األعمــال والجهــات المعنيــة والدفــاع عــن حقــوق العقارييــن والقيــام بــدور فعــال فــي تنظيــم وتنميــة
قطــاع العقــار لكــي يكــون االتحــاد العبــا رئيســيا ومؤثــرا فــي صنــع القــرار االقتصــادي فــي دولــة الكويــت.

كمــا يســعى االتحــاد لتقديــم الخدمــات االستشــارية الداعمــة لســوق العقــار فــي الكويــت كالخدمــات
اللوجســتية وذلــك لتحقيــق أكبــر قــدر مــن األمــان االســتثماري فــي العقــار الكويتــي بمــا يــؤدي إلــى ضــخ
المزيــد مــن االســتثمارات فــي هــذا القطــاع الــذي يمثــل أحــد أهــم ركائــز التطــور االقتصــادي كمــا يضــع
االتحــاد فــي مقدمــة أولوياتــه الحفــاظ علــى المصالــح االســتثمارية ألعضائــه والســعي إلــى توســعة
القاعــدة العريضــة لعضويتــه لتشــمل كافــة شــرائح مــاك العقــار االســتثماري والتجــاري فــي الكويــت.
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ُ
بينمــا يؤخــذ معــدل الرســملة العــام فــي الكويــت باألهميــة البالغــة ،يــدرك خبــراء العقــار أن معــدالت
الرســملة تتفــاوت بتغيــر عــدة عوامــل فئــة العقــار وعمــر العقــار .يوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )1التفــاوت
فــي معــدالت الرســملة للعقــارات بإختــاف فئاتهــا .ويوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )2التفــاوت فــي معــدالت
الرســملة لمختلــف الفئــات العمريــة:

الملخص التنفيذي
ً
تعتبــر منهجيــة معــدل الرســملة مــن أكثــر الطــرق إســتخداما عنــد تقييــم العقــار ،حيــث يتــم رســملة الدخــل
الناتــج عــن العقــار بمعــدل رســملة ممعيــاري والــذي يســري إســتخدامه فــي رســملة للعقــارات المماثلــة
المتواجــدة فــي مواقــع مماثلــة ،ولذللــك يســمى هــذا المعــدل بمعــدل الرســملة وتســمى منهجيــة
التقييــم تلــك ،بمنهجيــة رســملة الدخــل.
ً
ً
ُ
ُ
ـوقا كبيــرا للعقــارات المــدرة للدخــل .يجــدر الذكــر أن النســبة األكبــر مــن تلــك العقــارات
تعُــد دولــة الكويــت سـ ً
بمــكان الحفــاظ
المــدرة للدخــل مرهونــة للعديــد مــن المصــارف بدولــة الكويــت ،ممــا يجعــل مــن األهميــة ً
ـارات ،كمــا يتــم بيــع وشــراء المئــات مــن العقــارات ســنويا ممــا يجعــل
علــى ســجالت خاصــة بتقييــم تلــك ًالعقـ
ً
عمليــة تقييــم تلــك العقــارات جــزءا جوهريــا مــن عمليــة تحديــد أســعار العقــارات.
بعــد التعــرف علــى أهميــة التقييــم ،ســوف يتنــاول الدليــل اإلطــار العــام الخــاص بمعــدالت الرســملة فــي
ســوق الكويــت العقــاري .حيــث تتفــاوت معــدالت الرســملة بإختــاف مناطــق وأعمــار العقــارات وفئاتهــا
وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى.

.1
.2
.3

.4
.5

بلــغ متوســط معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ)  ،%5.92وحوالــي  %6.38بالنســبة بعقــارات
الفئــة الثانيــة (ب) و %6.83لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج).
ً
ـملة ،ســيتم تقييــم ثالثــة عقــارات ذات فئــات مختلفــة وذات قيــم إيجاريــة
نظــرا إلختــاف معــدالت الرسـ ً
شــهرية مماثلــة .وذلــك نظــرا إلختــاف النمــو المتوقــع فــي اإليجــارات الشــهرية مــع إختــاف فئاتهــا.
تعتبــر معــدالت رســملة العقــارات ذات الفئــات األدنــى مرتبــة األقــل بيــن العقــارات لتصــل إلــى .%3.89
تغطيتهــا فــي الدراســة الماثلــة تعتبــر قديمــة
أغلـ ًـب العقــارات ذات الفئــات األدنــى مرتبــة والتــي تــم ً
جــدا وفــد تــم إتمــام الصفقــة علــى قطعــة األرض بــدال مــن إتمامهــا للحصــول علــى العقــار المــدر
للدخــل .وبالتالــي فــإن معــدالت رســملة عقــارات الفئــات األدنــى مرتبــة ال يعتبــر مؤشــر حقيقــي.
تعتبــر معــدالت الرســملة الخاصــة بالعقــارات ذات عمــر أقــل مــن ســنتين األدنــى فــي الســوق حيــث بلغــت
 .%6.06وبلغــت معــدالت الرســملة للعقــارات ذات عمــر مــا بيــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات %6.38
وبلغــت معــدالت الرســملة للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات .%6.61
يســتدل مــن اإلختــاف فــي الفئــة العمريــة (فــي حــال ثبــات جميع المتغيــرات األخرى) أن قيمــة العقارات
ذات عمــر أقــل مــن ســنتين أعلــى بمعــدل  %5.3مــن قيــم العقــارات ذات عمــر بيــن ســنتين إلــى خمــس
ســنوات ،ممــا يعنــي أنهــا أعلــى بمعــدل  %3.5عــن العقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات.

العقارات اإلستثمارية
بالنســبة للعقــارات اإلســتثمارية ،فقــد قمنــا بجمــع بيانــات عــن إجمالــي عــدد  330عقــار إســتثماري بعــد
إســتكمال عمليــة تنقيــة المعلومــات والتأكــد مــن صحتهــا .ويوضــح الجــدول رقــم ( )1نتائــج تحليــل العقــارات.
•
•

بلغــت القيمــة اإلجماليــة لعــدد  330مــن العقــارات اإلســتثمارية التــي تــم بيعهــا وعرضهــا للبيــع 506.68
مليــون دينــار كويتــي ليبلــغ بذلــك متوســط حجــم الصفقــة حوالــي  1.53مليــون دينــار كويتــي.
بلغ متوسط معدل الرسملة لجميع الصفقات .%6.4
1.

متوسط معدالت الرسملة للعقارات
من أعمار مختلفة

متوسط معدالت الرسملة للعقارات
من فئات مختفة

1.
معدل الرسملة لقطاع العقارات اإلستثمارية بدولة الكويت
عدد العقارات اإلستثمارية التي تم تغطيتها
إجمالي قيمة الصفقات
متوسط سعر الصفقة
متوسط معدل الرسملة*

1.
330

 506,687,930د.ك
 1,535,418د.ك
%6.40

1.
1.
1.
1.

* تم تعديل المتوسط إلستبعاد الفئة الدنيا من العقارات حيث تماثل هذه العمليات صفقات شراء أراضي.

1.
1.
1.
1.
1.

التفاوت في معدالت الرسملة حسب فئة العقار في مختلف المناطق موضح في جدول 2
9
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التفاوت في معدالت الرسملة حسب عمر العقار في مختلف المناطق موضح في جدول 3

التفاوت في معدالت الرسملة حسب المنطقة وعمر العقار
التفاوت في معدالت الرسملة حسب المنطقة وعمر العقار
الفئة األولى (أ)

الفئة الثانية (ب)

ذات عمر أقل من سنتين

الفئة الثالثة (ج)

مناطق ببيانات كافية

ذات عمر بين سنتين إلى
خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

مناطق ببيانات كافية

مدينة الكويت

%5.82

%5.90

%5.58

مدينة الكويت

%5.82

%5.90

%5.93

حولي

%5.95

%6.32

%6.51

حولي

%5.92

%6.23

%6.67

السالمية

%5.70

%6.24

%6.22

السالمية

%5.63

%6.11

%6.44

أبو حليفة

غير متاح

%6.58

%7.22

أبو حليفة

%6.29

%6.34

%7.01

الفحيحيل

%5.96

%6.43

%6.64

الفحيحيل

%6.02

%6.27

%6.65

الفنطاس

غير متاح

غير متاح

%6.75

الفنطاس

غير متاح

غير متاح

%6.75

المهبولة

%6.05

%6.55

%6.89

المهبولة

%5.96

%6.59

%7.49

المنقف

%6.67

%6.71

%7.10

المنقف

%6.56

%6.81

%6.91

الفروانية

%5.68

%6.20

%7.00

الفروانية

%5.65

%6.19

%6.67

خيطان

%5.77

%6.61

%7.08

خيطان

%5.69

%6.27

%6.48

الرقعي

غير متاح

%6.49

%6.87

الرقعي

غير متاح

%6.31

%7.48

مناطق ببيانات غير كافية

الشعب

غير متاح

غير متاح

%5.94

%5.94

غير متاح

غير متاح

الجابرية

غير متاح

%5.82

%6.27

الجابرية

%5.82

%6.27

غير متاح

جليب الشيوخ

غير متاح

%6.44

%7.14

جليب الشيوخ

غير متاح

%6.44

غير متاح

الجهراء

%6.15

غير متاح

%7.27

الجهراء

%5.89

%6.12

%6.32

مناطق ببيانات غير كافية

الشعب

11

12

العقارات التجارية
وكجــزء مــن الدراســة ،وصــل عــدد العقــارات المؤهلــة إلحتســاب معــدالت الرســملة الخاصــة بهــا عــدد  27عقــار
لهــذا القطــاع .يجــدر بالذكــر أن هــذه العقــارات تتضمــن كال مــن المكاتــب التجاريــة والمحــات التجاريــة .يوضــح
الجــدول رقــم ( )4أهــم النتائــج:

لتحليــل التفـ ًـاوت فــي معــدالت الرســملة إمــا حســب عمــر العقــار .ونحــن نتوقــع
لــم تتوفــر البيانــات الكافيــة
ً
أن تتبــع العقــارات التجاريــة إتجاهــا مماثــا للعقــارات اإلســتثمارية بالنســبة للتفــاوت حســب عمــر العقــار .ومــن
المتوقــع أن يتــم تضميــن تلــك التحليــات فــي اإلصــدارات الالحقــة مــن الدليــل الماثــل.

•

بلغــت إجمالــي القيمــة الصفقــات لعــدد  27عقــار مايعــادل  145.1مليــون د.ك ليصبــح بذلــك متوســط
القيمــة  5.37مليــون د.ك.

•

مــن الجديــر بالذكــر أن هــذه القيمــة أعلــى بكثيــر مــن متوســط قيمــة العقــارات اإلســتثمارية البالغــة
 1.53مليــون د.ك.

•

•

بلغ متوسط معدالت الرسملة .%6.09

•

بلغــت معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) فــي المنقــف  ،%6.60أي مــا يعــد مماثــا لمــا
يقابلهــا فــي العقــارات اإلســتثمارية.

•

بلغــت معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) فــي جليــب الشــيوخ  %6.24لترتفــع إلــى %6.78
لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب).

•

بلغــت معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) فــي الجهــراء  %6.20وحوالــي  %6.42لعقــارات
الفئــة الثانيــة (ب) وحوالــي  %6.96لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج).

معدالت الرسملة لقطاع العقارات التجارية بدولة الكويت
27

عدد العقارات التجارية التي تم تغطيتها
إجمالي قيمة الصفقات
متوسط سعر الصفقة
متوسط معدالت الرسملة*

•

بالنسبة لمدينة الكويت ،بلغت معدالت الرسملة لعقارات الفئة األولى (أ) حوالي .%4.00
بلغــت معــدالت الرســملة للعقــارات التجاريــة فــي منطقــة حولــي  .%5.57ويعــد هــذا المعــدل أقــل
بحوالــي  34نقطــة عــن مــا يقابلــه مــن معــدل رســملة فــي العقــارات اإلســتثمارية.

 145,172,614د.ك
 5,376,763د.ك

التفاوت في معدالت الرسملة لمختلف المناطق حسب فئة العقار

%6.09

الفئة األولى (أ)

جــاءت معــدالت الرســملة للعقــارات التجاريــة أقــل بحوالــي  30نقطــة عــن مســتويات العقــارات اإلســتثمارية.
مثــل العقــارات اإلســتثمارية ،تختلــف معــدالت الرســملة للعقــارات التجاريــة بإختــاف فئــة العقــار .وذلــك مبيــن
فــي الرســم البيانــي رقــم .3

•

بالتوافــق مــع إتجــاه التغيــر للعقــارات
اإلســتثمارية ،كانــت معــدالت الرســملة
لعقــارات الفئــة األولــى (أ) األدنــى لتصــل
إلــى  .%5.73أي أن معــدالت الرســملة لهــذه
الفئــة أقــل بحوالــي  20نقطــة مــن مثيالتهــا
فــي العقــارات اإلســتثمارية لنفــس الفئــة.

•

بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،بلغــت
معــدالت الرســملة  ،%6.28أي أقــل بحوالــي
 10نقــاط مــن معــدالت الرســملة للعقــارات
اإلســتثمارية لنفــس الفئــة.

•

بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،بلغــت
معــدالت الرســملة  ،%6.73أي أقــل لحوالــي
 10نقــاط مــن معــدالت الرســملة للعقــارات
اإلســتثمارية لنفــس الفئــة.

•

كانــت صفقــات فئــة العقــارات األدنــى مرتبــة
تمثــل شــراء أراضــي وبالتالــي لــم يتــم
اإلعتــداد بهــا.

الفئة الثانية (ب)

الفئة الثالثة (ج)

مدينة الكويت

%4.00

غير متاح

غير متاح

حولي

%5.57

%5.99

%6.62

المنقف

%6.60

غير متاح

غير متاح

جليب الشيوخ

%6.24

%6.78

غير متاح

الجهراء

%6.20

%6.42

%6.96

المعتقــد أن معــدالت الرســملة ألي موقــع للعقــارات التجاريــة بدولــة الكويــت أقــل بحوالــي
بشــكل عــام ،مــن
ً
 30-20نقطــة مقارنــة بمــا يقابلهــا فــي العقارات اإلســتثمارية.

الفئة األولى (أ)
الفئة الثانية (ب)
الفئة الثالثة (ج)
الفئة األدنى مرتبة
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لمحة مختصرة عن السوق العقاري
ُ
بالنســبة للعقــارات اإلســتثمارية ،والتــي تمثــل أكبــر حصــة مــن إجمالــي الســوق العقــاري بدولــة الكويــت ،تــم جمــع
بيانــات عــن حوالــي  875عقــار تــم بيعهــا أو عرضهــا للبيــع فــي الســوق خــال النصــف األول مــن عــام  .2014وقــد تــم
الحصــول علــى تلــك المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة تتضمــن الهيئــات الحكوميــة ومــاك العقــارات والمؤسســات
ُ
الماليــة وسماســرة العقــار .ومــن المالحــظ أن الســوق قــد يضــم عــدد أكبــر مــن العقــارات المباعــة أو المعروضــة للبيــع
للفتــرة ذاتهــا.
بعــد جمــع المعلومــات ،تمــت عمليــة مراجعــة وتحقــق للبيانــات وذلــك للتأكــد مــن صحتهــا ممــا نتــج عــن ذلــك إســتبعاد
عــدد مــن العقــارات مــن العينــة الســوقية لألســباب التاليــة:
•
•

•

بالنســبة لبعــض العقــارات لــم يتوافــر معلومــات كافيــة عنهــا وبالتالــي لــم يكــن ممكــن تحديــد مواقــع تلــك
العقــارات.
ً
العديــد مــن العقــارات المباعــة قديمــة جــدا وتــم شــراؤها بغــرض الهــدم وإعــادة البنــاء .خــال الوقــت الــذي قــام
فيــه فريــق العمــل بزيــارة تلــك العقــارات ،كانــت العقــارات مازالــت قيــد الهــدم ممــا أدى إلــى عــدم إمكانيــة جمــع
المعلومــات الخاصــة بتلــك العقــارات.
فــي بعــض األحيــان ،كان ســعر بيــع بعــض العقــارات بالــغ اإلنحــراف عــن معــدالت أســعار العمليــات الســائدة فــي
نفــس المواقــع ممــا أدى إلــى إســتبعاد تلــك العقــارات.

بعــد إســتكمال عمليــة تنقيــة المعلومــات والتأكــد مــن صحتهــا ،قمنــا بجمــع بيانــات عــن إجمالــي عــدد  330عقــار
إســتثماري .برجــاء الرجــوع إلــى المرفــق رقــم ( )2للتعــرف علــي المزيــد مــن الشــرح للمنهجيــة المتبعــة إلعــداد التقريــر.

العقارات اإلستثمارية

تغطــي العينــة الســوقية جميــع المناطــق بدولــة الكويــت  ،كمــا تمثــل العينــة محــل الدراســة عقــارات مــن مختلــف
الفئــات واألعمــار والخصائــص وغيــر ذلــك مــن المعاييــر األخــرى .ويجــدر التنويــه أنــه قــد تــم بــذل العنايــة القصــوى
لضمــان دقــة المعلومــات فــي إختيــار العقــارات عنــد قيامنــا بتحليــل البيانــات حيــث أن أي معلومــات خاطئــة أو مبالــغ
فيهــا قــد تــؤدي إلــى حــدوث إنحــراف فــي نتائــج التحليــل .ويوضــح الجــدول رقــم ( )6نتائــج تحليــل العقــارات.
•
•

بلغــت القيمــة اإلجماليــة لعــدد  330مــن العقــارات اإلســتثمارية التــي تــم بيعهــا وعرضهــا للبيــع  506.68مليــون
دينــار كويتــي ليبلــغ بذلــك متوســط حجــم الصفقــة حوالــي  1.53مليــون دينــار كويتــي.
بلغ متوسط معدل الرسملة لجميع الصفقات .%6.4

معدل الرسملة لقطاع العقارات اإلستثمارية بدولة الكويت
عدد العقارات التجارية التي تم تغطيتها
إجمالي قيمة الصفقات
متوسط سعر الصفقة
متوسط معدالت الرسملة*

330
 506,687,930د.ك
 1,535,418د.ك
%6.40

* تم تعديل المتوسط إلستبعاد الفئة الدنيا من العقارات حيث تماثل هذه العمليات صفقات شراء أراضي.

أدلــة تشــير إلــى أن معــدل
لــم تتوفــر البيانــات التاريخيــة الخاصــة بإتجــاه التغيــر فــي معــدالت الرســملة ،ولكــن هنــاك ً
الرســملة قــارب معــدل  %8حتــى عــام  .2010حيــث شــهدت األعــوام األربعــة الماضيــة إنخفاضــا فــي معــدالت الرســملة
بحوالــي  160نقطــة .وفــي حــال ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى ،هــذا يعنــي أن أســعار العقــارات قــد إرتفعــت بمعــدل
 %25.3خــال الســنوات األربعــة الماضيــة.
ً
وفقــا إلصدارســابق للمرشــد العقــاري ،كان هنــاك إرتفــاع كبيــر فــي القيمــة اإليجاريــة خــال ًالســنوات األربــع األخيــرة .نتــج
عــن التأثيــر المــزدوج لإلرتفــاع فــي القيمــة اإليجاريــة وإنخفــاض معــدالت الرســملة ،إرتفاعــا بأكثــر مــن  %50فــي قيــم
الصفقــات خــال األعــوام األربعــة األخيــرة.
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العوامل اإلقتصادية الكلية المؤثرة في معدل الرسملة
تمثــل عــدة عوامــل إقتصاديــة كليــة ،مثــل معــدالت الفائــدة للمصــارف ،المحــددات أساســية فــي تحديــد
معــدالت الرســملة فــي أي إقتصــاد .ففــي حــال كانــت مســتويات معــدالت الفائــدة أقــل مــن مســتويات
معــدل العائــد العقــاري ،مــع توفــر وســهولة الحصــول علــى تمويــل ،يصبــح هنــاك فرصــة للمراجحــة عــن
طريــق الربــح مــن التفــاوت بيــن المعدليــن .حيــث يســتطيع المســتثمرون تنفيــذ عمليــات اإلســتدانة باإلرتهــان
ُ
عــن طريــق الحصــول علــى تمويــل مصرفــي لشــراء عقــار مــدر للدخــل بحيــث يتــم ســداد فائــدة التمويــل عــن
طريــق الدخــل المتولــد مــن العقــار .ومــن شــأن الطلــب الكبيــر علــى قطــاع العقــار تخفيــض المخاطــر والتســبب
فــي نمــو قيمــة الصفقــات العقاريــة .وفــي مثــل هــذه الحالــة ،تبــدأ معــدالت الرســملة باإلنخفــاض حتــى تصــل
إلــى مســتويات ال تتواجــد فيــه فرصــة الربــح مــن التفــاوت بيــن المعدليــن.
يعتقــد الكثيــرون أن هــذه هــي الحــال التــي كانــت عليــه دولــة الكويــت فــي  2010-2009حيــث كانــت معــدالت
الرســملة تعــادل  %8ومعــدل الفائــدة  .%5.50ونتــج عــن اإلرتفــاع فــي الطلــب علــى الســكن إرتفــاع قيــم
وبوصــول معــدالت الرســملة إلــى
العقــارات المــدرة للدخــل مــع إنخفــاض حــاد فــي معــدالت الرســملة.
ً
 ،%6.40تتالشــى فرصــة المراجحــة والربــح مــن التفــاوت بيــن المعدليــن خصوصــا مــع األخــذ باإلعتبــار مصاريــف
الصفقــات مــن رســوم سماســرة ورســوم تســجيل وغيرهــا ممــا يخفــض هامــش الربــح أكثــر.
إن التحليــل المفصــل للعالقــة بيــن معــدالت الفائــدة ومعــدالت الرســملة هــو خــارج نطــاق التقريــر الماثل .لكن
نــود أن نذكــر أن العوامــل اإلقتصاديــة الكليــة تؤثــر بشــكل متســاوي علــى معــات الرســملة لجميــع العقــارات
فــي مختلــف المناطــق .ويركــز التقريــر الماثــل بشــكل أساســي علــى تغيــر معــدالت الرســملة بإختــاف فئــة
العقــارات ومناطقهــا .فــي ضــوء مــا ســبق ،ســوف يتــم التركيــز علــى تطــور عالقــة التفاعــل المتبــادل بيــن
معــدالت الفائــدة ومعــات الرســملة فــي الســوق العقــاري.

محددات التفاوت في معدالت الرسملة
ُ
بينمــا يؤخــذ معــدل الرســملة العــام فــي الكويــت باألهميــة البالغة ،يدرك خبراء العقار أن معدالت الرســملة
تتفــاوت بتغيــر عــدة عوامــل مختلفــة .ويعتبــر الموقــع أهــم العوامــل األساســية ذات األثــر الجوهــري علــى
تغيــر معــدالت الرســملة .وقــد تــم تنــاول تأثيــر إختــاف المناطــق علــى معــدالت الرســملة فــي قســم آخــر مــن
التقريــر .وتــم ذكــر بعــض العوامــل األخــرى ذات األثــر المباشــر علــى معــدالت الرســملة أدنــاه:
•

فئــة العقــار – يتــم إســتخدام فئــات العقــارات لتصنيــف العقــارات مــن ناحيــة النوعيــة والخصائــص
والتصميــم ومرافــق البنــاء وغيرهــا .وقــد تــم تقديــم شــرح مفصــل للمصطلحــات فــي المرفــق رقــم
( )1فيمــا يخــص ذلــك .وتختلــف معــدالت الرســملة بإختــاف فئــات العقــارات بســبب تفــاوت تكلفــة البنــاء
والعمــر المتوقــع للعقــار والتغيــر المتوقــع فــي نمــو القيمــة اإليجاريــة وغيرهــا.

•

عمــر العقــار – لعمــر العقــار أثــر كبيــر علــى تغيــر معــدالت القيــم اإليجاريــة بدولــة الكويــت ونموهــا
المســتقبلي المتوقــع .وقــد تــم مالحظــة التفــاوت الكبيــر فــي معــدالت الرســملة للعقــارات بإختــاف
فئاتهــا العمريــة.

•

خصائــص األرض – بالرغــم مــن األهميــة البالغــة لموقــع العقــارـ إال أنــه مــن النــادر الحصــول علــى تعريــف
واضــح ودقيــق لمصطلــح «الموقــع» .وقــد قمنــا بمجموعــة محــاوالت للتعــرف علــى عــدة عوامــل مــن
شــأنها تحديــد خصائــص موقــع العقــار .بمــا أن خصائــص الموقــع هــي نفســها تلــك الخصائــص المرتبطــة
بشــكل أساســي بــاألرض ،تــم إســتخدام مصطلــح «خصائــص األرض» بحيــث تتضمــن:
•

عدد الشوارع المحيطة بالعقار

•

واجهة األمامية (واجهة المدخل) لقطعة األرض

•

توجيه األرض (العقار) (شمال ،جنوب ،شرق أو غرب)

•

وجود إرتداد

مــن المالحــظ أن إحتماليــة إرتفــاع القيــم اإليجاريــة تكــون أكبــر فــي العقــارات ذات خصائــص أفضــل مــن
مثيالتهــا .ولهــذا الســبب تكــون معــدالت الرســملة للعقــارات ذات الخصائــص األفضــل أقــل مــن معــدالت
رســملة العقــارات ذات الخصائــص األقــل.
ســوف يتــم تنــاول كل مــن هــذه العوامــل المؤثــرة علــى حــدة وبشــكل مســتفيض لتوفيــر الدالئــل الالزمــة
للنقــاط التــي تــم مالحظتهــا.

التفاوت في معدالت الرسملة بإختالف فئة العقارات
ً
ً
شــهد الســوق العقــاري بدولــة الكويــت تطــورا كبيــرا منــذ عــام  .2011فقــد كان لعــدم اإلســتقرار السياســي
فــي المنطقــة أثــر مباشــر علــى إرتفــاع معــدالت النمــو الســكاني للوافديــن فــي دولــة الكويــت ممــا أدى
إلــى رفــع معــدل الطلــب علــى اإلســكان .ونتيجــة للنقــص الحــاد فــي األراضــي اإلســتثمارية الشــاغرة ،لــم
ـى اإلســكان ممــا أدى إلــى إرتفاع
يتمكــن المعــروض مــن العقــارات مــن تغطيــة الفجــوة فــي حجــم الطلــب علـ ً
مطــرد فــي القيــم اإليجاريــة .وكان إرتفــاع القيــم اإليجاريــة مدفــوع أيضــا بشــح توافــر البيــوت الســكنية
للعائــات الكويتيــة ممــا دفعهــم إلســتئجار الشــقق الســكنية.
تفــاوت النمــو فــي القيــم اإليجاريــة بتفــاوت فئــة العقــارات .لقــد تــم اإلعتمــاد علــى المعلومــات المنشــورة
فــي إصــدار المرشــد العقــاري لعــام  2013كمــا هــو موضــح هنــا فــي الجــدول رقــم (.)7
•

يوضــح الجــدول إرتفــاع متوســط القيــم اإليجاريــة الشــهرية مــن  527د.ك إلــى  562د.ك بيــن الربــع الثالــث
مــن عــام  2011والربــع الثانــي مــن عــام  ،2013أي بمعــدل نمــو ســنوي بلــغ .%3.7

•

بلــغ النمــو الســنوي لمعــدالت القيــم اإليجاريــة  %3.3بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) خــال الفتــرة
ذاتهــا.

•

ـر معــدالت النمــو الســنوية أقــل بكثيــر بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) وعقــارات الفئــات األدنــى
تعتبـ ً
مرتبــة خــال الفتــرة ذاتهــا.
ً
ال تتوفــر البيانــات الخاصــة بعــام  ،2014إال أنــه مــن المتوقــع أن يكــون اإلتجــاه مماثــا لمــا كان عليــه فــي
تلــك الفتــرة.

•

التفاوت في معدالت النمو في القيم اإليجارية حسب فئة العقار  -من الربع الثالث لعام
 2011وحتى الربع الثاني لعام 2014
الربع الثالث
لعام ( 2011د.ك)
الفئة األولى (أ)

527.7

الربع الثاني
لعام ( 2013د.ك)
561.9

متوسط النمو
السنوي في اإليجار
%3.7

الفئة الثانية (ب)

304.9

322.9

%3.3

الفئة الثالثة (ج)

243.7

252.2

%2.0

الفئات األدنى مرتبة

194.2

201.6

%2.2

المصدر :المرشد العقاري  2013للمؤسسة العقارية
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ً
قمنــا بتصنيــف العقــارات حســب فئــات مختلفــة وفقــا للخوارزميــة الخاصــة بنــا والموضحــة فــي المرفــق
رقــم ( .)3ويوضــح الجــدول رقــم ( )8عــدد العقــارات التــي تــم تغطيتهــا فــي كل فئــة بهــدف تحديــد معــدالت
الرســملة ومتوســط قيمــة الصفقــة.
بالنسبة للفئة األولى (أ) ،تم تغطية عدد  48عقار بمتوسط قيمة للصفقة بلغ  2.11مليون د.ك
بالنســبة للفئــة الثانيــة (ب) ،تــم تغطيــة عــدد  122عقــار بمتوســط قيمــة للصفقــة بلــغ  1.59مليــون د.ك.
وتــم تغطيــة عــدد  60عقــار ذو الفئــة الثالثــة (ج) بمتوســط قيمــة للصفقــة بلــغ  1.28مليــون د.ك
بالنســبة للفئــات األدنــى مرتبــة ،تــم تغطيــة عــدد  100عقــار بمتوســط قيمــة للصفقــة بلــغ  1.34مليــون
د.ك .ومــن المالحــظ أن مســاحة العقــارات فــي بعــض عقــارات الفئــة األدنــى كبيــرة الحجــم.

•
•
•

العقارات التي تم تغطيتها حسب فئة العقار

عدد العقارات
التي تم تغطيتها
إجمالي قيمة
الصفقة
متوسط سعر
الصفقة

الفئة األولى (أ)

الفئة الثانية (ب)

48

122

الفئة الثالثة (ج)

60

الفئات األدنى
مرتبة

100

 101,496,390د.ك

 194,021,836د.ك

 76,925,252د.ك

 134,244,452د.ك

 2,114,508د.ك

 1,590,343د.ك

 1,282,088د.ك

 1,342,445د.ك

يوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )4التفــاوت فــي معــدالت
الرســملة للعقــارات بإختــاف فئاتهــا:
•
•
•

بلــغ متوســط معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى
(أ)  ،%5.92وحوالــي  %6.38بالنســبة بعقــارات الفئــة
الثانيــة (ب) و %6.83لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج).
ً
نظــرا إلختــاف معــدالت الرســملة ،ســيتم تقييــم ثالثــة
عقــارات ذات فئــات مختلفــة وذات قيــم إيجاريــة
شــهرية مماثلــة.
ً
وفقــا لمعــدالت الرســملة المذكــورة هنــا ،فــإن قيمــة
العقــارات ذات الفئــة األولــى (أ) أعلــى بحوالــي %7.6
مــن عقــارات الفئــة الثانيــة (ب) .بينمــا العقــارات ذات
الفئــة الثانيــة (ب) أعلــى قيمــة بحوالــي  %7.1مــن
قيمــة عقــارات الفئــة الثالثــة (ج) .كمــا أن قيمــة عقــارات
الفئــة األولــى (أ) أعلــى بحوالــي  %15.3مــن قيمــة
عقــارات الفئــة الثالثــة (ج).
• تعتبــر معــدالت رســملة العقــارات ذات الفئــات
الفئة األولى (أ)
ـارات لتصــل إلــى ،%3.89
األدنــى مرتبــة األقــل بيــن ًالعقـ ً
الفئة الثانية (ب)
ممــا قــد يعطــي إنطباعــا زائفــا بــأن هــذه العقــارات
الفئة الثالثة (ج)
هــي األعلــى قيمــة بيــن باقــي فئــات العقــارات.
الفئة األدنى مرتبة
ـي
• أغلــب العقــارات ذات الفئــات األدنــى مرتبــة والتـ ً
ـة جــدا
تــم تغطيتهــا فــي الدراســة الماثلــة تعتبــر قديمـ ً
وقــد تــم إتمــام الصفقــة علــى قطعــة األرض بــدال مــن
إتمامهــا للحصــول علــى العقــار المــدر للدخــل .وبالتالــي فــإن معــدالت رســملة عقــارات الفئــات األدنــى
مرتبــة ال يعتبــر مؤشــر حقيقــي.
• مــن المالحــظ أن معــدالت الرســملة لمختلــف فئــات العقــارات تتضمــن عقــارات منتشــرة فــي جميــع
المناطــق بدولــة الكويــت .بالرغــم مــن دمــج المناطــق الجيــدة مــع المناطــق الغيــر جيــدة ،إال أن العقــارات
ذات الفئــات العاليــة تتميــز بمعــدالت رســملة أقــل مــن تلــك الخاصــة بالعقــارات ذات الفئــات األدنــى منهــا.

اإليجاريــة للعقــارات ذات الفئــات
فــي معــدالت نمــو القيــم
يوضــح الجــدول رقــم ( )7إتجــاه التغيــر التاريخــي ً
ً
المختلفــة .شــهدت العقــارات ذات الفئــات األعلــى نمــوا أكبــر فــي القيــم اإليجاريــة مقارنــة بالعقــارات ًذات الفئــات
األدنــى منهــا .إال أن هــذا الوضــع كان فــي الماضــي حيــث قــد إرتفعــت معــدالت القيــم ً اإليجاريــة .إذا ،مــا الــذي
عقــارات مــن فئــات الفئــة األولــى (أ) بــدال مــن شــراء فئــات الفئــة
يجعــل المســتثمر
يدفــع مبالــغ أعلــى لشــراء ً
ً
الثالثــة (ج) األقــل ســعرا وقبــول بعائــد أقــل أيضــا؟ مــا الــذي يفســر هــذا التصــرف الســائد فــي الســوق العقــاري؟
ً
كمــا تــم اإلشــارة إليــه ســابقا يعتبــر معــدل الرســملة أداة ذات نظــرة مســتقبلية .إن المســتثمرون علــى إســتعداد
لدفــع قيمــة أعلــى لشــراء عقــارات فئــات الفئــة األولــى (أ) ألنهــم يتوقعــون إســتمرار إرتفــاع معــدالت النمــو خــال
الســنوات القادمــة.
ً
ومــن المالحــظ أيضــا أن مــن بيــن أســباب التفــاوت فــي معــدالت الرســملة هــو أن عقــارات الفئــات العاليــة ذات
نوعيــة أفضــل وبالتالــي ذات تكاليــف صيانــة أقــل خــال فتــرة حيــاة العقــار .وبالتالــي ،وفــي حــال ثبــات جميــع
المتغيــرات األخــرى ،مــن المتوقــع أن يكــون صافــي الدخــل مــن العقــارات ذات الفئــات األعلــى أعلــى ممــا هــو
عليــه فــي عقــارات الفئــات األدنــى منهــا .وبالمجمــل ،ينتــج عــن العامليــن اإلثنيــن أن معــدالت رســملة عقــارات
الفئــة األولــى (أ) هــي األدنــى بدولــة الكويــت.
ً
تأثيرهــا
مــن المعتقــد أن توقعــات النمــو فــي القيــم اإليجاريــة يلعــب دورا أهــم مــن إنخفــاض تكلفــة الصيانــة فــي ً
تغيــر معــدالت الرســملة .ويتوقــع الســوق العقــاري أن تشــهد العقــارات ذات الفئــات األعلــى طلبــا أكبــر
علــى ً
وأســعارا أعلــى .وفــي ظــل النظــرة المســتقبلية المتفائلــة لمعــدالت العائــد فــإن المســتثمرين علــى إســتعداد
للقبــول بمعــدالت عائــد أقــل فــي الوقــت الراهــن.
ً
هــذا يثيــر تســاؤال يتعلــق بالفتــرة التــي ســيحافظ فيهــا الســوق علــى النمــو فــي معــدالت القيــم اإليجاريــة .لقــد
قمنــا بتنــاول هــذا الموضــوع فــي القســم الالحــق حيــث قمنــا بتحليــل التفــاوت فــي معــدالت الرســملة مــع عمــر
العقــار.

التفاوت في معدالت الرسملة حسب عمر العقار

لقــد قمنــا بإلقــاء الضــوء فــي تقريــر المرشــد العقــاري علــى إختــاف الخصائــص الســوقية للعقــارات ذات الفئــات
العمريــة المختلفــة بدولــة الكويــت .وقــد تــم إســتخدام بيانــات تقريــر المرشــد العقــاري لعــام  2013كمــا هــو مبيــن
فــي الجــدول رقــم (.)9
• بلــغ النمــو الســنوي فــي متوســط القيــم اإليجاريــة للعقــارات ذات عمــر أقــل مــن ســنتين (عقــارات جديــدة)
حوالــي  %13.3فــي الفتــرة مــا بيــن الربــع الثالــث مــن عــام  2011والربــع الثانــي مــن عــام .2013
• بلــغ النمــو الســنوي فــي متوســط القيــم اإليجاريــة للعقــارات ذات عمــر مــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات
حوالــي  %6.6فــي نفــس الفتــرة.
ً
• كان النمــو الســنوي ســلبيا بالنســبة للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمســة ســنوات .إال أنــه مــن المالحــظ أن
هــذا المؤشــر غيــر معبــر عــن الواقــع بعــض الشــيء .كانــت العينــة الســوقية للعقــارات فــي الربــع الثالــث مــن
 2011والربــع الثانــي مــن  2013مختلفــة حيــث قمنــا بتوســيع العينــة الســوقية لتغطــي عقــارات أكثــر فــي
مناطــق مختلفــة .كانــت معظــم تلــك العقــارات الجديــدة ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات وبالتالــي أصبــح
المتوســط أقــل .ولكــن يعتبــر هــذا الوضــع مؤقــت حتــى يتــم تثبيــت حجــم العينــة.

التفاوت في النمو في القيم اإليجارية حسب الفئة العمرية للعقارات -
من الربع الثالث من عام  2011وحتى الربع الثاني من عام 2014
الربع الثالث
لعام ( 2011د.ك)

الربع الثاني
لعام ( 2013د.ك)

متوسط النمو السنوي
في اإليجار

عمر أقل من سنتين

285.3

355.2

%13.3

عمر بين سنتين إلى خمس سنوات

267.3

298.7

%6.6

عمر أكثر من خمس سنوات

233.1

224.0

%2.219

20

إن النقطــة المثيــرة للجــدل هــي أن هنــاك إختــاف كبيــر فــي معــدالت نمــو القيــم اإليجاريــة للعقــارات مــن
الفئــات العمريــة المختلفــة وبالتالــي مــن المتوقــع أن تعكــس معــدالت الرســملة هــذه اإلختالفــات .يوضــح
الرســم البيانــي رقــم ( )5التفــاوت فــي معــدالت الرســملة لمختلــف الفئــات العمريــة.
• تعتبــر معــدالت الرســملة الخاصــة بالعقــارات ًذات عمــر أقــل مــن ســنتين األدنــى فــي الســوق حيــث بلغــت
 .%6.06تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا هــو أيضــا متوســط معــدالت الرســملة لجميــع المناطــق التــي تضــم
عقــارات مــن جميــع الفئــات.
• بلغــت معــدالت الرســملة للعقــارات ذات عمــر مــا بيــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات  %6.38وبلغــت معــدالت
الرســملة للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات .%6.61
• يســتدل مــن اإلختــاف فــي الفئــة العمريــة (فــي حــال ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى) أن قيمــة العقــارات
ذات عمــر أقــل مــن ســنتين أعلــى بمعــدل  %5.3مــن قيــم العقــارات ذات عمــر بيــن ســنتين إلــى خمــس
ســنوات ،ممــا يعنــي أنهــا أعلــى بمعــدل  %3.5عــن العقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات.

•
•

تم مالحظة إتجاه التغير نفسه في فئة الفئة الثالثة (ج) حيث ترتفع معدالت الرسملة بإرتفاع عمر للعقار.
يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم ( )4أن هنــاك نمــو مســتمر فــي معــدالت رســملة العقــارات عنــد التوجــه مــن
الفئــة األولــى (ا) إلــى فئــة الفئــة الثالثــة (ج) ضمــن الفئــات العمريــة الثالثــة .وليــس هنــاك إســتثناء لهــذا إتجــاه
التغيــر فــي هــذا الرســم البيانــي.

التفاوت في النمو في القيم اإليجارية حسب الفئة العمرية للعقارات  -من الربع الثالث
من عام  2011وحتى الربع الثاني من عام 2014
ذات عمر أقل من سنتين

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

الفئة األولى (أ)

%5.90

%5.98

%5.89

الفئة الثانية (ب)

%6.10

%6.38

%6.47

الفئة الثالثة (ج)

%6.35

%6.62

%7.02

ذات عمر أقل من سنتين
ذات عمر ما بين سنتين إلى خمس سنوات
ذات عمر أكثر من خمس سنوات

دمــج التأثيــر المشــترك لــكل مــن فئــات العقــارات وأعمارهــا علــى
تغيــر معــدالت الرســملة

الفئة األولى (أ)
ذات عمر أقل من سنتين

الفئة الثانية (ب)
ذات عمر ما بين
سنتين إلى خمس سنوات

الفئة الثالثة (ج)
ذات عمر أكثر
من خمس سنوات

إن اإلختــاف فــي النمــو فــي القيــم اإليجاريــة بيــن مختلــف العقــارات ذات األعمــار المختلفــة يعتبــر أعلــى مــن
المختلفــة (برجــاء الرجــوع لجــدول رقــم
اإلختــاف فــي النمــو فــي القيــم اإليجاريــة بيــن العقــارات ذات الفئــات
ً
 .)2ولكــن التفــاوت فــي معــدالت الرســملة بيــن مختلــف األعملــر ليــس مماثــا لمــا هــو عليــه بيــن العقــارات ذات
الفئــات المختلفــة .هــل هنــاك إختــاف؟
بهــدف تحليــل األســباب الخاصــة بهــذا اإلختــاف ،تــم دراســة تأثيــر إختــاف فئــات العقــارات وأعمارهــا علــى تغيــر
معــدالت الرســملة فــي الجــدول رقــم ( )10والرســمين البيانييــن رقــم ( )3ورقــم (.)4
•

•
•

يمكــن دراســة الجــدول رقــم ( )5مــن اليســار لليميــن ثــم مــن األعلــى لألســفل .فــي الجــزء مــن اليســار
لليميــن ،يتضــح التفــاوت فــي معــدالت الرســملة بيــن الفئــات العمريــة للعقــارات داخــل الفئــة العقاريــة.
ويشــير هــذا الجــزء مــن التحليــل إلــى الرســم البيانــي رقــم ( .)3بالنســبة للجــزء مــن األعلــى لألســفل ،يوضــح
الجــدول التفــاوت بيــن فئــات العقــارات داخــل الفئــة العمريــة .يشــير هــذا الجــزء مــن التحليــل إلــى الرســم
البيانــي رقــم (.)4
بالنســبة لفئــة عقــارات الفئــة األولــى (أ) ،تتقــارب معــدالت الرســملة بيــن الفئــات العمريــة الثالثــة للعقــارات
(الرســم البيانــي رقــم .)3
يتضــح الفــرق عنــد المضــي إلــى فئــة عقــارات الفئــة الثانيــة (ب) التــي توجــد فيهــا العقــارات ذات عمــر أقــل
مــن ســنتين حيــث تكــون معــدالت الرســملة فــي أدنــى مســتوى لهــا وترتفــع مــع التوجــه إلــى العقــارات
ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات.

الفئة األولى (أ)
ذات عمر أقل من سنتين

الفئة الثانية (ب)
ذات عمر ما بين
سنتين إلى خمس سنوات

الفئة الثالثة (ج)
ذات عمر أكثر
من خمس سنوات
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التفاوت في معدالت الرسملة حسب خصائص األرض
ً
ً
موقــع العقــار دائمــا مــا يوصــف ،لكــن هــذا المصطلــح لــم يتــم تعريفــه بشــكل كامــل حتــى األن .ولكــن غالبــا مــا
يعــرف الموقــع بأنــه مجموعــة مدمجــة مــن كل مــن ســهولة الوصــول وســهولة الرؤيــة وتوجيــه قطعــة األرض
أو العقــار .وقــد قمنــا فــي التقريــر ،وربمــا ألول مــرة بدولــة الكويــت ،بتعريــف موقــع العقــار بمصطلحــات يمكــن
إدراكهــا وتأثيرهــا علــى معــدالت الرســملة والقيمــة الســوقية.

بشــكل مبســط ،تشــير نتائــج التحليــل أنــه ضمــن الفئــة األولــى (أ) فــإن معــدالت الرســملة ال تتغيــر بشــكل كبيــر
بالنســبة للعقــارات ذات الفئــات العمريــة المختلفــة .إال أنــه بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) والفئــة الثالثــة
(ج) فــإن معــدالت الرســملة منخفضــة للعقــارات الجديــدة ثــم ترتفــع معــدالت الرســملة للعقــارات القديمــة.
مــع األخــذ باإلعتبــار أن معــدل الرســملة مؤشــر ذي نظــرة مســتقبلية لنمــو القيــم اإليجاريــة ،تشــير معــدالت
الرســملة إلــى أنــه مــن المتوقــع إرتفــاع القيــم اإليجاريــة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) فــي الفتــرة المســتقبلية.
هــذا هــو ســبب عــدم التفــاوت الكبيــر فــي معــدالت الرســملة بيــن الفئــات العمريــة ضمــن عقــارات الفئــة األولــى
(أ).
ً
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،فــإن توقعــات مســتويات نمــو القيــم اإليجاريــة ليــس مماثــا إلرتفــاع
معــدالت الرســملة بمعــدل  37نقطــة بيــن عقــارات الفئــة األولــى (أ) وعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) .مــن المتوقــع
إنخفــاض نمــو القيــم اإليجاريــة بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) خــال العاميــن القادميــن.
ً
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،يتوقــع المســتثمرون تعويضــا أكبــر لعمــر العقــار حيــث إرتفعــت فيه معدالت
الرســملة بمقــدار  67نقطــة مــن الفئــة األولــى (أ) إلــى الفئــة الثالثــة (ج) .مــن المتوقــع ثبــات معــدالت القيــم
اإليجاريــة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ممــا ينتــج عنــه توقــع المســتثمرين لعوائــد أعلــى فــي الوقــت الراهــن.
تشــير نتائــج التحليــل كذلــك أن الســوق يقــوم بمكافــأة فئــات العقــارات أكثــر مــن عمــر العقــارات .ومــن الجديــر
باإلهتمــام مالحظــة أن معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) ألي فئــة عمريــة مــن العقــارات أقــل ممــا
هــي عليــه بالنســبة للعقــارات الجديــدة مــن الفئــة الثانيــة (ب) والفئــة الثالثــة (ج) .تعتبــر فئــة العقــار محــور
إهتمــام المســتثمر فــي العقــارات المــدرة للدخــل.
تحافــظ عقــارات الفئــة األولــى (أ) علــى قيمتهــا الســوقية حتــى فــي حــال تقادمهــا .بينمــا تخســر عقــارات الفئــة
الثانيــة (ب) حوالــي  %5.7مــن قيمتهــا الســوقية بالمقارنــة مــع تاريــخ إنشــائها حتــى يصبــح عمــر أكثــر مــن خمــس
ســنوات ،وتخســر عقــارات الفئــة الثالثــة (ج)  %9.5مــن قيمتهــا خــال الفتــرة نفســها.

قمنــا بتحديــد أربعــة عوامــل رئيســية لتعريــف موقــع العقــار .يجــدر التنويــه إلــى أن خصائــص الموقــع تتعلــق
بشــكل أساســي بقطعــة األرض أو العقــار .لهــذا الســبب قمنــا بتســمية هــذه العوامــل بخصائــص األرض .ولــم
يتــم إســتخدام مصطلــح «موقــع» لتفــادي الخلــط مــع المــكان (مثــل الســالمية قطعــة رقــم  .)6تتمثــل المميزات
األربعــة لقطعــة األرض فــي مــا يلــي:
•

عــدد الشــوارع المحيطــة – تحــدد عــدد الشــواع التــي تطــل عليهــا قطعــة األرض مــدى ســهولة الوصــول
إليهــا وبالتالــي لهــا تأثيــر علــى قيمــة األرض .عــدد الشــوارع يمكــن أن يكــون شــارع واحــد أو شــارعين أو
ثالثــة شــوارع وهكــذا.

•

طــول الواجهــة األماميــة – يوفــر طــول المدخــل األمامــي رؤيــة أفضــل للعقــار .كمــا أن طــول المدخــل
األمامــي يعطــي مرونــة أكثــر فــي تصميــم مبنــى العقــار حيــث أن المدخــل األمامــي والمدخــل الخلفــي
يمكــن تصميمهــم بشــكل أســهل .بشــكل عــام ،فــإن العقــارات ذات المداخــل المتعــددة لهــا مدخــل أمامــي
أطــول بالمقارنــة مــع العقــارات التــي تطــل علــى شــارع واحــد.

•

اإلرتــداد عــن الطريــق – وتتمثــل فــي المســافة بيــن طــرف الشــارع وأقــرب طــرف لقطعــة األرض .ال يمتلــك
مالــك األرض هــذه المســافة إال أنهــا توفــر رؤيــة أوضــح لــأرض وتســهيل الدخــول إليهــا ،باإلضافــة إلــى
إســتخدامها كموقــف للســيارات.

•

توجيــه أطــراف األرض المفتوحــة – بالرغــم مــن التفــاوت فــي الــرأي ،إال أن أغلبيــة المســتأجرين يفضلــون
العقــارات التــي تواجــه الناحيــة الشــرقية أو الناحيــة الشــمالية حيــث توفــر هــذه العقــارات إضــاءة شمســية
أفضــل وتيــار هوائــي أفضــل.

ســاهم التطــور فــي نظــم المعلومــات الجغرافيــة ( )GISفــي توفيــر البيانــات اآلنــف ذكرهــا أعــاه لجميــع
العقــارات التــي تــم تغطيتهــا فــي الدراســة الماثلــة .وقــد تــم إيضــاح هــذه الخصائــص أدنــاه باإلضافــة إلــى
قيمهــا التقديريــة والــوزن المخصــص لــكل منهــا إلحتســاب الناتــج النهائــي.

القيمة التقديرية

الخصائص

معدل الوزن المستخدم
في الحسبة الرياضية

عدد الشوارع المحيطة

•
•
•
•

طول الواجهة األمامية

يتم إحتساب الطول بالمتر

%30

المسافة بين الشارع وقطعة األرض

نعم أم ال

%15

ُ
خالصــة القــول أن الطريقــة المثلــى للحفــاظ علــى قيمــة العقــارات المــدرة للدخــل علــى مــدار عمرهــا هــي
إنشــاء عقــارات تتمتــع بمميــزات وجــودة عقــارات الفئــة األولــى (أ).هــذا مــن شــأنه ضمــان النمــو فــي القيــم
اإليجاريــة والمحافظــة علــى قيمــة العقــار خــال المــدى الطويــل.

توجيه الطرف المفتوح

•
•
•
•

شارع واحد
شارعين
ثالثة شوارع
أربعة شوارع

شمال
جنوب
شرق
غرب

%40

%15
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ً
بالرغــم مــن أن نســب األوزان يتــم تحديدهــا بطبيعــة الحــال وفقــا إلجتهــاد ذاتــي للتقريــر ،إال أنــه عنــد تحديــد تلــك
القيــم تــم اإلعتمــاد علــى رأي متخصصيــن فــي الســوق باإلضافــة إلــى تفهمنــا للســوق المحلــي .وبــدون هــذه
القيــم ،يكــون مــن المســتحيل القيــام بــأي تحليــل مفيــد .تحصــل العقــارات ذات خصائــص أرض جيــدة علــى قيــم
أعلــى مــن العقــارات ذات الخصائــص المتدنيــة.
تــم تحديــد قيــم لــكل خاصيــة للعقــارات ومــن
ثــم فصلهــا إلــى مجموعــات بفــارق يبلــغ %10
(كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي رقــم .)8
تعتبــر العقــارات ذات نســب تتــراوح بيــن  %20و
 %29ذات خصائــص أرض متدنيــة بينمــا تعتبــر
العقــارات ذات نســب تتــراوح ً مــا بيــن  %80و %89
ذات أفضــل خصائــص .ووفقــا لمنهجيــة التقييــم،
فــا يوجــد عقــارات ذات نســب أقــل مــن  %20أو
أعلــى مــن .%90
•

•

تتفــاوت معــدالت رســملة العقــارات بيــن
 %6.45للعقــارات بنســب بيــن  %20و %29
و %6.19للعقــارات بنســب مــا بيــن  %70و
.%79
هنــاك عقــار واحــد فــي الفئــة ذات نســبة
مــا بيــن  %80و  .%89وبالتالــي ،فــإن معــدل
الرســملة  %5.39ال يمثــل هــذه الفئــة مــن
العقــارات.

التفاوت في معدالت الرسملة حسب فئة العقار ومميزات قطعة األرض

العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %20و %29
الفئة األولى (أ)

%6.02

الفئة الثانية (ب)

%6.53

الفئة الثالثة (ج)

%6.62
العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %30و %39

الفئة األولى (أ)

%5.90

الفئة الثانية (ب)

%6.50

الفئة الثالثة (ج)

%6.58
العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %40و %49

الفئة األولى (أ)

%5.95

الفئة الثانية (ب)

%6.34

الفئة الثالثة (ج)

%6.93
العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %50و %59

التفــاوت بيــن معــدالت الرســملة حســب خصائــص األرض وفئــة
العقــار
بالنظــر إلــى الرســم البيانــي رقــم ( )8يمكــن إســتنتاج أن هنــاك تفــاوت هامشــي فــي معــدالت الرســملة بيــن
العقــارات ذات الخصائــص األفضــل والعقــارات ذات الخصائــص المتدنيــة .إال أن الرســم البيانــي ال يفصــح عــن
الصــورة الكاملــة.
ً
العامــل األكثــر تأثيــرا علــى معــدالت الرســملة للعقــارات .تمثــل فئــات
الحظنــا فــي الســابق أن فئــة العقــار هــي
ً
العقــارات فــي الرســم البيانــي رقــم ( )8خليطــا لــكل فئــة مــن خصائــص األرض.
يتضــح التأثيــر المســتقل لفئــة العقــار وخصائــص األرض بشــكل جلــي فــي الجــدول رقــم ( .)11ووبالنظــر لمعــدالت
الرســملة فإننــا نجــد أنهــا تكــون األدنــى بالنســبة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) واألعلــى بالنســبة لعقــارات الفئــة
الثالثــة (ج) وذلــك لــكل شــرائح فئــات األراضــي والمصنفــة حســب خصائصهــا .وبالنظــر ألي شــريحة معينــة مــن
تصنيــف خصائــص األرض ،توفــر العقــارات ذات الفئــة األعلــى قيمــة أفضــل مــن عقــارات الفئــة األدنــى منهــا.
ال تتوفر البيانات الكافية للفئة بين  %80و  %89وبالتالي تم إستثناؤها من التحليل.

الفئة األولى (أ)

%5.93

الفئة الثانية (ب)

%6.37

الفئة الثالثة (ج)

%6.75
العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %60و %69

الفئة األولى (أ)

%5.90

الفئة الثانية (ب)

%6.40

الفئة الثالثة (ج)

%7.14
العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %70و %79

الفئة األولى (أ)

%5.60

الفئة الثانية (ب)

%6.03

الفئة الثالثة (ج)

%7.08

25

26

يوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )9إختــاف نســبة التغيــر بيــن عقــارات الفئــة األولــى (أ) وعقــارات الفئــة الثالثــة (ج)
لــكل شــريحة مصنفــة حســب خصائــص األرض .وهــو مــا يوضــح وجــود ظاهــرة ســوقية مثيــرة لإلهتمــام.
•

•
•

بالنســبة للعقــارات ذات خصائــص أرض بنســبة مــا بيــن  %20و  ،%29بلــغ اإلختــاف فــي معــدالت الرســملة
بيــن الفئــة األولــى (أ) والفئــة الثالثــة (ج) حوالــي  70-60نقطــة .أي مــا يعــادل إختــاف بحوالــي %11-10
فــي قيــم عقــارات الفئــة األولــى (أ) والفئــة الثالثــة (ج).
يرتفــع هــذا ًالفــرق إلــى  100-80نقطــة للعقــارات ذات خصائــص أرض بنســبة مــا بيــن  %40و  .%60أي مــا
يمثــل تفاوتــا بحوالــي  %16-%14فــي قيــم عقــارات الفئــة األولــى (أ) والفئــة الثالثــة (ج).
ـملة بيــن عقــارات الفئــة
بالنســبة للعقــارات ذات خصائــص األرض األفضــل ،تــراوح التفــاوت فــي معــدل الرسـ ً
األولــى (أ) وعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) مــا بيــن  125و  150نقطــة .أي مــا يمثــل تفاوتــا بحوالــي %26-%21
فــي قيــم عقــارات الفئــة األولــى (أ) والفئــة
الثالثــة (ج).
بالرغم من أن النتائج قد تكون بديهية إال
•
أنهــا بالغــة األهميــة.
• بالنســبة للعقــارات ذات الخصائــص الدنيــا،
يمكــن أن يتوقــع المطــورون إرتفــاع قيــم
قيامهــم
العقــارات بحوالــي  %10فــي حــال
ً
بتطويــر عقــارات الفئــة األولــى (أ) بــدال مــن
عقــارات الفئــة الثالثــة (ج).
• بالنســبة لألراضــي ذات الخصائــص الجيــدة،
يمكــن أن يتوقــع المطــورون إرتفــاع قيــم
األراضــي بحوالــي  %25فــي حــال قيامهــم
بتطويــر عقــارات الفئــة أولــى (أ) بــدال مــن
عقــارات الفئــة الثالثــة (ج).
• تتغيــر قيــم العقــارات بتغيــر توقعــات النمــو
فــي القيــم اإليجاريــة .وبوجــود عقــار ذو
خصائــص أرض جيــدة ،يســتطيع المطــور أن
يقــوم بتطويــره إلــي عقــار ذو فئــة أفضــل
ممــا يرفــع مــن قيمتهــا الســوقية فــي
الوقــت الراهــن ،وبالتالــي يضمــن إســتمرار
الطلــب عليهــا لوقــت أطــول.

التفاوت في معدالت الرسملة حسب خصائص األرض وعمر العقار وفئته
ً
فــي ضــوء شــرح تأثيــر فئــة العقــار وخصائــص األرض ســابقا ،فقــد قمنــا بتنــاول العامــل الثالــث (عمــر العقــار) إلــى
المعادلــة بغــرض التحليــل .ويوضــح الجــدول رقــم ( )12التأثيــر المــزدوج للعوامــل الثالثــة.
يتضــح مــن الجــدول أن تغيــر معــدل الرســملة بتغيــر عمــر العقــار لــكل فئــة عقــار فــي حــال ثبــات جميــع المتغيــرات
األخــرى .ويجــدر بالذكــر أنــه مــن ضمــن عــدد  330صفقــة وعــرض بيــع تــم تحليلهــم خــال األشــهر الســتة األولــى مــن
عــام  ،2014لــم يكــن هنــاك بيانــات كافيــة إلســتنتاج معــدل الرســملة لــكل فئــة وبالتالــي تــم وضــع عبارة «غيــر متاح»
لتلــك الفئات.
مــن الواضــح أنــه بالنســبة لفئــات المصنفــة حســب خصائــص األرض فــإن معــدل الرســملة يرتفــع ألي فئــة عقــار
بإرتفــاع عمــر العقــار .ولكــن معظــم عقــارات الفئــة األولــى (أ) هــي إســتثناء لهــذا اإلتجــاه حيــث ال يتغيــر معــدل
الرســملة بشــكل كبيــر بتغيــر عمــر العقــار .وقــد تــم مالحظــة اإلرتفــاع األكبــر فــي معــدالت الرســملة فــي عقــارات
الفئــة الثالثــة (ج) مــع إرتفــاع عمــر العقــار.

هــذا يوضــح مــرة أخــرى أن عقــارات الفئــة األولــى (أ) هــي الوحيــدة القــادرة علــى الحفــاظ علــى قيمتهــا
الســوقية بمــرور الزمــن .أمــا بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) فتخســر قيمتهــا الســوقية بســرعة مــع مــرور
الزمــن.
التفاوت في معدالت الرسملة حسب فئة العقارات وأعمارها وخصائص األرض
ذات عمر أقل من سنتين

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %20و %29
الفئة األولى (أ)

%6.10

%5.93

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

غير متاح

%6.63

%6.32

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

%6.46

%6.79

العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %30و %39
الفئة األولى (أ)

%5.99

%5.67

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

%6.20

%6.32

%6.74

الفئة الثالثة (ج)

%6.32

%6.59

%6.63

العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %40و %49
الفئة األولى (أ)

غير متاح

%6.03

%6.06

الفئة الثانية (ب)

%5.87

%6.37

%6.40

الفئة الثالثة (ج)

%6.13

%6.57

%7.13

العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %50و %59
الفئة األولى (أ)

%5.81

%6.06

%6.08

الفئة الثانية (ب)

%6.03

%6.59

%6.37

الفئة الثالثة (ج)

%6.36

%6.53

%7.13

العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %60و %69
الفئة األولى (أ)

غير متاح

%5.43

%5.95

الفئة الثانية (ب)

%6.26

%6.49

%6.37

الفئة الثالثة (ج)

%6.09

%6.89

%7.39

العقارات ذات خصائص أرض بنسبة بين  %70و %79
الفئة األولى (أ)

%5.60

غير متاح

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

غير متاح

%6.30

غير متاح

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

%7.04

%7.12

• بعد إستبعاد عقار شاذ
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العقارات التي تم تغطيتها في الدراسة حسب المنطقة
عدد العقارات
التي تم تغطيتها
وهكــذا يختتــم التحليــل ،والــذي قمنــا فيــه بتنــاول اإلطــار العــام لتحليــل معــدالت الرســملة بدولــة الكويــت.
وتعتبــر معــدالت الرســملة أداة ذات نظــرة مســتقبلية تعمــل علــى عكــس توقعــات التغيــر فــي الســوق خــال
المســتقبل .حيــث كانــت التوقعــات الراهنــة فــي صالــح عقــارات الفئــة األولــى (أ) بشــكل أكبــر مــن باقــي الفئــات
وبالتالــي تتميــز هــذه العقــارات بأفضــل قيمــة ســوقية.

فــي القســم الالحــق ،نتنــاول معــدالت الرســملة لــكل منطقــة بدولــة الكويــت للعقــارات ذات الفئــات المختلفــة
وبإختــاف عمرهــا.

إتجاه تغير معدالت الرسملة حسب المنطقة – العقارات اإلستثمارية
يوضح الجدول رقم ( )13أدناه المناطق التي تم تغطيتها في الدراسة:

•

النســبة األكبــر مــن المواقــع التــي تــم تغطيتهــا فــي الدراســة تتواجــد فــي كل مــن ُمنطقتــي الســالمية
والمهبولــة .وتعتبــر ًالســالمية أكبــر منطقــة للعقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت وتعــد المهبولــة أحــد
أكثــر المناطــق نشــاطا مــن حيــث عــدد الصفقــات.

•

كان أعلــى متوســط لقيمــة الصفقــة بمدينــة الكويــت حيــث بلــغ  2.65مليــون د.ك .يليهــا بعــد ذلــك منطقــة
المؤشــر .وحيــث أن متوســط القيمــة
الفنطــاس والشــعب والجابريــة .إال أنــه ينبغــي التنبــه عنــد قــراءة هــذا
ً
يعتمــد علــى مســاحة األرض وحجــم العقــار ممــا يمكــن أن ينتــج عنــه إنحرافــا بســبب وجــود صفقــات كبيــرة
الحجــم.
ً
ســعر المتــر المربــع مؤشــرا أفضــل يعمــل علــى مســاواة جميــع الصفقــات علــى مقيــاس واحــد.
يعتبــر ً
وإعتمــادا علــى هــذا المقيــاس ،تتمركــز أغلــى المواقــع فــي مدينــة الكويــت والشــعب والســالمية
وخيطــان.

•

•

لــم تتضمــن العينــة الســوقية بعــض العقــارات اإلســتثمارية المتواجــدة فــي مناطــق معينــة ،حيــث ال يوجــد
بيانــات دقيقــة عــن صفقــات العقــارات فــي تلــك المناطــق .ســوف نحــاول تغطيــة مواقــع أكثــر فــي اإلصــدار
الالحــق مــن التقريــر.

متوسط
القيمة

إجمالي
القيمة

متوسط سعر المتر
المربع للعقار

10

 26,552,563د.ك

 2,655,256د.ك

 3,093د.ك

الشعب

2

 4,400,000د.ك

 2,200,000د.ك

 2,906د.ك

حولي

38

 58,576,620د.ك

 1,541,490د.ك

 1,889د.ك

السالمية

73

 132,502,858د.ك

 1,815,108د.ك

 2,005د.ك

الجابرية

4

 8,170,358د.ك

 2,042,590د.ك

 1,916د.ك

أبو حليفة

13

 20,407,156د.ك

 1,569,781د.ك

 1,497د.ك

الفحيحيل

15

 21,674,801د.ك

 1,444,987د.ك

 1,802د.ك

الفنطاس

10

 22,450,000د.ك

 2,245,000د.ك

 1,898د.ك

المهبولة

73

 78,222,690د.ك

 1,071,544د.ك

 1,648د.ك

المنقف

29

 42,110,335د.ك

 1,452,081د.ك

 1,632د.ك

الفروانية

26

38,150,000

د.ك

 1,467,308د.ك

 1,920د.ك

4

3,914,738

د.ك

 978,685د.ك

 1,660د.ك

خيطان

12

17,961,215

د.ك

 1,496,768د.ك

 1,957د.ك

الرقعي

16

24,571,330

د.ك

 1,535,708د.ك

 1,670د.ك

الجهراء

4

6,200,000

د.ك

 1,550,000د.ك

 1,673د.ك

مدينة الكويت

جليب الشيوخ

ســوف نقــوم بإســتعراض معــدالت الرســملة لتلــك المناطــق حســب فئــة العقــارات وأعمارهــا .وفــي بعــض
الحــاالت ،تظهــر بعــض الفئــات بــدون وجــود قيمــة بســبب عــدم توفــر صفقــات كافيــة إلســتنتاج معــدالت الرســملة
لــكل فئــة لــكل المناطــق.
بشــكل مماثــل ،ال يمكــن إجــراء تحليــل خصائــص األرض لمعــدالت الرســملة لــكل منطقــة بالبيانــات ًالحاليــة ،حيــث
يتطلــب ذلــك توافــر آالف الصفقــات التــي تمثــل حجــم الســوق الكويتــي والــذي لــم يكــن متوفــرا.
بالرغــم مــن ذلــك ،نعتقــد أن معــدل الرســملة حســب فئــة العقــارات وعمرهــا حيــث أن ًــه يتعتبــر مؤشــر معيــاري
مفيــد .فهــو ال ينحصــر فقــط إســتخدامه علــى المنافســين فــي الســوق ،ولكــن أيضــا هــو مؤشــر عــن توقعــات
الســوق المســتقبلية بالنســبة للنمــو فــي القيــم اإليجاريــة وحجــم الطلــب.

29
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متوسط معدل الرسملة = %5.72

مدينة الكويت
•
•
•
•

يوضح الجدول رقم ( )14معدالت الرسملة حسب فئة العقارات وعمرها.
بالنســبة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) ،هنــاك صفقــة واحــدة فقــط بمعــدل رســملة  .%5.24يبلــغ عمــر هــذا
العقــار أكثــر مــن خمــس ســنوات.
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،بلغــت معــدالت الرســملة  ،%5.9لترتفــع بشــكل هامشــي بالنســبة
لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) لتصــل إلــى .%5.93
بالنســبة لعقــارات الفئــة الدنيــا ،فــا يمكــن اإلعتــداد بمعــدالت الرســملة الخاصــة بهــا حيــث تمثــل هــذه
العقــارات صفقــات شــراء أراضــي.

متوسط معدل الرسملة = %6.03

السالمية
•
•
•
•

تــم تغطيــة جميــع فئــات العقــارات بمنطقــة الســالمية حيــث توافــرت معلومــات كافيــة إلســتنتاج معــدالت
الرســملة.
بالنســبة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) ،يتــراوح معــدل الرســملة مــا بيــن  %5.50إلــى  %5.75ضمــن الفئــات العمريــة
الثــاث .وقــد كان التفــاوت هامشــي بحوالــي  25نقطــة.
بالنســبة لفئــات الفئــة الثانيــة (ب) ،بلــغ معــدل الرســملة  %5.70للعقــارات ذات عمــر أقــل مــن ســنتين وبلــغ
 %6.27للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات .بذلــك يكــون قــد بلــغ التفــاوت حوالــي  75نقطــة.
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،يتــراوح معــدل الرســملة فيهــا مابيــن  %5.95و  ،%6.80أي مــا يعــادل
ً
تفاوتــا بحوالــي  85نقطــة.

التفاوت في معدالت الرسملة بمدينة الكويت حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

ذات عمر
أقل من سنتين

الفئة األولى (أ)

غير متاح

غير متاح

%5.24

الفئة الثانية (ب)

%5.82

%5.90

غير متاح

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

غير متاح

%5.93

الفئات األدنى مرتبة

غير متاح

غير متاح

%4.03

التفاوت في معدالت الرسملة في السالمية حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر
أقل من سنتين

الفئة األولى (أ)

%5.54

%5.73

%5.62

الفئة الثانية (ب)

%5.70

%6.13

%6.27

الفئة الثالثة (ج)

%5.95

%6.52

%6.80

غير متاح

%7.23

%3.51

الفئة الدنيا

متوسط معدل الرسملة = %6.25

حولي

متوسط معدل الرسملة = %6.61

أبو حليفة
•
•

•

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

بلغ معدل الرسملة لعقارات الفئة األولى (أ) في منطقة حولي .%5.90
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،بلــغ معــدل الرســملة فــي العقــارات الجديــدة  %6ليرتفــع إلــى %6.20
للعقــارات ذات عمــر مابيــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات ويرتفــع إلــى  %6.40للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن
خمــس ســنوات.
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،معــدل الرســملة الوحيــد هــو  %6.69للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن
خمــس ســنوات .وبالتــوازي مــع إتجــاه التغيــر لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،ومــن المرجــح أن تبلــغ معــدالت
الرســملة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ذات عمــر أقــل مــن ســنتين حوالــي  %6.30ولتبلــغ حوالــي  %6.50فــي
العقــارات ذات عمــر مابيــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات.
التفاوت في معدالت الرسملة في حولي حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر
أقل من سنتين

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

•

تقــع منطقــة أبــو حليفــة فــي محافظــة األحمــدي وكان معــدل الرســملة فيهــا أعلــى مــن معــدالت الرســملة
فــي المناطــق الواقعــة ضمــن محافظــة حولــي.

•

بلــغ معــدل الرســملة فــي منطقــة أبــو حليفــة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) ذات عمــر مابيــن ســنتين إلــى خمــس
ســنوات حوالــي  .%6.29إال أنــه مــن الجديــر التنويــه إلــى أنــه لــم يتــم تغطيــة أي عقــار علــى الشــارع الســاحلي
بمنطقــة أبــو حليفــة حيــث قــد تكــون فيهــا معــدالت الرســملة أقــل.

•

بلغت معدالت الرسملة في عقارات الفئة الثانية (ب) ذات عمر مابين سنتين إلى خمس سنوات .%6.34
ً
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،كانــت معــدالت الرســملة مرتفعــة نســبيا حيــث تراوحــت مــا بيــن  %6.58و
.%7.22

•

التفاوت في معدالت الرسملة في أبو حليفة حسب فئة العقارات وأعمارها

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

الفئة األولى (أ)

%5.91

%5.93

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

%5.99

%6.20

%6.40

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

%6.65

%6.69

الفئة الدنيا

غير متاح

غير متاح

%2.54

ذات عمر
أقل من سنتين

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

الفئة األولى (أ)

غير متاح

%6.29

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

غير متاح

%6.34

غير متاح

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

%6.58

%7.22

الفئة الدنيا

غير متاح

غير متاح

%4.55
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الفحيحيل

المهبولة

متوسط معدالت الرسملة = %6.41

•

توفــرت معــدالت الرســملة لمعظــم الفئــات المتواجــدة فــي منطقــة الفحيحيــل كمــا هــو مبيــن فــي
الجــدول رقــم (.)15

•

•

بيــن ً %5.88للعقــارات الجديــدة و  %6.07للعقــارات
تتــراوح معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) ً
ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات ،أي مــا يعــد تفاوتــا منخفضــا بواقــع  19نقطــة.

•

•

بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،تتــراوح معــدالت الرســملة بيــن  %6.03للعقــارات الجديــدة و %6.74
للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات.

•

•

بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،لــم تتوفــر معــدالت الرســملة للعقــارات الجديــدة .وبالتــوازي مــع إتجــاه
ـملة  .%6.30وبلــغ معــدل الرســملة للعقــارات ذات
التغيــر للفئتيــن األخرتيــن ،نعتقــد أن يكــون معــدل الرسـ ً
عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات  %7.12والــذي يمثــل تفاوتــا بحوالــي  82نقطــة.

تراوحــت معــدالت الرســملة فــي المهبولــة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) بيــن  %5.83و  %6.06ليبلــغ مقــدار
التفــاوت  23نقطــة.
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،بلغــت معــدالت الرســملة للعقــارات الجديــدة  %6.27وبلغــت %6.90
للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات.
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،لــم تتوفــر بيانــات معــدل الرســملة للعقــارات الجديــدة ولكــن تــم
تقديرهــا بحوالــي  .%6.60بلــغ أعلــى مســتوى لمعــدالت الرســملة للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس
ســنوات .%7.61
التفاوت في معدالت الرسملة في المهبولة حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر
أقل من سنتين

التفاوت في معدالت الرسملة في الفحيحيل حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر
أقل من سنتين

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

الفئة األولى (أ)

%5.88

غير متاح

%6.07

الفئة الثانية (ب)

%6.03

%6.38

%6.74

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

%6.65

%7.12

الفئات األدنى مرتبة

غير متاح

غير متاح

%4.08

متوسط معدل الرسملة = %6.75

الفنطاس
•

تعتبــر منطقــة الفنطــاس مــن أكثــر المناطــق إثــارة لإلهتمــام حيــث تــم تغطيــة  10عقــارات فيهــا (برجــاء
الرجــوع إلــى الجــدول رقــم  .)8إال أن عقــار واحــد فقــط يقــع ضمــن فئــة عقــارات الفئــة الثالثــة (ج) وتقــع بقيــة
العقــارات ضمــن فئــة العقــارات األدنــى مرتبــة.

•

نتيجة لما سبق ،لم يكن من الممكن إستنتاج معدالت الرسملة لفئات أكثر.

•

بلغــت معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة الثالثــة ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات  %6.75إال أن البيانــات
مبنيــة علــى عقــار واحــد فقــط ممــا ال يمكــن اإلعتــداد بهــذا المعــدل.

الفئة األولى (أ)

%5.83

%6.04

الفئة الثانية (ب)

%6.27

%6.61

%6.90

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

%6.89

%7.61

الفئة الدنيا

غير متاح

غير متاح

%5.82

ذات عمر
أقل من سنتين

متوسط معدالت الرسملة = %6.84

المنقف

•

تعــد معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) فــي المنقــف األعلــى بيــن المناطــق بدولــة الكويــت.
حيــث تــم اإلعتمــاد علــى بيانــات ســتة عقــارات للتوصــل إلــى معــدالت الرســملة .ويبــدو أن توقعــات النمــو
فــي القيــم اإليجاريــة منخفضــة حتــى لعقــارات الفئــة األولــى (أ).

•

بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،تراوحــت معــدالت الرســملة بيــن  %6.67و  .%6.99أمــا بالنســبة لعقارات
الفئــة الثالثــة (ج) فقــد تراحــت معــدالت الرســملة بيــن  %6.78و .%7.20

التفاوت في معدالت الرسملة في المنقف حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر
أقل من سنتين

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

الفئة األولى (أ)

غير متاح

غير متاح

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

غير متاح

غير متاح

غير متاح

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

غير متاح

%6.75

الفئات األدنى مرتبة

غير متاح

غير متاح

%2.59

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

%6.06

التفاوت في معدالت الرسملة في الفحيحيل حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

متوسط معدالت الرسملة = %6.53

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

الفئة األولى (أ)

%6.52

%6.75

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

%6.67

%6.89

%6.99

الفئة الثالثة (ج)

%6.78

%6.92

%7.20

غير متاح

غير متاح

%5.01

الفئة الدنيا
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Farwania
Average Cap Rate = 6.31%
متوسط معدالت الرسملة = %6.31
الفروانية
•
•
•

بلغــت معــدالت الرســملة فــي الفروانيــة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) ذات عمــر أقــل مــن ســنتين %5.63
وترتفــع إلــى  %5.97للعقــارات ذات عمــر مابيــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات .لــم يتوفــر معــدل الرســملة
للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات ولكــن تــم تقديــره بمعــدل .%6.00
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،بلغــت معــدالت الرســملة للعقــارات الجديــدة  %5.97لترتفــع إلــى %6.83
للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات.
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ج) ،لــم تتوفــر معــدالت الرســملة للعقــارات الجديــدة ولكــن تــم تقديرهــا
بمعــدل  .%6.25ترتفــع معــدالت الرســملة بالنســبة للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات لتصــل إلــى
.%7.17

الرقعي
•
•

•

تم تغطية عقارات الفئة الثانية (ب) وعقارات الفئة الثالثة ً(ج) فقط في منطقة الرقعي.
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،تظهــر البيانــات إنحرافــا حيــث تنخفــض معــدالت الرســملة مــن %6.49
ـس
للعقــارات ذات عمــر مــا بيــن ســنتين وخمــس ســنوات لتصــل إلــى  %6.25للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمـ ً
ـنوات .ومــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك إنحــراف فــي معــدالت الرســملة فــي الســوق إال أنهــا ال تمثــل إتجاهــا
سـ ً
ســائدا.
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،بلغــت معــدالت الرســملة للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات
 .%7.48هــذا يشــير إلــى أن معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) يجــب أن تكــون بحــدود .%6.90
التفاوت في معدالت الرسملة في الرقعي حسب فئة العقار وأعمارها

التفاوت في معدالت الرسملة في الفروانية حسب فئة العقار وأعمارها
ذات عمر
أقل من سنتين

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

الفئة األولى (أ)

%5.63

%5.97

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

%5.97

%6.21

%6.83

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

%6.67

%7.17

الفئات األدنى مرتبة

غير متاح

غير متاح

%3.95

Farwania
Average Cap Rate = 6.31%
متوسط معدالت الرسملة = %6.42
خيطان
•

•

•

•

متوسط معدالت الرسملة = %6.74

تعتبــر منطقــة خيطــان منطقــة مثيــرة لإلهتمــام حيــث إســتفادت بشــكل كبيــر مــن إنشــاء مجمــع األفنيــوز.
وتشــير الدالئــل أن معــدالت الرســملة فــي خيطــان قــد إنخفضــت بشــكل كبيــر خــال الســنوات األربعــة/
الخمســة األخيــرة بســبب إرتفــاع الطلــب.
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )21أنــه بالنســبة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) فقــد بلغــت معــدالت الرســملة
للعقــارات الجديــدة  .%5.69ولــم تتوفــر بيانــات عــن الفئتيــن األخرتيــن إال أنــه مــن المعتقــد أن تكــون معــدالت
الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) أقــل مــن مســتوى .%6.00
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،بلغــت معــدالت الرســملة فــي العقــارات الجديــدة  %6.13لترتفــع إلــى
 %6.34فــي العقــارات ذات عمــر مــا بيــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات .بالرغــم مــن عــدم توفــر بيانــات عــن
معــدالت رســملة العقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات إال أنــه مــن المعتقــد أن تكــون مســتوياتها
قريبــة لمعــدل .%6.60
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،لــم تتوفــر معــدالت الرســملة للعقــارات الجديــدة ولكــن تــم تقديرهــا
بحوالــي  %6.50ثــم ترتفــع لتصــل إلــى  %7.08فــي حالــة العقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات.

ذات عمر
أقل من سنتين

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

الفئة األولى (أ)

غير متاح

غير متاح

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

غير متاح

%6.49

%6.25

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

غير متاح

%7.48

الفئة الدنيا

غير متاح

غير متاح

%3.36

معدالت الرسملة في المناطق ذات البيانات الغير كافية –
العقارات اإلستثمارية
هنــاك بعــض المناطــق تــم تغطيــة أقــل مــن  10عقــارات فيهــا .معــدالت الرســملة فــي تلــك المناطــق ال تعتبــر
ممثلــة ألحــوال الســوق حيــث أن عينــة البيانيــة غيــر كافيــة .تلــك المناطــق مبينــة فــي هــذا القســم.

متوسط معدل الرسملة = %5.94

الشعب
•

هنــاك معــدل رســملة واحــد فــي منطقــة الشــعب لعقــارات الفئــة األولــى (أ) بعمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات.
وقــد بلــغ معــدل الرســملة فــي منطقــة الشــعب .%5.94

التفاوت في معدالت الرسملة في الشعب حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

ذات عمر
أقل من سنتين

الفئة األولى (أ)

غير متاح

غير متاح

%5.94

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

%3.60

التفاوت في معدالت الرسملة في خيطان حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر
أقل من سنتين

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

الفئة األولى (أ)

%5.69

غير متاح

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

الفئة الثانية (ب)

%6.13

%6.34

غير متاح

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

%6.88

%7.08

الفئة الدنيا

غير متاح

الفئات األدنى مرتبة

غير متاح

غير متاح

%3.65
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متوسط معدل الرسملة = %6.05

الجابرية

متوسط معدالت الرسملة = %6.36

الجهراء

•

فــي ضــوء قلــة العقــارات المتواجــدة فــي الجابريــة ،تــم إســتنتاج معــدل الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى
(أ) فقــط لشــريحة العقــارات ذات عمــر مابيــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات .وقــد بلــغ معــدل الرســملة %5.82
وهــو أعلــى بشــكل هامشــي مــن معــدالت الرســملة فــي الســالمية ولكنــه أقــل بشــكل هامشــي مــن
معــدالت الرســملة فــي حولــي.

•

بالنســبة لعقــارات ًالفئــة الثانيــة (ب) ،بلــغ معــدل الرســملة للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات
 %6.27أي مماثــا لمعــدالت الرســملة فــي الســالمية.

•

تتوفــر معــدالت الرســملة لجميــع الفئــات العقاريــة بمنطقــة الجهــراء .وقــد بلغــت معــدالت الرســملة فــي
عقــارات الفئــة األولــى (أ)  %5.89لترتفــع إلــى  %5.98فــي عقــارات الفئــة الثانيــة (ب) وحوالــي  %6.32فــي
عقــارات الفئــة الثالثــة (ج).

•

لــم تتوفــر معــدالت الرســملة لمعظــم الفئــات العمريــة األخــرى للعقــارات ماعــدا عقــارات الفئــة الثانيــة (ب)
ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات حيــث بلغــت معــدالت الرســملة لهــا .%7.27

•

نحــن نعتقــد بقــوة أن ترتفــع معــدالت الرســملة فــي عقــارات الفئــة الثالثــة (ج) لتصــل إلــى  %7.50للعقــارات ذات
عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات.

التفاوت في معدالت الرسملة في الجابرية حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

ذات عمر
أقل من سنتين

الفئة األولى (أ)

غير متاح

%5.82

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

غير متاح

غير متاح

%6.27

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

غير متاح

غير متاح

الفئات األدنى مرتبة

غير متاح

غير متاح

%4.48

التفاوت في معدالت الرسملة في الجهراء حسب فئة العقارات وعمرها
ذات عمر
أقل من سنتين

الفئة األولى (أ)

%5.89

غير متاح

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

%5.98

غير متاح

%7.27

الفئة الثالثة (ج)

%6.32

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

الفئة الدنيا
جليب الشيوخ
•
•
•
•

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

متوسط معدالت الرسملة = %6.79

تــم تغطيــة أربعــة عقــارات فقــط فــي جليــب الشــيوخ وبالتالــي فــإن معــدالت الرســملة للعديــد مــن الفئــات
لــم تتوفــر.
ً
وفقــا للطبيعــة الســكانية للمنطقــة ،مــن المعتقــد أن المنطقــة ال يضــم العديــد مــن عقــارات الفئــة األولــى
(أ).
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،تتــراوح معــدالت الرســملة بيــن  %6.44للعقــارات ذات عمــر بيــن ســنتين
إلــى خمــس ســنوات وتصــل إلــى  %7.14للعقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس ســنوات.
بالرغــم مــن عــدم توفــر معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) إال أنــه مــن المعتقــد أن تتــراوح بيــن
 %6.5و  %7.5لمختلفــة فئــات العقــار.
التفاوت في معدالت الرسملة في جليب الشيوخ حسب فئة العقارات وأعمارها
ذات عمر
أقل من سنتين

ذات عمر ما بين سنتين
إلى خمس سنوات

ذات عمر أكثر من خمس
سنوات

الفئة األولى (أ)

غير متاح

غير متاح

غير متاح

الفئة الثانية (ب)

غير متاح

%6.44

%7.14

الفئة الثالثة (ج)

غير متاح

غير متاح

غير متاح

الفئات األدنى مرتبة

غير متاح

غير متاح

%3.66
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كجــزء مــن الدراســة ،تــم التحصــل علــى معلومــات عــن صفقــات وعــروض شــراء لعــدد  39عقــار .مــن بينهــا تــم
إســتبعاد عــدد مــن العقــارات لألســباب التاليــة:
•
•

عــدم إكتمــال المعلومــات  -تــم إســتبعاد بعــض العقــارات بســبب عــدم إكتمــال توافــر المعلومــات الخاصــة بهــا
وبالتالــي لــم يتــم تحديــد مناطــق تلــك العقــارات.
عقــارات جديــدة  -تضمنــت المعلومــات حــاالت صفقــات عقــارات جديــدة لــم يتــم تأجيرهــا بعــد .وبالتالــي أصبــح
الدخــل اإليجــاري مبنــي علــى اإلجتهــاد الشــخصي حيــث ال يوجــد معــدالت ســوقية للمقارنــة بهــا ممــا أدى
إلــى إســتبعاد تلــك العقــارات.

بعــد مراجعــة المعلومــات ،أصبــح عــدد العقــارات المؤهلــة إلحتســاب معــدالت الرســملة الخاصــة بهــا عــدد 27
عقــار لهــذا القطــاع .يجــدر بالذكــر أن هــذه العقــارات تتضمــن كال مــن المكاتــب التجاريــة والمحــات التجاريــة حيــث
أن أغلــب العقــارات ذات إســتخدام مــزدوج والتالــي مــن غيــر المجــدي القيــام بحســابات رياضيــة مختلفــة لــكل
منهمــا .يوضــح الجــدول رقــم ( )29أهــم النتائــج:
•
•

العقارات التجارية

•

بلغــت إجمالــي القيمــة الصفقــات لعــدد  27عقــار مايعــادل  145.1مليــون د.ك ليصبــح بذلــك متوســط القيمــة
 5.37مليــون د.ك.
مــن الجديــر بالذكــر أن هــذه القيمــة أعلــى بكثيــر مــن متوســط قيمــة العقــارات اإلســتثمارية البالغــة 1.53
مليــون د.ك.
بلغ متوسط معدالت الرسملة .%6.09

معدالت الرسملة لقطاع العقارات التجارية بدولة الكويت
عدد العقارات التجارية التي تم تغطيتها
إجمالي قيمة الصفقات
متوسط سعر الصفقة
متوسط معدالت الرسملة*

27
 145,172,614د.ك
 5,376,763د.ك
%6.09

* تم تعديل المتوسط إلستبعاد الفئة الدنيا من العقارات حيث تماثل هذه الصفقات شراء أراضي.

جــاءت معــدالت الرســملة للعقــارات التجاريــة أقــل بحوالــي  30نقطــة عــن مســتويات العقــارات اإلســتثمارية .هــل
التجاريــة أقــل أم أن توقعــات النمــو المســتقبلي أعلــى؟ تــم تنــاول
ـدل العائــد فــي العقــارات
يعنــي ذلــك أن معـ ً
ً
هــذا الموضــوع الحقــا فــي هــذا القســم .وبدايــة ،ســيتم إســتعراض التفــاوت فــي معــدالت الرســملة حســب
فئــات لعقــار

39

40

معــدالت القيــم اإليجاريــة المعياريــة للمحــات التجاريــة فــي الــدور األرضــي
(بالمتــر مربــع) لعقــارات الفئــة األولــى (أ) – مــن  2011وحتــى 2014

التفاوت في معدالت الرسملة حسب فئة العقار
مثــل العقــارات اإلســتثمارية ،تختلــف معــدالت الرســملة للعقــارات التجاريــة بإختــاف فئــة العقــار .ومــن الجديــر
بالذكــر أن  8عقــارات مــن أصــل  28عقــار تجــاري هــي مــن فئــة الفئــة الدنيــا وبالتالــي لــم يتــم تضمينهــا فــي
التحليــل .ويتــوزع عــدد  19عقــار علــى مختلــف الفئــات العقاريــة ممــا أعطــى بيانــات كافيــة للقيــام بالتحليــل
حســب فئــة العقــار.
قبــل النظــر إلــى التفــاوت فــي معــدالت الرســملة ،يوضــح الجــدول رقــم ( )30معــدالت تأجيــر المكاتــب التجاريــة
التــي تــم إقتباســها مــن اإلصــدار الســابق للمرشــد العقــاري فــي عــام  .2013حيــث شــهدً ســوق المكاتــب
التجاريــة إنكمــاش فــي حجــم الطلــب بعــد األزمــة الماليــة فــي عــام  .2008وظــل الســوق راكــدا حتــى عــام 2013
هنــاك نمــو فــي الطلــب .ونتيجــة لذلــك ،يوضــح الجــدول رقــم ( )30إرتفــاع القيــم اإليجاريــة بمتوســط
حيــث كان ً
 %6.3ســنويا لعقــارات الفئــة األولــى (أ) بيــن األعــوام  2011و  .2013وظلــت القيــم اإليجاريــة لعقــارات الفئــة
الثانيــة (ب) والفئــة الثالثــة (ج) فــي عــام  2013أقــل مــن مســتوياتها فــي عــام .2011

متوسط النمو السنوي في القيم اإليجارية

2011

2014

شارع الخليج

 22.00د.ك

 30.00د.ك

%10.9

حولي

 17.00د.ك

 25.00د.ك

%13.7

السالمية

 20.00د.ك

 30.00د.ك

%14.5

الشارع الساحلي

 18.00د.ك

 28.00د.ك

%15.9

مدينة الكويت

 15.00د.ك

 25.00د.ك

%18.6

تشــير النتائــج اإلجماليــة مــن الجــداول ( )30و ( )31أنــه فــي قطــاع العقــارات التجاريــة كانــت معــدالت النمــو فــي
القيــم اإليجاريــة للفئــات األعلــى للعقــارات أعلــى مــن معــدالت النمــو فــي العقــارات ذات الفئــات األدنــى .وهــذا
ينعكــس علــى معــدالت الرســملة للعقــارات التجاريــة علــى إختــاف فئاتهــا.

معظم اإلرتفاع في القيم اإليجارية لعقارات الفئة األولى (أ) حدثت خالل عام .2013
Variations in Rental Growth Rates by Property Grades (Office Space) - Q3 2011 to Q2 2014
الربع الثالث
لعام 2011

الربع الثاني
لعام 2013

متوسط النمو السنوي في
القيم اإليجارية

الفئة األولى (أ)

 6.96د.ك

7.75

د.ك

%6.3

الفئة الثانية (ب)

 6.90د.ك

6.66

د.ك

%2.0-

الفئة الثالثة (ج)

 6.18د.ك

5.92

د.ك

%2.4-

يوضــح الرســم البيانــي رقــم ( )10التفــاوت فــي معــدالت الرســملة حســب فئــة العقــار العقــارات التجاريــة بدولــة
الكويت.
•

بالتوافــق مــع إتجــاه التغيــر للعقــارات اإلســتثمارية ،كانــت معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ)
األدنــى لتصــل إلــى  .%5.73أي أن معــدالت الرســملة لهــذه الفئــة أقــل بحوالــي  20نقطــة مــن مثيالتهــا
فــي العقــارات اإلســتثمارية لنفــس الفئــة.

•

بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) ،بلغــت معــدالت الرســملة  ،%6.28أي أقــل بحوالــي  10نقــاط مــن
معــدالت الرســملة للعقــارات اإلســتثمارية لنفــس الفئــة.

•

بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،بلغــت معــدالت الرســملة  ،%6.73أي أقــل لحوالــي  10نقــاط مــن
معــدالت الرســملة للعقــارات اإلســتثمارية لنفــس الفئــة.

•

كانت صفقات فئة العقارات األدنى مرتبة تمثل شراء أراضي وبالتالي لم يتم اإلعتداد بها.

بالرغــم مــن عــدم توافــر البيانــات الخاصــة بعــام  ،2014إال إن إتجــاه الســوق يشــير إلــى أن نســب اإلشــغال
للمكاتــب التجاريــة لجميــع فئــات العقــارات قــد زادت عــن  %80وقــد إزدادت القيــم اإليجارية بشــكل كبير .وبالتالي
فــإن القيــم اإليجاريــة لجميــع فئــات العقــارات فــي عــام  2014هــي أعلــى مــن مســتوياتها فــي عــام .2011
بالنســبة للمحــات التجاريــة ،تــم جمــع بيانــات عــن الفئــات العاليــة مــن العقــارات كمــا هــو موضــح فــي الجــدول
رقــم ( ،)31والــذي يوضــح معــدالت القيــم اإليجاريــة المعياريــة (يصلــح إتخاذهــا كأســاس للمقارنــة) لمحــات
الــدور األرضــي بمســاحة  150متــر مربــع فــي مناطــق مختلفــة بدولــة الكويــت.

•

كان النمو في القيم اإليجارية أعلى في باقي مناطق المحالت التجارية.

•

فــي الوقــت الــذي إرتفعــت فيــه القيــم اإليجاريــة لكافــة فئــات المحــات التجاريــة ،كانــت الزيــادة أعلــى
بكثيــر فــي الفئــات األعلــى للعقــارات المتواجــدة فــي مناطــق حيويــة ذات نســب اإلشــغال العاليــة.

6.73%

•

 22د.ك للمتــر المربــع فــي عــام  2011إلــى  30د.ك للمتــر
إرتفعــت القيــم اإليجاريــة علــى شــارع الخليــج مــن ً
المربــع فــي عــام  ،2014أي مــا يمثــل نمــوا ســنويا يعــادل .%10.9

الفئة األولى (أ)
الفئة الثانية (ب)
الفئة الثالثة (ج)
الفئة األدنى مرتبة
41

42

العقارات التجارية التي تم تغطيتها في الدراسة حسب المنطقة
كانــت معــدالت الرســملة للعقــارات التجاريــة لمختلــف فئــات العقــارات أقــل بحوالــي  20-10نقطــة ممــا يقابلهــا
فــي العقــارات اإلســتثمارية .وبشــكل عــام ،كانــت معــدالت الرســملة الرئيســية للعقــارات التجارية أقــل بـ 30نقطة
هــذا يعنــي أن معــدالت الرســملة لفئــات العقــارات
مــن معــدالت الرســملة الرئيســية للعقــارات اإلســتثمارية.
ً
التجاريــة متوزعــة بشــكل حــول متوســطها بشــكل أقــل تفاوتــا بالمقارنــة بمعــدالت الرســملة لفئــات العقــارات
اإلســتثمارية.

عدد العقارات التي
تم تغطيتها

لــم تتوفــر البيانــات الكافيــة لتحليــل التفــاوت فــي معــدالت الرســملة إمــا حســب عمــر العقــار أو حســب خصائــص
األرض .وبوجــود عــدد  19عقــار فقــط خــارج فئــات العقــارات الدنيــا ،فمــن غيــر المجــدي تحليــل الييانــات علــي
أســاس خصائــص األرض وفئــات العقــار حيــث أن العينــة الســوقية صغيــرة الحجــم.
ً
ً
مــن المتوقــع أن تتبــع العقــارات التجاريــة إتجاهــا مماثــا للعقــارات اإلســتثمارية بالنســبة للتفــاوت حســب عمــر
العقــار أو خصائــص األرض .إن جــودة خصائــص األرض ،أكثــر أهميــة فــي حالــة العقــارات التجاريــة ممــا هــي
عليــه فــي العقــارات اإلســتثمارية .ومــن شــأن مميــزات ســهولة الوصــول للعقــار وســهولة رؤيتــه رفــع القيــم
اإليجاريــة للمكاتــب والمحــات التجاريــة.

مــن المتوقــع أن يتــم تضميــن التحليــل فــي اإلصــدارات الالحقــة مــن الدليــل
الماثــل.

•

بإســتثناء منطقــة حولــي التــي تــم تغطيــة  15عقــار تجــاري فيهــا ،تضــم كل المناطــق األخــرى عقارييــن
فقــط فــي هــذه الشــريحة.

•

إن عــدد العقــارات التجاريــة بدولــة الكويــت أقــل بكثيــر مــن عــدد العقــارات اإلســتثمارية .ويعــزى الســبب فــي
إنخفــاض عــدد الصفقــات إلــى إرتفــاع متوســط القيمــة الســوقية لهــا.

15

 61,795,000د.ك

 4,119,667د.ك

 4,055د.ك

المنقف

2

 5,000,000د.ك

 2,500,000د.ك

 3,333د.ك

جليب الشيوخ

5

 13,394,000د.ك

 2,678,800د.ك

 3,742د.ك

الجهراء

4

 14,983,614د.ك

 3,745,904د.ك

 3,844د.ك

حولي

إجمالي القيمة

يوضح الجدول رقم ( )33التفاوت في معدالت الرسملة لمختلف المناطق بإختالف فئاتها:
•

معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) حوالــي  .%4.00هــذه أحــد
بالنســبة لمدينــة الكويــت ،بلغــت ً
الصفقــات ذات القيمــة العاليــة جــدا .ومــن المعتقــد أن هــذا المعــدل ال يمثــل معــدل الرســملة للســوق
والــذي يمكــن أن يعــادل .%5.25

•

بلغــت معــدالت الرســملة للعقــارات التجاريــة فــي منطقــة حولــي  .%5.57ويعــد هــذا المعــدل أقــل بحوالــي
 34نقطــة عــن مــا يقابلــه مــن معــدل رســملة فــي العقــارات اإلســتثمارية.

•

 %5.99أي مماثلــة لمــا
بالنســبة لعقــارات الفئــة الثانيــة (ب) فــي حولــي ،بلغــت معــدالت الرســملة لهــا
ً
هــي عليــه فــي العقــارات اإلســتثمارية .ومــن المعتقــد أن هــذه البيانــات تمثــل إنحرافــا بســبب صغــر حجــم
العينــة الســوقية .بالنســبة لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج) ،بلغــت معــدالت الرســملة لهــا  %6.62ولــم تتوفــر
معــدالت رســملة مقارنــة لهــا فــي العقــارات اإلســتثمارية.

•

بلغــت معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) فــي المنقــف  ،%6.60أي مــا يعــد مماثــا لمــا يقابلهــا
فــي العقــارات اإلســتثمارية.
ً
تــم اإلشــارة ســابقا فــي التقريــر الماثــل إلــى أن المنقــف تضــم أعلــى معــدالت رســملة لعقــارات الفئــة
األولــى (أ) بيـ ًـن جميــع مناطــق العقــارات اإلســتثمارية .وكانــت هــذه هــي الحالــة نفســها بالنســبة للعقــارات
التجاريــة أيضــا .ومــن الواضــح أن توقعــات النمــو فــي القيــم اإليجاريــة لفئــات العقــارات فــي المنقــف هــي
األدنــى.

•

بلغــت معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) فــي جليب الشــيوخ  %6.24لترتفع إلــى  %6.78لعقارات
الفئــة الثانيــة (ب).

•

بلغــت معــدالت الرســملة لعقــارات الفئــة األولــى (أ) فــي الجهــراء  %6.20وحوالــي  %6.42لعقــارات الفئــة
الثانيــة (ب) وحوالــي  %6.96لعقــارات الفئــة الثالثــة (ج).

•

إتجاه التغير في معدالت الرسملة حسب المنطقة – العقارات التجارية
يوضح الجدول رقم ( )32مناطق العقارات التجارية التي تم تغطيتها.

1

 50,000,000د.ك

 50,000,000د.ك

 13,678د.ك

مدينة الكويت

ً
بإســتخدام منطــق معــدالت الرســملة التــي تعــد مؤشــرا عــن النظــرة المســتقبلية للســوق ،وبإفتــراض أن
مســتثمري العقــارات التجاريــة لديهــم توقعــات وتطلعــات للعوائــد بشــكل يتماثــل مــع مســتثمرين العقــارات
اإلســتثمارية ،فإنــه مــن المتوقــع أن يكــون النمــو فــي القيــم اإليجاريــة للعقــارات التجاريــة أعلــى ممــا هــو عليــه
فــي العقــارات اإلســتثمارية.

تحلي ًــل معــدالت الرســملة حســب عمــر للعقــار وخصائــص األرض غيــر ذات جــدوى
نظــرا لعــدم توفــر البيانــات الكافيــة

متوسط القيمة

متوسط سعر المتر
المربع من األرض
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الملحق رقم (:)1

تعاريف المصطلحات

التفاوت في معدالت الرسملة لمختلف المناطق حسب فئة العقار
الفئة األولى (أ)

الفئة الثانية (ب)

الفئة الثالثة (ج)

مدينة الكويت

%4.00

غير متاح

غير متاح

حولي

%5.57

%5.99

%6.62

المنقف

%6.60

غير متاح

غير متاح

جليب الشيوخ

%6.24

%6.78

غير متاح

الجهراء

%6.20

%6.42

%6.96

المعتقــد أن معــدالت الرســملة ألي منطقــة للعقــارات التجاريــة بدولــة الكويــت أقــل بحوالــي
بشــكل عــام ،مــن
ً
 30-20نقطــة مقارنــة بمــا يقابلهــا فــي العقــارات اإلســتثمارية.
يعــزى الســبب الرئيســي فــي ذلــك اإلختــاف إلــى توقــع اإلرتفــاع المطــرد فــي القيــم اإليجاريــة عنهــا فــي قطــاع
المحــات التجاريــة .ومــن المرجــح أن عقــارات المحــات التجاريــة يتــم تداولهــا بمعــدالت رســملة أقــل بحوالــي
 60-50نقطــة مــن مــا يقابلهــا فــي العقــارات اإلســتثمارية .هــذا يجعــل معــدالت الرســملة لعقــارات المحــات
التجاريــة عنــد مســتوى  %5.25فــي مناطــق متعــددة.
يتوقــع المســتثمرون إرتفــاع مطــرد فــي القيــم اإليجاريــة للمحــات التجاريــة فــي المســتقبل .وفــي ضــوء شــح
األراضــي الشــاغرة المناســبة لتطويــر عقــارات المحــات التجاريــة ،فإنــه ليــس مــن المتوقــع تطويــر حجــم كبيــر
مــن المحــات التجاريــة.

معدل الرسملة
يتــم إحتســاب معــدل الرســملة عــن طريــق حاصــل قســمة الدخــل الســنوي للعقــار علــى ســعر العقــار .علــى
ســبيل المثــال ،إذا بلغــت قيمــة عقــار  1مليــون د.ك وبلغــت اإليــرادات الســنوية المتولــدة مــن العقــار 80,000
د.ك ،يصبــح معــدل الرســملة .%8.00
سعر العقار =  1,000,000د.ك
اإليراد السنوي =  80,000د.ك
معدل الرسملة = %8.00 = 1,000,000 / 80,000
فــي الواقــع ،يتــم تــداول المئــات مــن العقــارات المــدرة للدخــل فــي الســوق فــي مناطــق مختلفــة .بالنســبة
لهــذه العقــارات ،فــإن دمــج اإليــراد والســعر يعطــي معــدل الرســملة .تشــتهر معــدالت الرســملة فــي الســوق
ويتــم إســتخدامها لتقييــم العقــارات المعــروف إيرادهــا الســنوي .و هــذه المنهجية المســتخدمة في التقييم
العقــاري ،تســمى بمنهجيــة القيمــة الرأســمالية للدخــل.
معدل الرسملة = %8.00
الدخل السنوي =  80,000د.ك
قيمة العقار =  1,000,000 = %8.00 / 80,000د.ك
يمكــن أن يكــون الدخــل المســتخدم فــي المعادلــة الرياضيــة مجمــل الدخــل أو صافــي الدخــل (بعــد إقتطــاع
مصاريــف التشــغيل والصيانــة) .وخــال الدراســة الماثلــة ،تــم إســتخدام مجمــل الدخــل فقــط إلحتســاب جميــع
معــدالت الرســملة بمــا يتوافــق مــع أفضــل األســاليب المســتخدمة فــي الســوق.
العقارات التجارية
العقــارات التجاريــة هــي العقــارات التــي يتــم إســتخدامها مــن قبــل مؤسســات تجاريــة .تتضمــن العقــارات
التجاريــة المكاتــب والمحــات والوحــدات الصناعيــة وغيرهــا .إال أنــه فــي التقريــر الماثــل ،تــم إســتخدام مصطلــح
العقــارات التجاريــة لإلشــارة إلــى المكاتــب التجاريــة والمحــات التجاريــة فقــط.
طريقة المقارنة بالبيوع السابقة
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تتمثــل طريقــة المقارنــة بالبيــوع الســابقة للتقييــم العقــاري فــي أن تقييــم العقــار يجــب أن يتــم عــن طريــق
ـون المشــترون مســتعدون لدفعهــا فــي الوقــت الراهــن للحصــول علــى عقــارات
المقارنــة بالمبالــغ التــي يكـ ُ
مواقــع مماثلــة .تعــد هــذه المنهجيــة ذات فائــدة كبيــرة عنــد تقييــم األراضــي والعقــارات الســكنية
مماثلــة فــي
ً
التــي ال تــدر دخــا.
العقــارات المماثلــة للعقــار قيــد التقييــم ويجــب إختيــار
مــن األهميــة بمــكان بــذل العنايــة الواجبــة لتحديــد
ً
الصفقــات التــي ال يكــون فيهــا البائع/المشــتري مضطــرا للبيع/للشــراء.
ً
مــن أهــم عيــوب هــذه الطريقــة ،أن عمليــة تحديــد إن كان هنــاك عقــار مماثــا للعقــار قيــد التقييــم أم ال مــن
العمليــات المعقــدة والتــي قــد تخضــع بطبيعتهــا إلجتهــاد ًشــخصي مــن المقيــم .وفــي بعــض األحــوال ،ال تتوفر
ـداول
بيانــات عــن صفقــات حديثــة فــي مواقــع مماثلــة ،خصوصــا فــي األســواق صغيــرة الحجــم حيــث ال يتــم تـ
ً
ـم كبيــر مــن العقــارات ممــا يجعــل توافــر بيانــات مقارنــة لجميــع أنــواع العقــارات فــي مختلــف المناطــق تحديــا
حجـ ً
صعبــا.
ضعــف منهجيــة مقارنــة أســعار البيــوع الســابقة ،إال أن هــذه المنهجيــة تبقــى أحــد أكثــر
بالرغــم مــن نقطــة ً
المنهجيــات إســتخداما لتقييــم العقــارات الســكنية وقطــع األرض.
طريقة حساب التكلفة
تعتمــد منهجيــة حســاب التكلفــة علــى أن قيمــة العقــار تســاوي مجمــوع قيــم مكوناتــه وأجــزاءه .ويمكــن
البيــوع الســابقة ويمكــن تقييــم البنــاء بإســتخدام تكلفــة
تقييــم األرض بإســتخدام منهجيــة مقارنــة أســعار
ً
بنــاءه حســب أســعار الســوق .وفــي حــال كان البنــاء قديمــا ،يتــم إســتخدام معــدل إســتهالك مناســب للتخفيــض
مــن قيمــة المبنــي.
ً
يتــم إســتخدام منهجيــة التكلفــة بشــكل مســتمر لجميــع أنــواع العقــارات ،خصوصــا فــي حــال عــدم القــدرة علــى
إســتخدام منهجيــة مقارنــة أســعار البيــوع الســابقة بســبب عــدم توفــر البيانــات الكافيــة.
يتمثــل النقــض الرئيســي لمنهجيــة حســاب التكلفــة فــي أنهــا تتجاهــل عامــل الســوق .حيــث فــي حــال إرتفــاع
القيــم اإليجاريــة بشــكل كبيــر بعــد إنشــاء العقــار ،فــإن قيمــة تقييــم العقــار بإســتخدام منهجيــة حســاب التكلفــة
تكــون أقــل ممــا ســتكون عليــه عنــد إســتخدام حســاب القيمــة الرأســمالية للدخــل .وعلــى العكــس ،فــي حــال
إنخفــاض اإليجــارات بعــد إنشــاء العقــار ،فــإن منهجيــة حســاب التكلفــة تعمــل علــى إحتســاب قيمــة أعلــى للعقــار
عمــا إذا طبقنــا منهجيــة حســاب القيمــة الرأســمالية للدخــل

تســتخدم منهجيــة رســملة الدخــل اإليــراد اإليجــاري لألشــهر الـــ  12األخيــرة ويتــم تطبيــق معــدل الرســملة عليهــا
هنــاك عــدة منهجيــات معقــدة للتقييــم فــي نفــس الوقــت .وفــي حــال كان اإليــراد
لتحديــد قيمــة العقــار .إال أن ً
اإليجــاري المســتقبلي مختلفــا فــي الســنوات القادمــة ،عــن مــا عليــه الحــال فــى الســنوات الســابقة ،فإنــه
يتــم خصــم الدخــل اإليجــاري الســنوي بإســتخدام معــدل رســملة مختلــف حســب الســنة .بهــذه الطريقــة ،تكــون
المنهجيــة مشــابهة لمنهجيــة خصــم التدفقــات النقديــة والتــي يتــم إســتخدامها بكثــرة فــي تقييــم األســهم.
فــي تقييــم العقــارات المــدرة للدخــل إال أن كان لهــا
الدخــل
إســتخدام منهجيــة رســملة
بالرغــم مــن فائــدة
ً
ً
ً
نصيــب مــن العيــوب أيضــا .حيــث تتطلــب المنهجيــة كمــا كبيــرا مــن المعلومــات المســتفيضة الخاصــة بمعــدالت
الرســملة لســوق العقــارات بمختلــف فئــات العقــارات وعمرهــا ومميزاتهــا ومواقعهــا .فــي حــال عــدم توفـ ًـر
معلومــات حديثــة عــن صفقــات فــي مناطــق مشــابهة للعقــار قيــد التقييــم ،فــا تقــدم هــذه المنهجيــة بديــا
للمقارنــة بــه.
العقارات اإلستثمارية
ً
وفقــا ألحــكام بلديــة الكويــت ،تــم تصنيــف بعــض المناطــق بأنهــا مناطــق إســتثمارية يســمح بهــا بإنشــاء الشــقق
الســكنية للتأجيــر أو البيــع .وبمــا أن الوافديــن ً ال يحــق لهــم شــراء شــقق ســكنية بدولــة الكويــت ،فــإن عــدد
المعروضــة للبيــع صغيــر جــدا ومعظــم المناطــق التــي تتواجــد فيهــا تلــك الشــقق يتواجــد
الشــقق الســكنية
ً
فيهــا شــقق لإليجــار أيضــا .تســمى هــذه العقــارات بالعقــارات اإلســتثمارية.
ً
تعــرف العقــارات اإلســتثمارية عالميــا بأنهــا العقــارات التــي يقــوم المســتثمر بشــرائها لكســب عوائــد منهــا إمــا
بالتأجيــر أو البيــع .حيــث أن هــذا العقــار مختلــف عــن العقــار الــذي يتــم شــراؤه لإلســتخدام الشــخصي ،كمــا هــو
الحــال عنــد قيــام عائلــة بشــراء منــزل للعيــش فيــه .وبمــا أن معظــم عقــارات الشــقق يتــم إســتخدامها مــن قبــل
ـة الكويــت ًلكســب عوائــد وليــس لإلســتخدام الشــخصي ،فليــس هنــاك تناقــض بيــن المصطلــح
مســتثمرين بدولـ ً
المســتخدم محليــا أو عالميــا.

منهجية حساب القيمة الرأسمالية للدخل
ـث
تعمــل منهجيــة حســاب القيمــة الرأســمالية للدخــل فــي تقييــم العقــار باإلعتمــاد فقــط علــى دخــل العقــار حيـ ً
يتــم رســملته بمعــدل رســملة معيــن (إنظــر التعريــف أعــاه) .يجــب أن يكــون معــدل الرســملة المســتخدم مماثــا
لمعــدل المعيــاري للســوق فيمــا يخــص فئــات مماثلــة مــن العقــارات وفــي مواقــع مشــابهة .وتعتبــر هــذه
المنهجيــة ذات قيمــة كبيــرة لتقييــم أي نــوع مــن العقــارات المــدرة للدخــل.
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تــم إعــداد الدليــل عــن معــدالت الرســملة بإســتخدام بيانــات لعــدد  330عقــار إســتثماري وعــدد  27عقــار تجــاري.
تنتشــر هــذه العقــارات علــى مختلــف مناطــق ومناطــق دولــة الكويــت وتضــم عقــارات ذات فئــات وأعمــار
وخصائــص متباينــة .ويوجــد أدنــاه أهــم المالحظــات المتعلقــة بمنهجيــة إعــداد التقريــر الماثــل:

المرفق رقم (:)2

مالحظات عن منهجية
إعداد التقرير

•

مــن ضمــن العقــارات اإلســتثمارية الـــ 330التــي تــم إختيارهــا فــي الدراســة ،تــم بيــع  276عقــار منهــا خــال
الربــع األول مــن عــام  .2014تــم جمــع بيانــات أســعار بيــع تلــك العقــارات مــن مصــادر متنوعــة مثــل الهيئــات
الحكوميــة ومالكــي العقــار والسماســرة.

•

بالنســبة لهــذه العقــارات ،تــم إعــداد مســوحات ســوقية خــال شــهري مايــو و يونيــو مــن عــام 2014
للتعــرف علــى نســبة اإلشــغال فيهــا والقيــم اإليجاريــة الشــهرية لمختلــف أنــواع الشــقق والمحــات.

•

معــدالت الرســملة التــي تــم تقديرهــا لهــذه العقــارات هــي معــدالت رســملة حقيقيــة حيــث أن أســعار
العقــارات هــي األســعار الحقيقيــة لتــداول العقــارات فــي الســوق.

•

بهــدف إضافــة عــدد أكبــر مــن العقــارات ضمــن العينــة الســوقية ،تــم اإلســتعانة ببيــت التمويــل الكويتــي
حيــث تمــت الموافقــة علــى عمــل تقييــم لعــدد  54عقــار .تــم توفيــر بيانــات تفصيليــة عــن عقــارات مختــارة
بمناطــق مختلفــة إلــى بيــت التمويــل الكويتــي الــذي قــام بــدوره بتزويدنــا بنتائــج تقييــم العقــارات فــي
شــهر ســبتمبر مــن عــام  .2014نــود اإلعــراب عــن شــكرنا الجزيــل لتعــاون بيــت التمويــل الكويتــي فــي هــذه
المهمــة.

•

تــم تنظيــم المســوحات الســوقية لتحديــد نســبة اإلشــغال والقيــم اإليجاريــة الشــهرية لمختلــف الشــقق.
بمــا أن تلــك العقــارات لــم يتــم تداولهــا فــي الســوق ،كانــت معــدالت الرســملة المقــدرة معــدالت إســمية
حيــث أن أســعار العقــارات تــم تقديرهــا علــى كمــا لــو بيعــت فــي الســوق.

•

تــم جمــع معلومــات تفصيليــة عــن عــدد  330عقــار إســتثماري علــى أســاس مؤشــرات تقيــس مســتوى
نوعيــة البنــاء والمرافــق المتوفــرة وصيانــة العقــار والصيانــة الدوريــة ونوعيــة األبــواب والشــبابيك وتوفــر
مواقــف الســيارات وغيرهــا مــن خــال المســح الســوقي .تــم تغطيــة إجمالــي  75ميــزة عــن كل عقــار وذلــك
بهــدف فصــل العقــارات إلــى فئــات مختلفــة.

•

بالنســبة للعقــارات التجاريــة ،تــم بيــع جميــع العقــارات الـــ 27المختــارة خــال النصــف األول مــن عــام 2014
ومعــدالت الرســملة هــي معــدالت حقيقيــة.

•

تــم تنظيــم مســوحات ســوقية لهــذه العقــارات لتقديــر اإليــراد اإليجــاري لهــا ونوعيــة البنــاء والصيانــة
ومواقــف الســيارات وغيرهــا.

•

بالرغــم مــن بــذل الجهــد الــازم ،لــم يتــم تنــاول بعــض المناطــق وفئــات العقــارات بشــكل كافي فــي التقرير
الماثــل.

•

نحن على ثقة أننا سنتمكن من تغطية تلك العقارات في إصدارات الحقة من التقرير الماثل.
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تــم تصنيــف العقــارات اإلســتثمارية بأســلوب منطقي،قــدر اإلمــكان ،حيــث تــم تخصيــص وزن مناســب لــكل ميــزة
للعقــار (غيــر الفراغــات األساســية والمناطــق المشــتركة) والتــي ترتــب عليهــا تكلفــة تطويــر إضافيــة مــن قبــل
ً
المطــور .حيــث يتــم إنشــاء هــذه الميــزات أو الخدمــات لتوفيــر خدمــة أفضــل للســاكنين .ونتيجــة لذلــك ،تــم إتبــاع
المنهجيــة التاليــة:
•

تضــم العقــارات اإلســتثمارية خدمــات متنوعــة مثــل أحــواض الســباحة ومركــز صحــي وغرفــة بخــار وســاونا
وملعــب تنــس وخدمــات أمنيــة وغيرهــا .تــم تخصيــص وزن مناســب لــكل خدمــة ونقــاط للعقــار الــذي يضــم
هــذه الخدمــات.

•

تم تخصيص أوزان مناسبة لتصميم العقار وجودة البناء وحالة الصيانة للعقارات ومستوى متابعتها.

•

تــم تخصيــص وزن مناســب لعــدد المصاعــد المتوفــرة ونوعيتهــا وحجــم إســتيعابها ونوعيــة ديكــور غرفــة
المعيشــة ونوعيــة الشــبابيك واألبــواب وغيرهــا.

•

يعتبــر موقــف الســيارات أحــد أهــم المميــزات فــي العقــارات اإلســتثمارية والتجاريــة .فقــد تــم تقديــر معــدل
المواقــف للوحــدة (شــقة أو وحــدة تجاريــة) لــكل عقــار .وتــم تخصيــص أوزان مختلفــة لمواقــف الســرداب
والمواقــف المظللــة .لــم يتــم تخصيــص أي وزن للمســاحات الفضــاء الخاصــة بمواقــف الســيارات ألي فئــة
مــن العقــارات.

المرفق رقم (:)3

منهجية تصنيف العقار

بعــد إعطــاء نقــاط للمتغيــرات المذكــورة أعــاه ،تــم إســتخدام أســلوب رياضــي بســيط لتحديــد قيمــة لمختلــف
فئــات العقــارات .وبإســتخدام اإلختبــار والخطــأ ،تــم تحديــد العقــارات ذات القيــم اإليجاريــة المماثلــة وتــم مقارنــة
نقاطهــا لتحديــد قيمــة الفئــة األولــى (أ) والفئــة الثانيــة (ب) والفئــة الثالثــة (ج) والفئــة الدنيــا منهــا.
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Brief on Wafra Real Estate Company
Wafra Real Estate Company (WREC) is a leading real estate investment and development player in The
State of Kuwait. Pioneering the market, it introduced the concept of a specialized real estate company
to the Kuwaiti and regional markets.
Since its inception in 1984, WREC has implemented a balanced investment strategy aiming to achieve
profit while following stringent guidelines of hedging and risk management for its investments and
projects. Such a strategy enabled WREC to maintain satisfying growth rates in its returns, investments,
and assets under management, and shielded the company from the many market crises and cycles,
such as: Souq Al Manakh crisis, the Gulf Wars, and the 2008 global financial crisis.
WREC enjoys major competitive advantages comprised of its stability, solid strategic relations with the
different economic sectors in The State of Kuwait, its high net worth position, management experience,
and a qualified human resources team offering a wide array of integrated real estate services including
design, development, operating, management, and maintenance.
In 2011, WREC unveiled its new identity reflecting the new generation of its projects, vision, strategies,
and objectives. Through this new identify, WREC once again proved its dynamic, ambitious, and flexible
business model, as well as its ability to meet market changes.
WREC continuously strives to sustain a distinguished name in the real estate development and investment
industry in Kuwait and the region, by developing world class projects while preserving the local essence
and meeting the community’s needs

Brief on Real Estate Union
Real Estate Association was established in 1990 by a distinguished group headed by late Sheikh Nasser
Saud Al-Sabah who exerted a lot of efforts to establish the Association. Bright visionary objectives were
the motives to establish the Association. The Association works to sustainably fulfil these objectives
through institutional mechanisms, which provide the essential guidelines and controls. The Association
seeks to act as an umbrella gathering the real estate owners and represent their common interests in
the business community, overseeing the rights of the real estate professionals and further playing a
prominent role in developing the real estate sector to be a major and influential player in the economic
decision-making in Kuwait.
The Association also offers advisory services that improve the real estate market in Kuwait and enhance
the safety of the real estate investments, which result in increasing the market attractiveness for more
investment.
The Association considers as a priority keeping the investment interests of its members and increase the
membership base to include all owners segments of the commercial and investment real estate.

