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ا�فتتاحيـــــــــــة . . . .

القطـــاع العقـــاري يتأثـــر بمجموعـــة واســـعة ومعقـــدة مـــن العوامل 
التـــي يصعب التنبؤ بها ، وهذه حقيقة أشـــرنا إليها بإســـتمرار خالل 
السنوات الماضية، في القطاع العقاري تعتبر المعلومات أكثر أهمية 

عن ماهو عليه في العديد من القطاعات ا\خرى.

يتم تنفيذ المشـــاريع العقارية على مر السنوات خالل أوضاع السوق 
الخاضعة للتغيير بشـــكل كبير، وبالتالـــي فإنه من ا\همية أن يتخذ 
المســـتثمرون قرارهـــم بنـــاءc علـــى المعلومـــات الدقيقـــة والحديثة 

للسوق.

إن قاعـــدة بيانـــات موثوقـــة وحديثـــة تعكـــس وضـــع الســـوق تعتبر 
المفتـــاح لتطـــور الســـوق العقـــاري ، وهـــي التمنـــع تقلبـــات الســـوق 
ولكنهـــا تجعلهـــا أقـــل حـــّدة، وتفتـــح العديد مـــن ا\فـــكار الجديدة 

توفيــــق احمــــد الجـــــراح
رئيـــس اتحـــاد العقارييــن

٤



التي ســـتؤدي بالتأكيد لنضوج الســـوق العقاري ، ا\مر الّذي يشجع على االستثمار وبالتالي تعود بالفائدة 
على الجميع.

وبشكل عام يرى معظم الناس للنظر للسوق العقاري من زاوية ضيقة لmسعار فقط، وهذا النهج يتجاهل 
حقيقـــة أن الســـعر هو نتيجة للتفاعـــل المتبادل بين العـــرض والطلب وبالتالي فإن معلومات ا\ســـعار ال 

تساعد في التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.

ولالســـتفادة من الطلب المتزايد علـــى المعلومات النوعية والكمية للقطاع العقـــاري، بادرنا  بإعداد تقرير 
يحتـــوي على معلومات وبيانات مكثفة اســـميناه «المرشـــد العقـــاري» وهو محاولة \ول مرة إنشـــاء قاعدة 
بيانات علمية وشـــاملة عن جميع قطاعات العقار بالكويت ، وبذلنا جهدنا لقياس عوامل العرض والطلب 
بقـــدر ا
مـــكان، وبهذه الطريقة أنشـــأنا معاييـــر علمية للعديد من متغيرات الســـوق الرئيســـية لمختلف 

قطاعات العقار.

وسوف يكون بإستطاعتنا بعد إصدار العديد من ا
صدارات الدورية القادمة للمرشد العقاري أن نلقي الضوء 
على اتجاهات الســـوق لمختلف القطاعات العقارية الرئيسية وسيتمكن المستثمرون والعمالء من قراءة 
تحـــركات الســـوق واتخاذ القرارات الصحيحة، ويحدونا ا\مل أن تكون هـــذه المبادرة ا\ولى بوصلة لتحركات 

السوق العقاري ومساعد القطاع العقاري على تحويل الفرص الحالية المتاحة إلى نتائج قابلة للقياس.

وأنتهز هذه المناســـبة \قدم شـــكرنا وتقديرنا لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على رعايتهم الكريمة 
لهذا االصدار ونتطلع إلى رعايتهم لvصدارات القادمة.

مع أرق تحيـــاتي ،

توفيــــق احمــــد الجـــــراح
رئيـــس اتحـــاد العقارييــن

٥



٦

أنشـــئت مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي  ١ .
(مؤسسة خاصة ذات نفع عام) بموجب مرسوم 
أميـــري صدر في ٢١ ذي الحجة ١٣٩٦هـ الموافق ١٢ 

ديسمبر ١٩٧٦ م.

يديـــر المؤسســـة مجلـــس إدارة يرأســـه حضرة  ٢ .
صاحب الســـمو أمير البالد (حفظه اz) ويضم 

ستة أعضاء آخرين.

تعتبر المؤسســـة من بيـــن هيئات النفع العام  ٣ .
المســـاهمة  الشـــركات  مـــن  الدعـــم  وتتلقـــى 
الكويتيـــة مـــن صافـــي ا\ربـــاح الســـنوية لهذه 

الشركات.

الهـــدف العـــام للمؤسســـة هـــو المعاونـــة في  ٤ .
سبيل التطور العلمي والحضاري. 

من أهداف المؤسسة: 
• دعـــم ا\بحاث ا\ساســـية والتطبيقية من خالل 

منـــح تقدمها في مجـــاالت العلـــوم الطبيعية 
والهندســـية والصحية والغذائية واالجتماعية 

واالقتصادية وغيرها.

• تقديم المنح لتشجيع ودعم ا\بحاث المتعلقة 

بالمشاريع وأعمال التطوير والتجارب ذات الصلة 
باالقتصاد الكويتي.

• تقديم المنح والجوائز والمكافآت لدعم التطور 

الفكري في الكويت وا\قطار العربية ا\خرى.

• العمل على تدريب المواطنين الكويتيين من 

خـــالل منحهم بعثات وزماالت بغرض الدراســـة 
والتدريب وكذلـــك إقامة النـــدوات والمؤتمرات 

العلمية.

البحـــوث  مشـــاريع  وتنميـــة  ودعـــم  • تشـــجيع 

والبرامـــج العلميـــة المشـــتركة بيـــن الهيئـــات 
العلميـــة الكويتية من جهة والعربية والدولية 

من جهة أخرى.

مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي 

في سطور



نبذة عن شركة الخليج المتحدة 
للخدمات العقارية

قامـــت الشـــركة المتحـــدة للترفيـــه والســـياحة 
بتأســـيس  شـــركة الخليـــج المتحـــدة للخدمات 
العقارية عام ٢٠٠٨ وذلك بتعيين فريق محترف ذو 

خبرة واسعة في مختلف القطاعات العقارية.

وتقدم الشـــركة خدمات عقاريـــة متكاملة مثل 
دراســـات التطوير، دراســـات االســـتغالل ا\مثل، 
دراســـات الجـــدوى، بحـــوث الســـوق، التســـويق، 

التأجير، االستحواذ العقاري و إدارة ا\مالك.

فريق شركة الخليج المتحدة للخدمات العقارية 
أعضـــاء فـــي مجلـــس الشـــرق ا\وســـط لمركـــز 
التسوق www.mecsc.org والمجلس الدولي 

www.icsc.org لمراكز التسوق

نبذة عن اتحاد العقاريين
تأسس اتحاد العقاريين عام ١٩٩٠ م من خالل مجموعة 
متميزة من ا\عضاء المؤسســـين تقدمهم المغفور 
له بإذن اz تعالي الشـــيخ ناصر سعود الصباح الذى 
بذل جهودc كبيرة في تأســـيس وقيـــام االتحاد. وقد 
رسم االتحاد ومنذ إنشائه أهداف� عزم علي تحقيقها 
مـــن خالل آليات وضعت كأســـس وضوابط تؤدى إلي 
تحقيـــق تلك ا\هـــداف والتي من أجلها جـــاءت فكرة 
تأسيس االتحاد. حيث يسعي االتحاد إلي خلق مظلة 
آمنـــة تضم مـــالك العقار في دولة الكويت لتســـويقه 
في مجتمـــع ا\عمال والجهـــات المعنيـــة والدفاع عن 
حقـــوق العقارييـــن والقيام بـــدور فعال فـــي تنظيم 
وتنمية قطاع العقار لكي يكون االتحاد العب� رئيســـي� 

ومؤثرc في صنع القرار ا\قتصادى في دولة الكويت.

كما يســـعي االتحـــاد لتقديـــم الخدمات االستشـــارية 
الكويـــت كالخدمـــات  فـــي  العقـــار  لســـوق  الداعمـــة 
اللوجســـتية وذلـــك لتحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن ا\مـــان 
االســـتثمارى فـــي العقـــار الكويتـــي بمـــا يـــؤدى إلـــي 
ضـــخ المزيد مـــن االســـتثمارات في هذا القطـــاع الذى 
يمثـــل أحـــد اهم ركائـــز التطور االقتصـــادى كما يضع 
االتحـــاد فـــي مقدمة أولوياتـــه الحفاظ علـــي المصالح 
االســـتثمارية \عضائه والســـعي إلي توسعة القاعدة 
العريضة لعضويته لتشمل كافة شرائح مالك العقار 

االستثمارى والتجارى في الكويت



٨

تشهد ظروف االقتصاد الكلي في الكويت تحسن� 
ملموس�. فأســـعار النفط تخطت ١٠٠ دوالر للبرميل 
وهـــذا ســـاعد علـــى تحســـين ميزانيـــة الحكومـــة 
بشـــكل واضح. هـــذه العوامل إلى جانب تحســـن 
الظروف االقتصادية في مختلف أنحاء العالم سوف 
يؤدي إلى إنعاش الظـــروف االقتصادية العامة في 

الكويت عام ٢٠١١ وما بعده. 

قطاع العقارات االستثمارية 
يعتبـــر قطـــاع العقـــارات االســـتثمارية أكبـــر قطاع 
فردي في الكويت. وتقوم الحكومة بتحديد نطاق 
ا\راضي في مناطق معينة باعتبارها  اســـتثمارية، 
وتســـتخدم تلك العقارات كشـــقق لvيجار. توضح 
البيانـــات الرســـمية كما في ديســـمبر ٢٠٠٩ إلى أنه 
يوجد ١١٫٤٢٦ عقار تنتشـــر علـــى ٦ محافظات، وفي 
١٩ منطقـــة داخـــل تلـــك المحافظات. وقـــد غطينا 
 cخـــالل الربـــع ا\خير مـــن عـــام ٢٠١٠ نحـــو ٢٫٥٣٤ عقار
تضم ٦٠٫٤٦٣ شقة، وهو ما يشكل ٢٠٫٦٪ من جميع 
العقارات االســـتثمارية في الكويت. وكانت النتائج 

كالتالي: 

ســـجلنا ٣٫٦٢٨•  عقـــار شـــاغر، ممـــا يعني نســـبة 
إشغال ممتازة بلغت ٩٤٫٠٪ من عينة السوق. 

• بلغ متوسط ا
يجار الشهري في جميع العقارات 

االستثمارية في الكويت ٢٣٥٠٤ د.ك. وتعد هذه 
هـــي المـــرة ا\ولـــى التي يقـــوم فيهـــا أي بحث 

بتحديد متوسط ا
يجار للسوق بأكمله. 

٪ مـــن جميـــع الشـــقق مكونـــة مـــن شـــقق   •٥٩
بغرفتي نوم، و٢٦٫٣٪ شقق بغرفة نوم واحدة. 
إذا جمعنـــا االثنيـــن فـــإن المنتجين يســـتحوذا 

على أكثر من ٨٥٪ من السوق. 

مفروشـــة  تكـــون  الشـــقق  مـــن   ٪  •٥٫١ حوالـــي 
بالكامـــل، و١٣٫٣٪ تطـــرح نصـــف مفروشـــة. أما 
الباقي فيكون غير مفروش. وتســـجل الشقق 

شبه مفروشة أعلى نسبة إشغال عند ٩٥٫٦٪. 

 ٪ يقفـــز متوســـط ا
يجار الشـــهر بنســـبة ٣٧٫٤• 
عندما تنتقل الشقة من فئة غير مفروشة إلى 
شبه مفروشة، و١٠٫٩٪ أخرى إذا كانت مفروشة. 

• الحظنـــا أن متوســـط ا
يجـــار الشـــهري للعقـــار 

ينخفـــض بنســـبة ١٥٫٦٪ عندما يزيـــد عمره عن 
ســـنتين، ثم ينخفـــض مرة أخرى بنســـبة ٩٫٢٪ 

عندما يزيد عمره عن خمس سنوات. 

• قمنا بإعداد مصفوفة حسابية لتحديد درجات 

العقارات. وقد شـــكلت العقـــارات من الدرجة أ+ 
نســـبة ٠٫٢٪ فقـــط من الســـوق وبلغ متوســـط 
إيجارها الشـــهري ٩٧١ د.ك. أما الدرجة أ والدرجة 
ب فقد اســـتحوذت على ٧٫١٪ و٩٫٣٪ من السوق 
ومتوســـط إيجارها الشهري ٥٤٩ د.ك و٣٣٠ د.ك 

على التوالي. 

• تعتبـــر منطقتـــا الســـالمية وحولـــي مـــن أكبر 

المناطـــق للعقارات االســـتثمارية. وتبلغ نســـبة 
ا
شـــغال فـــي المنطقتيـــن ٩٤٫١٪ و٩٥٫٥٪ على 
التوالـــي بينما يبلغ متوســـط ا
يجار الشـــهري 

٢٦٥ د.ك و٢٢٠ د.ك على التوالي. 

قطاع المساحات المكتبية 
يعتبر قطاع المســـاحات المكتبية ضعيف� نسبي� 
فـــي الكويت حيث يتجـــاوز العرض حجـــم الطلب. 
وقـــد رصدنـــا ١٠١ عقـــار قائـــم، و٨ تحت ا
نشـــاء في 

مختلف مناطق الكويت. 

أمـــا أكبر منطقـــة تركيز في الكويـــت في منطقة 
ا\عمـــال المركزية التي تشـــمل بشـــكل أساســـي 
شـــارع أحمد الجابر، وشـــارع الشهداء، وشارع فهد 
السالم، وشارع جابر المبارك، وشارع مبارك الكبير، 
وبعض الشوارع ا\خرى المحيطة. وقد رصدنا وجود 
٧٢ عقارc قائم� وتحت ا
نشاء في تلك المحافظة. 

ملخص تنفيذي



المســـاحات  مـــن  المعـــروض  إجمالـــي  • يبلـــغ 

المكتبيـــة ٨١١٫٢٦٨ متـــر مربع فـــي الكويت من 
بينهـــا ٥٥٨٫٠٨٥ متـــر مربع عبارة عن مســـاحات 
قائمة مسجلة في قاعدة بياناتنا، بينما ٢٥٣٫١٨٣ 

متر مربع مساحات تحت ا
نشاء. 

القائمـــة  ا
شـــغال للمســـاحات  • بلغـــت نســـبة 

٧٢٫٦٪، بينمـــا بلغـــت ١٨٫٩٪ للمســـاحات تحـــت 
ا
نشـــاء. وهـــذا يوضح بـــأن ا\بـــراج القائمة قد 
استطاعت الحفاظ على نسبة إشغال معقولة، 
 cوأن الطلب التراكمي في الســـوق ضعيف جد
وبالتالي فإن نســـبة ا
شـــغال للمساحات تحت 

ا
نشاء ضعيفة. 

متوســـط سعر ا
يجار (لكل متر مربع) ٦٫٨•  د.ك. 
نظرc \نها أول تغطية لنا في قطاع المساحات 
المكتبية في الكويت فإنه ال يتوفر توجه دقيق 
لمتوســـط لســـعر ا
يجار. ولكن تشـــير الدالئل 
إلـــى أن الســـوق يؤكد على انخفاض متوســـط 

سعر ا
يجار. 

• تســـتحوذ محافظـــة العاصمـــة وهـــي منطقة 

ا\عمـــال المركزية في الكويـــت على ٨٣٫٣٪ من 
المعروض من المساحات المكتبية. من الناحية 
العملية فإن جميع مســـاحات ا\عمال المتميزة 
في الكويت تقع في منطقة ا\عمال المركزية. 
يبلـــغ إجمالـــي نســـبة ا
شـــغال فـــي محافظة 
العاصمة ٥١٫٣٪، ومتوســـط سعر ا
يجار هو ٧٫٦ 

د.ك لكل متر مربع. 

٪ فقط من  تســـتحوذ محافظة حولي علـــى ٢٫٢• 
المعـــروض من المســـاحات المكتبية ونســـبة 
ا
شـــغال هناك ٧٧٫٣٪، ومتوســـط سعر ا
يجار 
٥٫٦ د.ك لـــكل متر مربـــع. ويتواصل العمل في 
بخطـــوات  وأوليمبيـــا  ســـيمفوني  مشـــروعي 
واسعة وهو ما ســـيوفر مساحات مكتبية من 

درجات أعلى في محافظة حولي. 

٪ مـــن  تســـتحوذ محافظـــة العاصمـــة علـــى ٣٫٠• 
المعـــروض مـــن المســـاحات المكتبيـــة وتبلـــغ 
نســـبة ا
شغال ومتوسط ســـعر ا
يجار ٧٥٫٨٪، 
و٦٫٠ د.ك على التوالي. أما الفروانية فتستحوذ 
علـــى النصيـــب ا\كبـــر عنـــد نســـبة ١١٫٤٪ مـــن 
المعـــروض من المســـاحات المكتبيـــة. كما أن 
نسبة ا
شغال هي ا\فضل في تلك المحافظة 

حيث تبلغ ٩٠٫٤٪، ومتوسط سعر ا
يجار ٥٫٢ د.ك 
لكل متر مربع. 

القطاع السكني
يشـــهد قطاع مبيعات البيـــوت القائمة أو البيوت 
الخاصـــة انتعاشـــ� هائـــال فـــي الكويـــت مـــع ارتفاع 
ا\ســـعار وجـــود أنشـــطة ومعامـــالت جيـــدة.  ومن 
أبـــرز التوجهات التي تدعم ا\نشـــطة التجارية في 
هـــذا القطاع هي زيادة عدد الســـكان والمعروض 
المنظم من البيوت للعائالت الكويتية. لقد جمعنا 
أســـعار \كثر مـــن ١٤٠ بيت فـــي مختلـــف المناطق 
الســـكنية لتوضيح ا\سعار السائدة في كثير من 
المناطق ومـــا هي العناصر التي تؤثر على ســـعر 

البيت. 

نظرc \ن تلك البيوت تقام على قطع أرض مختلفة 
ا\حجام، فإنه من غير الصحيح مقارنة تلك ا\سعار 
مباشرة. وبالتالي لقد حرصنا على توضيح ا\سعار 
المطلقة ومقارنة أســـعار البيوت القائمة لكل متر 
مربـــع من مســـاحة ا\رض. يرجى مالحظـــة أن تلك 
ا\ســـعار تختلـــف عن أســـعار قطـــع ا\رض التي تم 

تسجيلها أيض� على أساس كل متر مربع. 

• في محافظة العاصمة، سجلت منطقة الشويخ 

الســـكنية أعلى ســـعر عنـــد ١٫٣٠٠ د.ك لكل متر 
مربـــع مـــن مســـاحة ا\رض. وتلي ذلـــك منطقة 
عبداz الســـالم التي وصل الســـعر فيها إلى 

١٫١٢٩ د.ك لكل متر مربع من مساحة ا\رض. 

• فـــي محافظـــة حولـــي، تعتبـــر الشـــعب أكثـــر 

المناطـــق غالًء فـــي قاعدة بياناتنـــا حيث يصل 
ا\رض.  مســـاحة  مـــن  د.ك   ١٫٠٤٢ إلـــى  الســـعر 
ومـــن المناطق المميزة أيضـــ� الزهراء وحطين 
والســـالم والشـــهداء حيث تتراوح ا\سعار بين 

٧٢٥ إلى ٩٢٥ د.ك. 

• ال تعتمد أسعار البيوت على مساحة ا\رض فقط. 

فقـــد الحظنا في هذا الســـوق أن ســـعر البيت 
يحدد على أساس مجموعة من الخصائص: 

يعـــد موقـــع البيـــت مـــن العوامـــل  الموقـــع – • 
المحددة. فإذا كان البيت يقع على زاوية شـــارع 
رئيســـي، فإنه يتـــم تقييم البيـــت بقيمة أعلى 
من البيت الواقع في منتصف الشارع الداخلي. 
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كمـــا إذا كان البيـــت يقـــع علـــى شـــارعين، فإنه 
قيمته تكون أعلى من البيت الواقع على شارع 
واحـــد. تظهر تحليالتنا أنه بين الموقع المتميز 
والموقـــع الجيـــد، ينخفـــض متوســـط الســـعر 
بنسبة ١٧٫٠٪. وينخفض هذا المتوسط بنسبة 
٢٥٫٦٪ بين الموقع المتميز والموقع المتوسط، 
وبنســـبة ٤٨٫٧٪ بين الموقـــع المتميز والموقع 

السيئ. 

بالرغـــم من أن ســـعر ا\رض هو  عمـــر العقـــار – • 
العنصر ا\كبر المحدد لســـعر البيت الخاص، إال 
أن عمر العقار يحدث فارق� أيض�. ينخفض سعر 
البيـــت بنســـبة ١٠٪ عنـــد يزيـــد عمـــر العقار عن 
ســـنتين ويظل أقل من خمس سنوات. وما أن 
يزيـــد عمر العقار عن خمس ســـنوات، ينخفض 

السعر بنسبة ١١٪ أخرى. 

من العوامل ا\خرى الواجهة، عدد  عوامل أخرى – • 
الطوابق والمرءاب، وأي تجهيزات إضافية أخرى 
من قبل المالك الحالي (بركة ســـباحة، مصعد، 

وغيره)، كلها عوامل تحدد قيمة البيت. 

القطاع الصناعي
بالنســـبة للعقارات الصناعية، أجرينا عملية مسح 
علـــى المخازن عبر ٨ مناطق في الكويت غطت ٨٠ 

مشروع�. 

• في منطقة الشويخ الصناعية، تراوح متوسط 

سعر ا
يجار (لكل متر مربع) من ٢٫٥ د.ك للمخزن 
البالـــغ ارتفاعه ٤ أمتار إلى ٥٫٠ د.ك للمخزن البالغ 
ارتفاعـــه ٧ أمتار. يرجى مالحظة أن ســـعر ا
يجار 

يستبعد سعر منطقة المعارض ا\مامية. 

• متوسط ســـعر ا
يجار في الضجيج يتراوح بين 

٢٫٥ – ٣٫٠ د.ك، ولكـــن ذلك للمخازن التي يتراوح 
ارتفاعهـــا بيـــن ٩ إلـــى ١٠ أمتار. وفـــي الري وصل 
متوسط سعر ا
يجار إلى ٧٫٠ د.ك للمخازن التي 
يبلغ ارتفاعهـــا ٧ أمتار ومزودة بمكيفات هواء، 

وإال ينخفض السعر إلى ١٫٥ د.ك. 

• فـــي محافظـــة ا\حمدي، ســـجلت صبحـــان أقل 

ســـعر إيجار ما بين ٢٫٥ إلى ٣٫٠ د.ك، بينما سجل 
مينـــاء عبداz ٢٫٠ إلى ٢٫٥ د.ك، حيث يتم تأجير 

المســـاحات المفتوحة مقابـــل ٠٫٥ د.ك إلى ٠٫٧٥ 
د.ك لكل متر مربع. 

• في محافظـــة الجهراء في امغـــره والصليبية، 

تراوح متوسط سعر ا
يجار بين ٢٫٠ د.ك للمخازن 
بدون مكيفـــات و٧٫٠ د.ك إلـــى ٨٫٠ د.ك للمخازن 

المزودة بمكيفات. 

قطاع وحدات البيع بالتجزئة 
يتميـــز قطاع حـــدات البيـــع بالتجزئة فـــي الكويت 
بمعدالتـــه الجيـــدة. يوجد الكثير مـــن مباني البيع 
بالتجزئـــة وبعض المجمعـــات التجارية التي تعمل 
فـــي الوقت الحالي، هذا إلـــى جانب ١١ مجمع� تحت 

ا
نشاء. 

بلـــغ إجمالـــي المعروض مـــن مســـاحات مجمعات 
التجزئـــة ٧٣٠٫٨٧١ متـــر مربـــع مـــن بينهـــا ٤٣٥٫٣٧١ 
(٥٨٫٢٪) منهـــا عقـــارات قائمـــة، و٣٠٥٫٥٠٠ متـــر مربع 

تحت ا
نشاء. 

تبلـــغ نســـبة ا
شـــغال للمعـــروض مـــن العقـــارات 
٩٨٫١٪ ولكنـــه تصل تلك النســـبة إلى ٣٦٫٩٪ فقط 
للعقارات تحت ا
نشاء. وهذا يرجع إلى أن كثير من 
المجمعات التجارية قد بدأت أنشـــطتها التأجيرية 
مؤخرc، وتعمد المجمعات إلى انتقاء المستأجرين 
بعناية لضمان اختالف أنشـــطة المســـتأجرين بما 

يجذب المتسوقين. 

بينما يتواصل العمل في أنشـــطة التأجير لجميع 
المجمعات التجارية تحت ا
نشاء بخطوات جيدة، إال 
أن انخفاض نسبة ا
شغال للعقارات تحت ا
نشاء 
يعد مؤشرc مبكرc عن تشبع قطاع وحدات التجزئة 

في الكويت. 

ارتفعـــت أســـعار التأجيـــر بشـــكل حاد علـــى مدى 
الســـنوات القليلة الماضية، وقد تصل إلى مرحلة 

تستقر عندها أسعار التأجير. 



تشهد ظروف االقتصاد الكلي تحسن� ملموس� في 
الكويت وباقي المنطقة. فقد ارتفعت أسعار النفط 
وقاربت على ١٠٠ دوالر للبرميل. وهذا أدى إلى تحسن 
ميزانية حكومة الكويت، وســـيترتب عليه بدء طرح 

العديد من مشاريع البنية التحتية في البالد. 

في ســـبتمبر ٢٠١٠ أشـــارت وكالة التصنيـــف العالمية 
مووديـــز بأنه مـــن المتوقـــع أن ينمو الناتـــج المحلي 
ا
جمالي للكويت بنسبة ٢٫١٪ في عام ٢٠١٠، و٤٫٥٪ في 
عـــام ٢٠١١. ويعـــد هذا نقلة جذرية فـــي االقتصاد الذي 
شهد انكماشـــ� بنســـبة ٤٫٤٪ في عام ٢٠٠٩. ويكمن 

السبب وراء تلك النقلة إلى ارتفاع أسعار النفط. 

منـــذ بضعـــة أيـــام، احتفلت الكويـــت بمـــرور ٥٠ عام� 
على االستقالل، والذكرى الـ ٢٠ على التحرير والذكرى 
الخامسة على تولي الحكم، وفي هذه المناسبة قام 
أمير الكويت با
عالن عن توزيع ١٠٠٠ د.ك لكل مواطن 
كويتـــي، وهـــو ما يســـاوي ١٫٥ مليـــار دوالر تقريب� من 
شأنها دفع االقتصاد الوطني، وتشجيع االستهالك. 

ارتفاع نسبة التضخم لNغذية موضوع 
يثير القلق 

في ظل تحســـن ظـــروف االقتصاد الكلـــي، تتزايد 
قضيـــة التضخم في جميع أنحاء العالم، والكويت 
ليســـت اســـتثناءc عن ذلك. ويرجع ذلك إلى ارتفاع 
أســـعار البضائع وا\غذية. ويوضح الرسم البياني ١ 
بأنه في الكويـــت ارتفاع التضخم على ا\غذية من 
٣٫٢٪ في عام ٢٠٠٩ إلى ١٠٫١ في الربع الثالث من ٢٠١٠. 

وهذا يعد مخاطرة كبيرة حيث أن ارتفاع التضخم 
قد يجبر البنوك المركزيـــة في جميع أنحاء العالم 
إلـــى رفع أســـعار الفائدة وهو ما قـــد يعطل محالة 
االنتعـــاش الـــذي يشـــهدها االقتصـــاد. وحتى ا�ن 
لـــم تقـــم البنـــوك المركزيـــة برفـــع ا\ســـعار حيث 
يرجع الســـبب في التضخم في أسعار ا\غذية إلى 
الظـــروف المناخية الســـيئة في العديـــد من أنحاء 
العالـــم. ومن المتوقع أنه ما أن تعود تلك الظروف 
المناخيـــة إلى طبيعتها، ســـيتم الســـيطرة على 

الضغوط التضخمية. 

ظروف االقتصاد الكلي في الكويت 

الرسم البياني ١: التضخم في أسعار البضائع وا\غذية في الكويت

المصدر: البنك المركزي الكويتي 

إن ظروف االقتصاد الكلي تبدو إيجابية للغاية في الكويت وهذا يدعم أداء السوق العقاري أيض�. 
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قطاع العقارات االستثمارية
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يعـــد قطـــاع العقـــارات االســـتثمارية بمثابـــة أكبـــر 
قطـــاع فردي فـــي دولة الكويت، حيـــث تم التركيز 
مـــن خالل هـــذا التقرير مباشـــرة علـــى أهمية هذا 
القطاع حيث أنه أشـــتمل علـــى معلومات وبيانات 
أكثر تفصيًال تخص العقار ا
ســـتثماري حيث تقوم 
الحكومـــة بتحديـــد نطـــاق ا\راضـــي فـــي مناطـــق 
معينـــة باعتبارهـــا اســـتثمارية، وتســـتخدم تلـــك 
العقارات كشـــقق لvيجار، ويســـتأجرها أجانب من 
الهند والفلبين ومصر وا\ردن ولبنان وغيرها من 

الدول العربية. 

تشـــير البيانات الرســـمية كما في شـــهر ديسمبر 
٢٠٠٩ بأنـــه يوجد ١١٫٤٢٦ عقار تمتـــد في ٦ محافظات 
عبـــر ١٩ منطقـــة. وفـــي وقـــت التخطيـــط لعملية  
المســـح، حددنا معدل التغطية المستهدف بـ ٢٠٪ 
من جميع العقارات االستثمارية في دولة الكويت. 
يوضح الجدول ١ عدد العقارات االستثمارية في كل 
منطقـــة عبر المحافظات الســـت. كما يوضح عدد 
العقارات التي غطيناها في كل من تلك المناطق 

ونسبة التغطية. 

تضم السالمية أكبر عدد من العقارات االستثمارية 
فـــي الكويت حيث تبلغ٣٫٠١٧ عقار. وقد غطينا ٦١٣ 

عقار تمثل ٢٠٫٣٪ من اجمالي العقارات االســـتثمارية 
بالمنطقـــة. ويليها حولي والتـــي تضم٢٫١٥٧ عقار. 
وقد غطينا ٤٤٦ عقار في حولي بمستوى تغطية 

يصل إلى ٢٠٫٧٪. 

في بعض المناطق مثل القبلة والمنقف وخيطان 
فـــإن معدل التغطية كان اقل من ٢٠٪، وهذا يرجع 
إلى أنه بالرغم من أن البيانات الحكومية تشير إلى 
وجود الكثير من العقارات في تلك المناطق، إال أننا 
اكتشـــفنا أن ا\مـــر على أرض الواقـــع كان مختلف�. 
فـــال توجـــد الكثيـــر مـــن العقـــارات التي تســـتحق 
التغطيـــة حيث أنهـــا قديمةومتهالكـــة (هدام) . 
لذا كانت معدالت التغطية في تلك المناطق أقل 
من النســـبة المســـتهدفة وهـــي ٢٠٪. ولكن تلك 
النســـبة المنخفضة تقابلها معدالت مرتفعة في 
مناطـــق أخرى مثل الشـــرق والجابريـــة وأبو حليفة 
والفروانية. وبشكل عام قمنا بتغطية ٢٣٥٦ عقار 
عبر ١٩ منطقة وحققنا نســـبة تغطية بلغت ٢٠٫٦٪  

من اجمالي العقارات االستثمارية. 

قطاع العقارات االستثمارية



جدول ١: عدد العقارات االستثمارية في دولة الكويت ونطاق التغطية
نسبة العينة 

والتغطية
العقارات 
المغطاة

عدد العقارات 
االستثمارية المنطقة

19.0% 108 569 محافظة العاصمة 

25.1% 54 215 الشرق 

19.3% 11 57 المرقاب                      

8.6% 13 151 القبلة 

20.5% 30 146

بنيد القار 

20.6% 1.158 5.633 محافظة حولي 

20.7% 446 2.157 حولي 

20.3% 613 3.017 السالمية 

19.3% 21 109 الشعب 

22.3% 78 350 الجابرية 

18.9% 453 2.394 محافظة اWحمدي 

21.8% 87 399 الفحيحيل 

17.6% 54 307 الفنطاس 

19.6% 130 662 المهبولة 

27.9% 98 351 أبو حليفة 

12.4% 84 675 المنقف

18.0% 46 255 محافظة الجهراء 

18.0% 46 255 الجهراء 

21.8% 544 2.499 محافظة الفروانية 

27.7% 305 1.102 الفروانية 

13.9% 79 567 خيطان 

18.9% 110 582 جليب الشيوخ 

20.2% 50 248

الرقعي

61.8% 47 76 محافظة مبارك الكبير

61.8% 47 76

صباح السالم 

20.6% 2.356 11.426 المجموع 

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
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ديناميكيات السوق 
بالرغم من االضطراب الذي ســـاد الســـوق العقاري 
فـــي دولة الكويت وســـائر المنطقة منذ عام ٢٠٠٨، 
إال أن قطاع العقارات االستثمارية في دولة الكويت 
ظل صامدc. يوضح الجدول ٢ نبذة عن هذا القطاع 
خـــالل الربع ا\خيـــر من عـــام ٢٠١٠. وبالنســـبة لهذه 
الفتـــرة قمنـــا بتغطيـــة معلومـــات تفصيليـــة عن 
٢٫٥٣٤ عقـــار تضم ٦٠٫٤٦٣ شـــقة إجمالية. وفي تلك 
العقـــارات ســـجلنا وجود ٣٫٦٢٨ شـــقة شـــاغرة، مما 

يعني نسبة إشغال تبلغ ٩٤٫٠٪ لعينة السوق. 

وكمـــا ذكـــر من قبـــل، فإن المســـح غطـــى حوالي 
٢٠٪ مـــن إجمالي قطـــاع العقارات االســـتثمارية في 
دولـــة الكويـــت، ونحـــن نعتقد بـــأن العينـــة تمثل 
ديناميكيات السوق بأكمله، ويمكن أن نستخلص 

أن نسبة ا
شغال للسوق بأكمله بلغت ٩٤٫٠٪. 

تعد تلك النســـبة ممتازة كما تكشـــف عن مرونة 
قطاع العقارات االســـتثمارية في ظل بيئة تتســـم 
بعـــدم اســـتقرار الســـوق. يعكـــس هـــذا القطـــاع 
بشـــكل غير مباشـــر الظروف الســـائدة في سوق 
العمـــل، حيـــث أن معظم تلك الشـــقق يشـــغلها 
ا\جانب العاملون في دولة الكويت. ويشير ارتفاع 
نســـبة ا
شـــغال في الســـوق إلى ما يزيد عن ٩٠٪ 
بـــأن االقتصاد الكويتي يواصـــل توفير فرص عمل 

جديدة. 

جـــدول ٢: نبـــذة عـــن قطـــاع ســـوق العقـــارات 
االستثمارية في دولة الكويت 

2.534 عدد العقارات النشطة المغطاة بالمسح

60.463 عدد الشقق النشطة المغطاة بالمسح

3.628 الشقق الشاغرة

94.0% نسبة ا
شغال

4.235 د.ك متوسط ا
يجار الشهري

3.221 د.ك متوسط ا
يجار الشهري حسب ا
شغال

182 عدد العقارات تحت ا
نشاء

5.557 عدد الشقق تحت ا
نشاء

كمـــا يتضـــح من الجـــدول ٢ فـــإن متوســـط ا
يجار 
الشـــهري فـــي جميـــع العقـــارات االســـتثمارية في 
دولـــة الكويت بلـــغ ٢٣٥٫٤ د.ك. وهـــي المرة ا\ولى 
التـــي ينجح فيها أي بحث في تســـجيل متوســـط 
ا
يجـــار للســـوق بأكمله. ونظرc \نهـــا المرة ا\ولى، 
فـــإن التوجه غير واضـــح ولكن تشـــير الدالئل إلى 
أن ا
يجـــارات ظلـــت ثابتـــة في دولـــة الكويت على 
مـــدى العام الماضي. ومن منطلق البيانات التالية 
سوف نستطيع أن نضع توجه� تقديري� علمي� عن 
توجهات ا
يجارات الشـــهرية للعقارات االستثمارية 

في دولة الكويت.

بلـــغ متوســـط ا
يجـــار الشـــهري المعـــدل حســـب 
ا
شغال ٢٢١٫٣ د.ك. ونظًرا \نه ال يوجد عقار يمكنه 
أن يحقق نســـبة إشـــغال تصـــل إلـــى ١٠٠٪ في كل 
ا\وقـــات، فـــإن دخل ا
يجـــار الذي يمكـــن أن يحققه 
مالك العقار هو هذا الدخل المعدل حســـب نسبة 
ا
شـــغال. ومن ثم يعتبر الدخـــل الفعلي المحقق 

لمالك العقارات. 

كما يشـــير الجدول إلى وجود ١٨٢ عقار اســـتثماري 
تحـــت ا
نشـــاء فـــي جميـــع أنحـــاء دولـــة الكويـــت 
تضم٥٫٥٥٧ شقة. وبالرغم من عدم توفر المقارنة 
الدقيقـــة مـــع بيانـــات البلديـــة، إال أننا نعتقـــد أننا 
ســـجلنا ٧٥٪ من جميع العقارات االستثمارية تحت 

ا
نشاء في دولة الكويت. 

ســـيتم اســـتكمال معظم تلك العقارات في عام 
٢٠١١. ويوضـــح الرســـم البيانـــي ١ الجـــدول الزمنـــي 
الســـتكمال الشـــقق تحـــت ا
نشـــاء. وقـــد أجرينـــا 
المسح الميداني في شهري أكتوبر ونوفمبر من 
عـــام ٢٠١٠، حيـــث كان من المقرر اســـتكمال العديد 
مـــن تلـــك العقـــارات خـــالل ٢٠١٠ وهو مـــا يتضح في 

الرسم البياني أيض�. 



الرسم البياني ١: الجدول الزمني الستكمال الشقق تحت ا
نشاء

نبذة عن السوق
بينمـــا يكشـــف الجـــدول ١ عـــن نبذة ســـريعة عن 
قطـــاع العقـــارات االســـتثمارية في دولـــة الكويت، 
توجـــد العديد من العوامل التـــي يجدر توضيحها 
بالتفصيل عن الســـوق. لقـــد حرصنا على توضيح 
عناصـــر هـــذا القطـــاع مـــع كل عامـــل مـــن هـــذه 

العوامل. 

تفاصيل العقارات على حسب المنتج
يوضح الرســـم البياني ٢ تفاصيـــل قطاع العقارات 
االستثمارية في دولة الكويت على حسب المنتج. 
حوالي ٥٩٪ من جميع الشـــقق مكونة من غرفتي 
نوم، يليها ٢٦٫٣٪ عبارة عن غرفة واحدة. ويشكل 
النوعـــان معـــ� أكثـــر مـــن ٨٥٪ مـــن الســـوق، بمـــا 
يؤكد تمســـك مالكي العقـــارات بتطوير منتجات 

قياسية. 

كما تشكل الشقق المكونة من ٣ غرف نوم قطاع� 
يعتـــد به من الســـوق بنســـبة ١٢٫٧٪. أما المنتجات 
ا\خرى مثل شقق ستديو والشقق المكونة من ٤ 

غرف نوم فتمثل ١٪ من السوق لكل منها. 
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الرسم البياني ٣ يوضح نسب ا
شغال ومتوسط 
ا
يجارات الشـــهرية لمختلف المنتجـــات. وكما هو 
متوقع فإن الشقق المكونة من غرفتي نوم تمثل 
أكبـــر نســـبة إشـــغال عنـــد ٩٤٫٢٪. يبلغ متوســـط 
ا
يجـــار الشـــهري لهـــذا المنتـــج ٢٣١ د.ك. يلي هذا 
المنتـــج الشـــقق المكونـــة من غرفـــة واحدة حيث 
تبلـــغ نســـبة إشـــغالها ٩٣٫٩٪ ومتوســـط إيجارها 

الشهري ١٧٤ د.ك. 

أما أكبر المنتجات مســـاحة وهي الشقق المكونة 
مـــن ٤ غرف نوم فتمثل نســـبة إشـــغال منخفضة 
عند ٨٩٫٨٪، بما يوضح صعوبة تسويق هذا المنتج 
في الســـوق ، ووجود قلة من المستهلكين التي 
يمكن أن تستأجرها. فنحن نعتقد أن هؤالء الذين 
يفضلون الحصول على بيوت كبيرة، يميلون إلى 

العيش في فيال بدال من شقة.

الرسم البياني ٢: تفاصيل قطاع العقارات االستثمارية في دولة الكويت على حسب المنتج

الرسم البياني ٣: نسب ا
شغال ومتوسط ا
يجار الشهري لمختلف المنتجات



تفاصيل العقارات على حسب التأثيث 
عادة ما تكون الشقق الواقعة ضمن قطاع العقارات 
االستثمارية في دولة الكويت غير مفروشة. ولكن 
هناك بعض االختالفات التي تم أخذها في االعتبار 
في بياناتنا. الرسم البياني ٤ يوضح تفاصيل جميع 
الشـــقق على حسب التأثيث. ويمكن ا
طالع على 

تعريفات المصطلحات في الملحق رقم ١. 

إن حوالـــي ٥٫١٪ من هذه الشـــقق تكون مفروشـــة 
بالكامـــل، بينمـــا يطـــرح حوالي ١٣٫٣٪ منها شـــبه 
مفروشـــة، حيث يتم تزويدهـــا بتجهيزات المطبخ 
أثـــاث  بـــدون  المنزليـــة، ولكـــن  وبعـــض ا\جهـــزة 
خشـــبي. أما النسبة المتبقية وهي ٨١٫٦٪ فتطرح 

غيـــر مفروشـــة على ا
طالق، حيـــث ال يقوم المالك 
بتوفير أجهزة أو أثاث. 

إن تعريـــف مســـتوى التأثيـــث فـــي دولـــة الكويت 
يعتبر مختلف� بعض الشـــيء عن ما هو سائد في 
ا\ســـواق ا\خرى في المنطقة. على سبيل المثال، 
الكثير من الشـــقق المفروشـــة بالكامل في دولة 
ا
مارات العربية المتحـــدة ومملكة البحرين ودولة 
قطـــر تتمتع بخدمة يوميـــة، أي يكون مالك العقار 
مســـئوال عن عمليات التنظيف اليومية والصيانة، 
ليـــس فقط فـــي ا\ماكـــن العامة المشـــتركة في 
المبنى ولكن في شقق المستأجرين أيض�. وفيما 

عدا حالتين لم نجد ذلك في دولة الكويت. 

الرسم البياني ٤: التفاصيل على حسب التأثيث
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التفاصيل على حسب عمر العقار 
يعد عمر العقار من العوامل الرئيسية التي تحدد 
متوســـط ا
يجـــار الشـــهري. وقـــد قمنا بتقســـيم 

العقارات إلى ثالث فئات: 

العقارات أقل من سنتين  ١ .

العقارات من ٢-٥. ٢ سنوات

العقارات أكثر من ٥. ٣ سنوات 

يوضح الرســـم البيانـــي ٦ التفاصيل على حســـب 
عمر العقارات. ويالحظ أن ٢٣٫٠٪ من جميع الشـــقق 
يبلغ عمرها أقل من ســـنتين، و٣٤٫١٪ من الشـــقق 
مـــا بين ٢-٥ ســـنوات، أما النســـبة المتبقية وهي 

٤٢٫٨٪ فعمرها أكثر من ٥ سنوات. 

الرسم البياني ٥: نسب ا
شغال ومتوسط ا
يجار الشهري على حسب التأثيث 

يوضح الرسم البياني ٥ نسبة ا
شغال ومتوسط 
ا
يجار الشـــهري في الفئـــات الثالث. من الغريب أن 
الشقق شبه المفروشة تمثل أعلى نسبة إشغال 
عند ٩٥٫٦٪، أي أن نسبة االشغال في الشقق شبه 
المفروشة مرتفعة بمقدار ١٫٥٪ عن متوسط نسبة 

االشغال في السوق بأكمله.

كما يالحظ أيض� أن متوســـط ا
يجار الشهري يقفز 
مـــن ٢١٨ د.ك إلـــى ٢٩٩ د.ك أي بزيـــادة ٨١ د.ك بيـــن 
الشـــقق غير المفروشـــة وشـــبه المفروشة. ولكن 

في المقابل فإن االنتقال من الشقق شبه مفروشة 
إلى المفروشة بالكامل يحقق زيادة ٣٣ د.ك فقط. 

هذا قد يبـــدو غريب� حيث أننا نعتقـــد أن التكلفة 
التـــي تجعل من الشـــقة شـــبه مفروشـــة من غير 
مفروشـــة هـــي نفســـها التـــي تجعل من الشـــقة 
مفروشـــة بدال من شبه مفروشـــة. ويبدو أن مالك 
العقارات يمكن أن يكســـبوا عائـــدc أكبر من خالل 

جعل شققهم شبه مفروشة. 



الرســـم البيانـــي ٧ يوضـــح حركة نســـب ا
شـــغال 
ومتوســـط ا
يجارات الشهرية مع عمر العقار. ومن 
المتوقـــع أن تتمتع العقارات التي يبلغ عمرها أقل 
من سنتين بأعلى متوســـط ا
يجار الشهري عند 

٢٨٢ د.ك، ولكن نسبة ا
شغال أقل عند ٨٦٫٣٪. 

أما متوسط ا
يجار الشهري للعقارات التي يتراوح 
عمرها بين ٢-٥ ســـنوات فيبلغ ٢٣٨ د.ك في حين 
تبلغ نســـبة ا
شـــغال ٩٥٫٩٪. وفيما يتعلق بالفئة 
الثالثـــة مـــن العقـــارات البالـــغ عمرهـــا أكثـــر من ٥ 
سنوات، فيبلغ متوســـط ا
يجار الشهري ٢١٦ د.ك، 

ونسبة ا
شغال ٩٦٫٦٪. 

لقـــد الحظنـــا أن االنخفـــاض فـــي متوســـط ا
يجار 
الشـــهري مـــا أن يزيـــد عمـــر العقـــار عـــن ســـنتين 
يكـــون حـــاًدا للغاية مـــع انخفاض متوســـط ا
يجار 
الشـــهري بنحـــو ٤٤ د.ك. هـــذا يعني أن متوســـط 
ا
يجار الشـــهري ال ينخفض بنفـــس المعدل حتى 
إذا زاد عمـــر العقـــار عن ٥ ســـنوات (انخفاض بنحو 
٢٢ د.ك فقط). من الواضح أن المســـتهلك يفضل 
دفع إيجار شـــهري على العقـــارات التي تكون أقل 
مـــن عامين. بعدهـــا، ال يصبح لعمـــر العقار أهمية 

بالنسبة له. 

الرسم البياني ٦: التفاصيل على حسب عمر العقار 

الرسم البياني ٧: نسب ا
شغال ومتوسط ا
يجار الشهري حسب عمر العقار
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صندوق ١: ضعف صيانة العقارات 
تضر بصالح مالكي العقار 

إن االنخفـــاض الحـــاد فـــي متوســـط ا
يجار الســـنوي مع زيـــادة عمر العقار عن ســـنتين لـــم يكن با\مر 
المســـتغرب بالنســـبة لنـــا. فخالل المســـح الميداني، كان من الواضـــح أن صيانة العقـــار ال تأتي ضمن 
أولويـــات أصحـــاب العقارات في دولة الكويت، كما هو الحال فـــي بعض البلدان ا\خرى في المنطقة. ال 
يتم تنظيف المباني بشـــكل دوري، كما تترك أعمال تنظيف وصيانة المرافق العامة المشـــتركة في 

المباني لحارس المبنى بدال من إسنادها إلى وكالة متخصصة للعناية بها. 

إن مثل هذا ا
جراء ال يخفى على المستهلك، من ثم يرغب في دفع إيجار شهري على العقارات التي 
يبلغ عمرها أقل من ســـنتين، فهم يدركون بأن العقارات تتعرض للتلف الســـريع في غياب الصيانة، 

وتبدو قديمة ما أن تصل إلى عمر السنتين. 

إننا نعتقد أنه يغيب عن أذهان أصحاب العقارات فرصة زيادة دخلهم عن طريق ا
يجار من خالل تعزيز 
إمكانيات عقاراتهم خالل دورة حياتها الكاملة. ولقد أجرينا بعض الحسابات البسيطة لتوضيح ذلك. 
توضح بياناتنا بأن متوســـط عدد وحدات الشـــقق المدرجة ضمن أحد العقارات االســـتثمارية في دولة 
الكويـــت تبلـــغ ٤٦ وحدة. في الجـــدول أدناه، أوضحنا مثال عقارين، يقوم المالك ا\ول بإســـناد عمليات 

الصيانة إلى وكالة متخصصة، بينما ال يقوم المالك الثاني باالستعانة بأي وكالة لصيانة العقار. 

وافترضنا أن تكاليف مالك العقار ا\ول ٢٠ د.ك شـــهرًيا للشـــقة الواحدة مقابل أعمال الصيانة. بمعنى 
آخـــر أنـــه ينفق ١١٫٠٤٠ د.ك ســـنوي� علـــى أعمال صيانة مبنى مكون من ٤٦ شـــقة. وفـــي العامود الثاني، 
أظهرنـــا أن المالـــك الثاني يوظف حارســـا للمبنى فقط للقيام بأعمال الصيانـــة ويدفع له ٣ د.ك لكل 
شـــقة (يســـاوي ١٣٨ د.ك كراتب شـــهري للحارس). بهذه الطريقة ينفق ١٫٦٥٦ د.ك ســـنوي� على صيانة 

العقار.

فمـــن خالل االســـتعانة بوكالـــة متخصصة لصيانة العقارات، اســـتطاع مالك العقـــار ا\ول الحفاظ على 
متوسط إيجار شهري بلغ ٢٨٢ د.ك للفترة الكاملة بينما انخفض متوسط ا
يجار الشهري من ٢٨٢ د.ك 

إلى ٢٣٨ د.ك للعقار الثاني بعد أول سنتين. 

كما استطاع مالك العقار ا\ول تحقيق ٧٧٨٫٣٢٠ د.ك على مدى ٥ سنوات، وبلغ صافي دخله بعد خصم 
مصاريـــف الصيانـــة ٧٢٣٫١٢٠ د.ك. أما مالـــك العقار الثاني فحقق ٧٠٥٫٤٥٦ د.ك على مدى ٥ ســـنوات، وبلغ 

صافي دخله بعد دفع راتب الحارس ٦٩٧٫١٧٦ د.ك.

مـــن ناحيـــة أخرى اســـتطاع مالك العقار ا\ول تحقيـــق ٢٥٫٩٤٤ د.ك زيادة في صافـــي عائد ا
يجار على ٥ 
ســـنوات، وهو ما يمثل ارتفاع� بنســـبة ٤٪ في دخل ا
يجار. إذا ما بيع هذا العقار بعد ٥ ســـنوات عند 
معدل رســـملة ٨٪، فإن العقار ا\ول ســـيباع بأكثر من ٩٫٠ مليون د.ك، بينما ســـيباع العقار الثاني عند 

٨٫٧ مليون د.ك. أي أن العقار ا\ول يمنح مالكه أعلى دخل لvيجار + قيمة بيع \كثر من ٣٥٠٫٠٠٠ د.ك. 

من الواضح أن االستعانة بطرق متخصصة لصيانة العقار يساعد أصحاب العقارات على تحقيق قيمة 
أعلى من عقاراتهم على مدى فترة قصيرة تمتد لخمس ســـنوات. ويزداد الفارق إذا كان العقار يضم 

عددا أكبر من الشقق، وإذا أخذنا في االعتبار فترة أطول من ٥ سنوات.



العقار الثاني بدون خدمة 
صيانة متخصصة

العقار اWول مع 
خدمة صيانة متخصصة

346 د.ك 46 متوسط عدد وحدات الشقق في العقار 

20 د.ك  متوسط ا
نفاق الشهري على أعمال الصيانة (للوحدة الواحدة) 

1.656 د.ك 11.040 د.ك  متوسط ا
نفاق السنوي على أعمال الصيانة 

282 د.ك 282 د.ك  متوسط ا
يجار الشهري \ول سنتين 

238 د.ك 282 د.ك  متوسط ا
يجار الشهري لmعوام من ٣-٥ 

705.456 د.ك  778.320 د.ك  إجمالي دخل ا
يجار على مدى ٥ سنوات 

697٫176 د.ك  723.120 د.ك  صافي دخل ا
يجار على مدى ٥ سنوات 

714٫8٫000 د.ك 039.9.000 د.ك  سعر البيع المحتمل عند معدل رسملة ٨٪ 

التفاصيل على حسب درجة العقار 
عـــادة ما يقـــال أنه ال يوجد عقـــاران متماثالن، فهما 
قـــد يختلفان فـــي الموقـــع، والخدمـــات، والمرافق، 
ومواقـــف الســـيارات، وعمـــر العقـــار، وغيـــره مـــن 
الخصائـــص والمميـــزات. وبالتالـــي فـــإن المقارنـــة 
المباشـــرة للعقـــارات ســـواء علـــى أســـاس ا
يجـــار 
الشهري أو ا
شغال ال تعتبر صحيحة على ا
طالق 
\ننـــا ال نقارن بين منتجيـــن متماثلين. إن الطريقة 
المناســـبة 
جـــراء مقارنـــة تتطلـــب أوال  تقســـيم 
العقـــارات إلـــى درجـــات مختلفة. ويجـــب أن تتماثل 
المواصفات والسمات لكل العقارات المندرجة تحت 

درجة واحدة ومن ثم تصبح صالحة للمقارنة. 

لتحديـــد درجـــة العقـــارات، قمنـــا بإعـــداد تركيبـــة 
حســـابية لتحقيق أهداف تقسيم العقارات حسب 
الدرجة. وفيما يلي نقدم عرض� مبســـط� عن أهم 

النقاط: 

كمـــا يقولون فـــي قطاع العقـــارات، فإن الموقع  ١ .
يعـــد العنصـــر ا\كثر أهميـــة، لذا قمنـــا بإعداد 
متوســـط  أســـاس  علـــى  للمواقـــع  تصنيـــف 
ا
يجـــارات الشـــهرية. وقد منحنـــا مناطق مثل 
الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق ثقال أعلى 
عـــن المناطـــق ا\خرى ا\قـــل جذب� مثـــل جليب 

الشيوخ، وأبو حليفة، وخيطان، والفروانية. 

كثيـــر مـــن العقـــارات توفـــر تجهيـــزات متنوعة  ٢ .
بهـــو  ألعـــاب،  ســـباحة، صالـــة  مثـــل حمامـــات 
اســـتقبال، غرف بخار وساونا وجاكوزي، ومالعب 
تنـــس، وغيرهـــا. كل هذه التجهيـــزات تتطلب 
استثمارات أولية، ومصروفات للصيانة الدورية. 
وبالتالـــي فإن العقـــارات التي تضـــم مثل هذه 
التجهيزات تحصل على نقاط عن كل تجهيز. 

تعد مواقف الســـيارات من القضايا ا\ساســـية،  ٣ .
فحوالـــي ٨٠٪ من العقـــارات المدرجة في قاعدة 
البيانـــات تضـــم مواقـــف مفتوحـــة أو مظللـــة 
للســـيارات، و٢٠٪ فقط تضم مواقف للســـيارات 
تحت ا\رض أو في المدرج ا\سفل للمبنى. مثل 

هذه العقارات تحصل على نقاط إضافية. 

كما الحظنا في القسم السابق بأن عمر العقار  ٤ .
يعـــد عامال هام� أيض�، وأن العقـــارات التي يبلغ 
عمرها أقل من ســـنتين تســـتحوذ على حصة 
ملموســـة فـــي الســـوق، وأن ا
يجـــار ينخفـــض 
بشـــكل حـــاد بعـــد تلـــك الفتـــرة. وبالتالي فإن 
تصنيف العقارات الجديدة ســـوف يحصل على 

نقاط أعلى من العقارات القديمة. 
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يوضـــح الرســـم البيانـــي أدنـــاه تفاصيـــل العقارات 
على حســـب درجتهـــا. فالعقـــارات المصنفة درجة 
أ+ تعـــد قليلـــة للغاية. فوفق التركيبة الحســـابية 
ال توجـــد إال ٨ عقارات فقط يمكـــن تصنيفها تحت 
درجـــة أ+، وتشـــكل ٠٫٢٪ فقط من قطـــاع العقارات 
االســـتثمارية. وبالمثل ال توجد الكثير من العقارات 

تحـــت التصنيـــف أ، فيمـــا عـــدا ٩٢ عقـــارc فقط في 
قاعدة بياناتنا وتشكل ٣٫٩٪ من إجمالي القطاع. 

أما الدرجة ب فتشـــكل ١٦٫٧٪ من السوق، والدرجة 
ج فتشكل ٣٢٫٣٪. ولكن أغلبية العقارات تقع في 

الدرجة ا\قل وتستحوذ هذه الفئة على ٤٦٫٨٪. 

يوضح الرسم البياني ٩ نسب ا
شغال ومتوسط 
ا
يجـــار الشـــهري عنـــد مختلـــف الدرجـــات. تظهر 
الدرجـــة أ+ أن نســـبة ا
شـــغال تبلـــغ ٩٣٫٤٪ وهـــي 
نســـبة مبهـــرة للغايـــة. ويبلـــغ متوســـط ا
يجـــار 
الشـــهري ٩٣١ د.ك، وهو متوسط مرتفع لسببين: 
١) هناك عقارات عند درجات أعلى توفر العديد من 
التجهيـــزات و٢) نوع المنتج المـــدرج تحت الفئة أ+ 
عبارة عن شـــقق مكونة من ٣ غرف نوم، وال توجد 
أي شـــقق أصغر في هذه الدرجـــة. وهذا أمر يعتبر 
منطقيـــ�، حيـــث أن المنتجـــات الراقيـــة ال يمكن أن 

تكون أصغر حجم�. 

العقـــارات الحاصلـــة علـــى درجـــة أ تتمتـــع بمعدل 
إشـــغال منخفض نســـبي� عنـــد ٨٦٫٦٪، ومتوســـط 
دخل شـــهري يبلـــغ ٤٩٠ د.ك. لدينـــا ٧٩ عقاًرا تحت 
تلـــك الدرجة مـــع تنـــوع المنتجات المتوفـــرة، ومن 
ثم ال يكون ا
يجار الشـــهري مماثال بســـبب اختالف 

المنتج. 

تجـــدر ا
شـــارة إلى أنـــه بالنظر إلـــى الدرجة ب نجد 
أنها تتســـم بمعدل إشغال منخفض عند ٨٨٫٢٪، 

وهو أقل بكثير من نسبة إشغال الدرجة ج ويبلغ 
٩٥٫٥٪. ال توجـــد الكثيـــر مـــن االختالفـــات من حيث 
الموقع أو التجهيزات بين العقارات المندرجة تحت 
الدرجة ب والدرجة ج. وبالتالي فإن انخفاض نسبة 
ا
شـــغال عند الدرجة ب يرجع إلى ارتفاع متوســـط 
ا
يجـــار الشـــهري. يبلغ متوســـط ا
يجار الشـــهري 
للعقـــارات تحـــت الدرجـــة ب ٢٩٤ د.ك، بينمـــا يبلـــغ 
متوســـط ا
يجار الشهري تحت الدرجة ج ٢٣٢ د.ك، 
أي بانخفـــاض ٢١٪ تقريبـــ�. ولقد قمنا بتوضيح تلك 

الظاهرة بمزيد من التفاصيل في صندوق ٢.

تشـــكل العقـــارات المندرجة تحت فئـــة أقل أعلى 
نسب إشـــغال عند ٩٥٫٨٪، ويبلغ متوسط الدخل 
الشـــهري ١٩٣ د.ك. إنـــه قطاع يتميز بالحساســـية 
الشـــديدة تجاه ا\ســـعار حيث أن أي مبلغ بســـيط 
حتى ١٠ د.ك في متوســـط ا
يجار الشـــهري يمكن 
أن يؤدي إلى تقلبات هائلة في نســـب ا
شغال. إن 
نســـب ا
شـــغال االســـتثنائية لهذه الدرجة توضح 
بـــأن هناك طلب هائل على الشـــقق ذات الســـعر 
المنخفض، وأنه بصفة عامة ال توجد شـــقق تبقى 

شاغرة لمدة تزيد على ١٠-١٢ يوم� في السنة. 

الرسم البياني ٨: التفاصيل على حسب درجة العقار



مالحظــة علــى الرســم البيانــي ٨: لقـــد أجرينا 
تعديال بسيًطا على نسبة ا
شغال للعقارات ذات 
الدرجـــة أ+، حيث أن أحد العقارات الذي حصل على 
هـــذه الدرجة قد أصبح جاهًزا قبل أســـبوعين من 
المسح الميداني الذي أجريناه، من ثم كان شاغًرا. 

ونظـــًرا لوجود ٨ عقارات فقط فـــي فئة الدرجة أ+، 
فإن وجود عقار شاغر واحد قد يؤدي إلى انخفاض 
نسبة ا
شغال بشكل حاد وسيكون ا\مر مضلال. 
وبالتالي قمنا باحتســـاب نســـبة إشغال الدرجة أ+ 

مع ٧ عقارات فقط. 

الرسم البياني ٩: نسب ا
شغال ومتوسط ا
يجار الشهري حسب درجة العقار 

صندوق ٢: لماذا تبدو نسبة ا
شغال منخفضة 
للغاية للعقارات ذات الدرجة ب في دولة الكويت

لقـــد الحظنـــا أن العقـــارات ذات الدرجـــة ب تتمتع بأقل نســـبة إشـــغال تبلغ ٨٨٫٢٪. وهـــو انخفاض حاد 
مقارنة بنسبة إشغال الدرجة ج البالغة ٥٫٩٥٪. فال يوجد اختالف كبير بين موقع أو تجهيزات العقارات 
الواقعـــة تحت الدرجتين، ومن ثم يبدو الفارق الضخم في نســـبة ا
شـــغال بيـــن الدرجتين من ا\مور 

المثيرة للقلق. ونحن نعتقد أن السبب يكمن في الفرق في متوسط ا
يجار الشهري. 

يبلغ متوسط ا
يجار الشهري للدرجة ب ٢٩٤ د.ك، بينما يبلغ ٢٣٢ د.ك للدرجة ج. هذا يعني أن متوسط 
ا
يجار الشهري للدرجة ج أقل بنسبة ٢١٪ مقارنة بمتوسط ا
يجار الشهري في الدرجة ب. ونظًرا لعدم 
وجود اختالف كبير في الموقع أو التجهيزات في الدرجتين، يبدو المستهلك غير راغب في دفع إيجار 

يزيد عن ٢٠٪ لعقارات الدرجة ب. 

كمـــا توجـــد نقطة أخـــرى يتعين على مـــالك العقارات أخذهـــا في االعتبـــار. عندما يقوم مالـــك العقار 
بتطويـــر عقـــار جديد فإن له حـــق اختيار درجة العقار الـــذي يرغب في إقامته. وتشـــير تحليالتنا إلى أن 
مطور العقارات االســـتثمارية يجب عليه إما أن يضم مرافق كافية لتحســـين درجة عقاره حتى الدرجة أ 
أو يترك العقار عند مستوى الدرجة ب. هذا \نه بعض إقامة عقار في الدرجة ب، قد يرغب في تحقيق 
عائد شـــهري أعلى، ولكن ســـينتهي ا\مر إلى انخفاض نسبة إشغال عقاره والتي ستقلص من تأثير 

ارتفاع ا
يجار.
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من ناحية أخرى فإن العقارات المدرجة تحت درجات 
مختلفـــة تتمتع باختالفات كبيـــرة من حيث ا\ثاث، 
وقـــد يختلـــف متوســـط ا
يجار الشـــهري بشـــكل 
كبير على حســـب مســـتوى تأثيث العقار. ويوضح 

الجدول ٣ والجدول ٤ هذا ا\مر. 

إن العقارات من الدرجة أ+ هي إما مفروشة بالكامل 
أو شـــبه مفروشـــة. ال توجـــد عقارات غير مفروشـــة 
فـــي الدرجة أ+. وهذا يتماشـــى مع ما الحظناه في 
بعض الدول ا\خرى فـــي المنطقة. فإنه ليس من 
الحكمـــة بنـــاء عقار درجـــة أ+ وال يوضـــع فيه بعض 
ا\ثـــاث. فبدون هذا ا\ثاث لن تحقـــق تلك العقارات 

التطلعات المتوقعة للدخل الناتج عنها. 

يوضـــح الجـــدول ٤ أن متوســـط ا
يجـــار الشـــهري 
للشـــقق المفروشـــة درجة أ+ يبلـــغ ٨٠٠ د.ك، بينما 
يصل إلى ٩٥٠ د.ك للشـــقق شـــبه المفروشة. هذا 
التوجه يرجع إلى حقيقة وجود ٨ عقارات فقط في 
فئـــة الدرجة أ+ في قاعدة بياناتنا، كما أن العقارات 
المفروشـــة تقـــع في أماكـــن أقل جذب� مـــن مواقع 

العقارات شبه المفروشة. 

أكثر مـــن ٦٠٪ من العقارات درجة أ إما مفروشـــة أو 
شبه مفروشة. نفس المنطق الخاص بالحاجة إلى 
وجود أثاث في الدرجة أ+ على حالة عقارات الدرجة 
أ أيًضا. ومن المســـتغرب أنه يوجد حوالي ٣٧٪ من 

عقارات الدرجة أ غير مفروشة. 

يبلغ متوســـط ا
يجار الشهري للشقق المفروشة 
المفروشـــة.  شـــبه  للشـــقق  د.ك  و٥٨٨  د.ك،   ٦٢١
وتتمتع الشـــقق غير المفروشـــة في هـــذه الدرجة 

بمتوســـط إيجار شـــهري يبلغ ٤١٠ د.ك. وهنا يخسر 
مـــالك العقـــارات غير المفروشـــة، فمن خـــالل عدم 
فرش عقاراتهم فإنهم يفقدون ١٧٨ د.ك شـــهرًيا. 
بينمـــا يمكنهـــم إعـــداد شـــقتهم لتكـــون شـــبه 
مفروشـــة بأقـــل مـــن ٢٠٠٠ د.ك. ويمكـــن اســـترجاع 
هذا االستثمار في ١١ شـــهًرا، بينما يمكن أن تعمر 
ا\جهـــزة المنزليـــة وا\ثـــاث لمدة تتـــراوح بين ٢-٣ 

سنوات.

إن حالـــة التأثيث تتغير بالكامل من درجة ب حيث 
١٤٫١٪ من العقارات مفروشـــة، و٧٫٠٪ شـــبه مفروشة 
و٧٨٫٠٪ غيـــر مفروشـــة. وفي الدرجـــة ج، ٣٫٥٪ فقط 
مـــن العقـــارات مفروشـــة، و٢٠٫٩٪ شـــبه مفروشـــة، 

و٧٥٫٦٪ غير مفروشة. 

ومـــن المثيـــر لالهتمـــام أنـــه فـــي الدرجتيـــن يعد 
اختالف متوســـط ا
يجار الشهري للعقار المفروش 
مماثـــال تقريب� لمتوســـط ا
يجـــار الشـــهري للعقار 
شـــبه المفروش. ويتأكد ذلك من مالحظاتنا على 
أرض الواقع بأنه في دولة الكويت يمكن الحصول 
بســـهولة علـــى إيجار شـــهري كبير ببســـاطة من 
خالل تحويل الشـــقة إلى شـــقة شـــبه مفروشة، ال 

يوجد أي إيجار إضافي لفرش الشقة بالكامل. 

إن توزيـــع العقارات على حســـب حالـــة التأثيث في 
الدرجات ا\قل يختلف تماًما حيث أن نسبة ٩١٪ من 
العقارات غير مفروشـــة. وفي هـــذه الدرجة، يكون 
الدخل المترتب على الشقة شبه المفروشة ليس 

كبيًرا ولكن ا
يجار يكفي لتأثيث شقة بالكامل. 

الجدول ٣: درجات العقارات  وحالة التأثيث 
غير 

مفروشة
شبه 

مفروشة
مفروشة

0.0 91.7 8.3 الدرجة أ+

36.7 29.7 33.6 الدرجة أ

78.9 7.0 14.1 الدرجة ب 

75.6 20.9 3.5 الدرجة ج 

90.9 8.6 0.5 درجة أقل 

الجدول ٤: درجات العقارات ومتوسط ا
يجار الشهري   
غير 

مفروشة
شبه 

مفروشة
مفروشة

- 950 800 الدرجة أ+

410 588 *621 الدرجة أ

277 353 333 الدرجة ب 

226 253 251 الدرجة ج 

190 223 284 درجة أقل 

مالحظة على جدول ٣: لقد أجرينا بعض التعديالت البسيطة لكي يمكن تمثيل متوسط ا
يجار الشهري 
في فئات العقارات المفروشة وشبه المفروشة من الدرجة أ بما يتماشى مع اختالف مساحات الشقق. 



تعـــد الشـــرق منطقة تجاريـــة متميزة فـــي مدينة 
الكويت، وتضـــم عددc محدودc جـــدc من العقارات 
االســـتثمارية. يوضـــح جـــدول ٥ وجـــود ٩٨٥ شـــقة 
فقط في الشرق، وقد رصدنا ٧٤ شقة شاغرة. هذا 
يعني أن نســـبة ا
شـــغال في تلك المنطقة تبلغ 

٩٢٫٥٪ ومتوسط ا
يجار الشهري ٣١٧ د.ك.

جدول ٥: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في الشرق 

985 عدد الشقق

74 عدد الشقق الشاغرة 

92.5٪ نسبة ا
شغال    

317 متوسط ا
يجار الشهري

   - عدد الشقق تحت ا
نشاء

يوضح الرســـم البياني ١٠•  تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث. 

٪ مـــن العقـــارات مفروشـــة بالكامـــل بمـــا   •٩١٫٧
يوضح أن الشـــقق المفروشة تحظى بمزيد من 
الطلب في تلك المنطقة، كونها منطقة راقية 

متميزة. 

٪ فقط من العقارات شبه مفروشة، والباقي   •٢٫٠
٦٫٣٪ غير مفروش. 

رسم بياني ١٠: الشرق -  تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث

يوضح الرســـم البياني ١١•  بأن الشقق المفروشة 
تتمتـــع بنســـبة إشـــغال أعلى تبلـــغ ٩٤٫٩٪ وأن 

متوسط ا
يجار الشهري يصل إلى ٣٠٨ د.ك. 

• يوجـــد عقاران اثنـــان من الحجم الصغير شـــبه 

مفروشـــين ويشـــتمالن على ١٠ شـــقق في كل 
إشـــغال  بنســـبة  العقـــارات  وتتمتـــع  منهمـــا. 
منخفضة حيث يبلغ متوســـط ا
يجار الشهري 

٨٠٠ د.ك.  

• تتمتع العقارات غير المفروشـــة بنسبة إشغال 

معقولة، وينخفض متوســـط ا
يجار الشـــهري 
إلى ٢٠٥ د.ك. 

رســـم بياني ١١: الشرق – تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث وا
يجار الشهري

الشرق – محافظة العاصمة
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• ال تضم الشرق أي عقارات جديدة. 

٪ من العقارات  الرسم البياني ١٢ يوضح بأن ٥٧٫٣• 
يزيد عمرها عن ٥ سنوات. 

٢١٫١٪ مـــن العقـــارات يتـــراوح عمرهـــا بيـــن ٢-٥•  
سنوات، وأن ٢١٫٦٪ من العقارات يقل عمرها عن 

سنتين. 

رسم بياني ١٢: الشرق – التفاصيل على حسب 
عمر العقار 

يوضح الرســـم البياني ١٣•  بأن العقارات الجديدة 
الشـــهري  ا
يجـــار  ضعـــف  مـــن  بأكثـــر  تتمتـــع 

للعقارات القديمة. 

• متوســـط ا
يجـــار الشـــهري للعقـــارات أقل من 

ســـنتين يبلـــغ ٥٢٨ د.ك، بينما يبلغ المتوســـط 
٢٤٢ د.ك للعقـــارات التـــي يتـــراوح عمرهـــا بيـــن 
٢-٥ ســـنوات، و٢٨٨ د.ك للعقـــارات أكثـــر مـــن 

٥ سنوات. 

رسم بياني ١٣: الشرق – نسبة ا
شغال وا
يجار 
الشهري على حسب عمر العقار 

• نظرc أن الشـــرق تمثل منطقـــة راقية في قلب 

المركـــز التجـــاري لمدينـــة الكويـــت، فـــإن جميع 
العقارات هنا تندرج تحت أفضل المستويات.

يوضح الرســـم البيانـــي ١٤•  بأن نســـبة العقارات 
من الدرجة أ تبلغ ٦٫٢١٪، ومن الدرجة ب ٤٫٧٨٪.

هـــذه  فـــي  أخـــرى  بدرجـــات  عقـــارات  توجـــد  • ال 

المنطقة..

رسم بياني ١٤: الشرق – التفاصيل على حسب 
درجة العقار 



يوضح الرســـم البياني ١٥•  بأن نســـبة ا
شـــغال 
للعقارات مـــن الدرجة أ تبلغ ٨٫٧١٪، وهو ما يعد 
منخفض نسبي�. يبلغ متوسط ا
يجار الشهري 

٥٢٨ د.ك.

• وعلـــى النقيض من ذلك، فإن عقارات الدرجة ب 

تحظى بنسبة إشغال عالية بشكل استثنائي 
تبلغ ٢٫٩٨٪ بينما يبلغ متوسط ا
يجار الشهري 

٢٧٦ د.ك. 

رسم بياني ١٥: الشرق – نسبة ا
شغال وا
يجار 
الشهري على حسب درجة العقار

سنقوم بتوضيح أسعار ا
يجار الشهري السائدة لمختلف العقارات في كل منطقة. بالنسبة للشرق فإنها 
موضحة على النحو التالي: 

الجدول ٦: ا
يجار الشهري السائد في الشرق 
غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

100 – 200 - 120 - 200 ستديو

- - 150 - 600 شقة بغرفة نوم واحدة  

210 – 300 - 140 - 640 شقة بغرفتي نوم  

- 300 - 800 250 - 850 شقة بثالث غرف نوم 

- - 500 - 700 شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس 
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يوضح الرسم البياني ١٦•  تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث. 

٪ مـــن جميـــع العقارات مفروشـــة ، بما يوضح   •١٠٠
بأن قرب تلك المنطقة من المركز التجاري يعد 

عنصرc أساسي� في تحديد حالة التأثيث. 

رســـم بياني ١٦: المرقاب تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث 

الرسم البياني ١٧•  يوضح بأن العقارات المفروشة 
تتمتع بنســـبة إشغال مثالية تصل إلى ٩٩٫٣٪، 

وأن متوسط ا
يجار الشهري ٣٣٥ د.ك. 

رســـم بيانـــي ١٧: المرقـــاب – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

المرقـــاب واحـــدة من أصغـــر المناطـــق التي تضم 
عقارات اســـتثمارية في دولة الكويت. وبالرغم من 
قربها من مدينة الكويت، إال أنها ليســـت منطقة 
جذب لvيجار. ويوضح الجدول رقم ٧ بأنه توجد ١٣٦ 
شقة فقط في المرقاب، ووحدة واحدة فقط شاغرة 
في وقت إجراء المسح. تبلغ نسبة ا
شغال معدال 
مثاليـــ� يبلـــغ ٩٩٫٣٪ بينمـــا يصل متوســـط ا
يجار 

الشهري إلى ٣٣٥ د.ك. 

العقـــارات  قطـــاع  علـــى  نبـــذة   :٧ الجـــدول 
االستثمارية في المرقاب 

136 عدد الشقق

1 عدد الشقق الشاغرة 

99.3 نسبة ا
شغال

335 د.ك متوسط ا
يجار الشهري   

- عدد الشقق تحت ا
نشاء

المرقاب – محافظة العاصمة



• يبلغ عمر جميع العقـــارات في منطقة المرقاب 

أكثـــر مـــن ٥ ســـنوات، كمـــا يتضح من الرســـم 
البياني ١٨ و١٩. 

رســـم بيانـــي ١٨: المرقـــاب – التفاصيـــل علـــى 
حسب عمر العقار 

• وبالتالي فإن نســـبة ا
شـــغال ومتوسط ا
يجار 

الشـــهري مماثلـــة عنـــد ٣٫٩٩٪ و٣٣٥ د.ك على 
التوالي. 

رســـم بيانـــي ١٩: المرقـــاب – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 

• جميع العقارات في منطقة المرقاب من الدرجة 

ب كما يتضح من الرسم البياني ٢٠ و٢١. 
رســـم بيانـــي ٢٠: المرقـــاب – التفاصيـــل علـــى 

حسب درجة العقار 



٣٢

يوضح الجدول ٨ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في المرقاب. 

جدول ٨: ا
يجار الشهري السائد في المرقاب.  
غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

- - - ستديو

- - - شقة بغرفة نوم واحدة  

- - 200 - 300 شقة بغرفتي نوم  

250 -400 شقة بثالث غرف نوم 

310 -5300 شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس 

• وبالتالي فإن نســـبة ا
شـــغال ومتوسط ا
يجار 

الشـــهري مماثلـــة عنـــد ٩٩٫٣٪ و٣٣٥ د.ك على 
التوالي. 

رســـم بيانـــي ١٧: المرقـــاب – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 



تعـــد القبلة منطقة أخرى فـــي محافظة العاصمة 
فـــي دولـــة الكويـــت. ومثـــل المرقـــاب، فإنهـــا تقع 
بالقرب من مدينة الكويت ولكنها ليست منطقة 
جـــذب لvيجـــار. ويوضح الجـــدول ٩ بـــأن هناك ٢٧٣ 
شـــقة فـــي القبلة وأن ٥٤ شـــقة منها شـــاغرة في 
وقت إجراء المســـح. وبالتالي فإن نســـبة ا
شغال 
تعد منخفضة نســـبي� عند ٢٫٨٠٪ ويبلغ متوســـط 

ا
يجار الشهري ٣١٦ د.ك. 

الجدول ٩: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في القبلة 

٢٧٣ عدد الشقق

٥٤ عدد الشقق الشاغرة

٪٢٫٨٠ نسبة ا
شغال

٣١٦ د.ك متوسط ا
يجار الشهري

- عدد الشقق تحت ا
نشاء

الرسم البياني ٢٢•  يوضح التفاصيل على حسب 
التأثيث. 

٪ مـــن جميـــع العقـــارات مفروشـــة، وهـــو   •٦٫٦٥
مـــا يوضـــح مرة أخـــرى بـــأن المناطق التـــي تقع 
بالقرب من المركز التجاري غالب� ما تضم شقق� 

مفروشة. 

رسم بياني ٢٢: القبلة -  تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث 

الجدول ٢٣•  يوضح بأن الشقق المفروشة تتمتع 
بنسبة إشغال عالية جدc تبلغ ٩٫٩٧٪. متوسط 

ا
يجار الشهري ٣٣٤ د.ك. 

• علـــى العكـــس، فـــإن الشـــقق غير المفروشـــة 

تتمتـــع بنســـبة إشـــغال منخفضـــة جـــدc تبلغ 
٨٫٤٦٪. وعلى أية حال، فإن هذه هي الفئة التي 
نجد فيها العقارين خاليين تماما، وبالتالي فإن 
نسبة ا
شغال بهما ستكون منخفضة بصورة 

مؤقتة.

• متوسط ا
يجار الشهري للشقق غير المفروشة 

٢٨٨ د.ك.

رسم بياني ٢٣: القبلة – تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

القبلة – محافظة العاصمة



٣٤

الرســـم البيانـــي ٢٤•  يوضـــح بـــأن عمـــر أغلبيـــة 
العقارات يزيد على ٥ سنوات. 

رسم بياني ٢٤: القبلة – التفاصيل على حسب 
عمر العقار 

الرســـم البيانـــي ٢٥•  يوضـــح بأن العقـــارات التي 
يبلـــغ عمرهـــا أقـــل من عاميـــن تتمتـــع بصفر٪ 
نســـبة إشغال. وهذا يرجع إلى هذين العقارين 

اللذين كانا خاليين تماما وقت إجراء المسح.

العقارات التي يتراوح عمرها بين ٢-٥•  ســـنوات 
تبلـــغ ١٫٩٢٪، ويصـــل  إشـــغال  بنســـبة  تتمتـــع 

متوسط ا
يجار الشهري إلى ٤٠٧ د.ك. 

العقارات التي يزيد عمرها عن ٥•  سنوات تتمتع 
بنسبة إشغال مثالية تبلغ ١٠٠٪، ويبلغ متوسط 

ا
يجار الشهري ٢٩٩ د.ك. 

رسم بياني ٢٥: القبلة – نسبة ا
شغال وا
يجار 
الشهري على حسب عمر العقار 

• جميـــع العقارات في القبلـــة تندرج تحت الدرجة 

ب، كما يتضح من الرسم البياني ٢٦.
رسم بياني ٢٦: القبلة – التفاصيل على حسب 

درجة العقار 



• تبلغ نســـبة ا
شغال ومتوسط ا
يجار الشهري 

لتلـــك العقـــارات درجـــة ب ٢٫٨٠٪ و٣١٦ د.ك على 
التوالي. 

رسم بياني ٢٧: القبلة – نسبة ا
شغال وا
يجار 
الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ١٠ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في القبلة. 

جدول ١٠: ا
يجار الشهري السائد في القبلة. 
غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

- - - ستديو

- - - شقة بغرفة نوم واحدة

250-400 - 270-550 شقة بغرفتي نوم

- - 200-600 شقة بثالث غرف نوم

- - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



٣٦

تعد بنيد القار أكبر منطقة تضم عقارات استثمارية 
في محافظـــة العاصمـــة بالكويت. تقـــع المنطقة 
بالقرب مـــن مدينة الكويت وتعتبـــر من المناطق 
المتميـــزة لvيجار. يوضح الجـــدول ١١ بأنه توجد ٦٥١ 
شقة في بنيد القار وحوالي ١٣ وحدة فقط شاغرة 
فـــي وقـــت إجـــراء المســـح. وبالتالـــي، فإن نســـبة 
ا
شـــغال تصل إلى ٩٨٪ وهي نســـبة استثنائية، 
ويبلغ متوســـط ا
يجار الشـــهري حوالي ٣٣٤ د.ك. 
كما توجد ٦٢ شـــقة جديدة تحت ا
نشاء بما يمثل 

حوالي ١٠٪ من إجمالي الشقق المشغولة.

يرجى مالحظة أن متوســـط ا
يجار الشـــهري لmربع 
مناطـــق في محافظـــة العاصمة يعتبر متشـــابه� 
بصـــورة كبيـــرة للغاية ويتـــراوح ما بيـــن ٣١٥-٣٣٥ 
د.ك. ويرجـــع ذلك إلـــى أن المناطـــق ا\ربعة تتمتع 

بسهولة الوصول إلى المناطق التجارية الرئيسية 
فـــي دولـــة الكويـــت، تتمتـــع جميعـــ� بخصائـــص 
مشـــابهة، وبالتالي فإن متوســـط ا
يجار الشهري 

لها يعد متشابه� إلى حد بعيد.

جدول ١١: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في بنيد القار

651 عدد الشقق

13 عدد الشقق الشاغرة

98.0% نسبة ا
شغال   

334 د.ك متوسط ا
يجار الشهري

62 عدد الشقق تحت ا
نشاء

يوضح الرسم البياني ٢٨•  تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث.

• بخالف المنطق العام الذي يشير إلى أن الشقق 

الواقعة بالقرب مـــن المراكز التجارية تميل إلى 
أن تكون مفروشـــة، فإن الشقق في بنيد القار 

غير مفروشة بنسبة ١٠٠٪.

رســـم بياني ٢٨: بنيد القار -  تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث 

• بما أن جميع العقارات غير مفروشة، فإن الرسم 

البياني ٢٩ يوضح بأن نسبة ا
شغال ومتوسط 
ا
يجار الشهري مماثل لما جاء في جدول ٨.

رســـم بياني ٢٩: بنيد القار – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري

بنيد القار – محافظة العاصمة



يوضح الرســـم البياني ٣١•  بأن نســـبة ا
شـــغال 
عبر ثالث فئات العمر تعد مرتفعة وتتراوح بين 

٩٥٪ و١٠٠٪. 

• يبدو توجه متوسط ا
يجار الشهري غريب� حيث 

أن العقارات التي يقل عمرها عن سنتين تتسم 
بإيجار أقل (٣٦٢ د.ك) عن العقارات التي يتراوح 
عمرها بين ٢-٥ ســـنوات (٤٣٤ د.ك). وبا
ضافة 
إلـــى عمر العقـــار، فقد وجدنا ان هنـــاك عوامل 
عديدة تســـاهم في تحديد جودة العقار، حيث 
أن هناك بعض العقـــارات القديمة التي تطلب 

إيجارات أعلى من ا\بنية الجديدة. 

• جميع العقارات في بنيد القار هي من الدرجة أ 

والدرجة ب. 

رســـم بيانـــي ٣١: بنيد القار – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 

٪ من العقارات  الرسم البياني ٣٠ يوضح بأن ٢١٫٥• 
يقل عمرها عن ســـنتين، و٣٧٫٥٪ من العقارات 

يتراوح عمرها بين ٢-٥ سنوات. 

رســـم بيانـــي ٣٠: بنيـــد القـــار – التفاصيل على 
حسب عمر العقار 

يوضـــح الرســـم البياني ٣٢•  بأن الدرجـــة أ  تمثل 
٤٢٫٥٪ مـــن العقـــارات، بينمـــا تمثـــل الدرجـــة ب 

نسبة ٥٫٥٧٪ من العقارات. 

رســـم بيانـــي ٣٢: بنيد القـــار – التفاصيل على 
حسب درجة العقار 



٣٨

الرسم البياني ٣٣•  يوضح أن الدرجتين يحققان 
نســـبة إشـــغال جيدة تزيد علـــى ٩٥٪ مع قرب 
العقـــارات مـــن الدرجـــة ب إلى نســـبة ا
شـــغال 

المثالية عند ٩٩٫٧٪. 

• يبلـــغ متوســـط الدخل الشـــهري للعقارات من 

الدرجة أ ٤٢٧ د.ك، ومن الدرجة ب ٢٨٧ د.ك. 

• هـــذا يوضـــح التوجـــه الغريـــب الـــذي ظهر في 

الرســـم البياني ٣١. لقد ذكرنا أن مستوى درجة 
العقـــارات يعتمد على العديد من العوامل من 

بينها عمر العقار. 

فـــي الواقـــع أن ٣-٤•  عقـــارات التي يبلـــغ عمرها 
٢-٥ سنوات تتمتع بتجهيزات جيدة مثل بركة 
سباحة وصالة ألعاب ومن ثم يمكن فرض إيجار 

جيد. 

رســـم بياني ٣٣: بنيد القار – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ١٢ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في بنيد القار. 

جدول ١٢: ا
يجار الشهري السائد في بنيد القار.  
غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

- - - ستديو

180-400 - - شقة بغرفة نوم واحدة 

180-600 - - شقة بغرفتي نوم

350-700 - - شقة بثالث غرف نوم 

- - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



يوضح الرسم البياني ٣٤•  تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث.

٪ مـــن  ٠٫٤٪ فقـــط مـــن الشـــقق مفروشـــة، ٢٣٫٤• 
الشقق شبه مفروشة، و٧٦٫٢٪ من الشقق غير 

مفروشة. 

رسم بياني ٣٤: حولي -  تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث 

تعد حولي ثاني أكبر منطقة تضم العقارات 
االستثمارية في دولة الكويت بأكملها وتقع في 

محافظة حولي. يوضح الجدول ١٣ أن حولي تضم 
٢٨١٫١٠ شقة مشغولة مسجلة في قاعدة بياناتنا. 
كما أنها تحقق نسبة إشغال جيدة عند ٥٫٩٥٪. 

يبلـــغ متوســـط ا
يجـــار الشـــهري حوالـــي ٢٢٠ د.ك. 
وهو ما يعتبر منخفض� نســـبي� في ســـوق العقار 
الكويتـــي. يرجع ذلك إلـــى أن حولي منطقة تتميز 
بالتكتـــل العقاري، كمـــا أن عقارات تلـــك المنطقة 
ال تنـــدرج بشـــكل عـــام ضمـــن عقـــارات التصنيف 

العالي. 

لقد قمنا برصد ٤٣ شـــقة تحت ا
نشـــاء في حولي 
بمـــا يمثل حوالـــي ٤٪ فقـــط من إجمالي الشـــقق 

المشـــغولة، مما يشـــير إلى نقـــص المعروض من 
المشـــاريع الجديـــدة وأن ذلـــك يجب أال يؤثر ســـلب� 
على نســـبة ا
شغال أو متوســـط ا
يجار الشهري 

في الفترات القادمة. 

جدول ١٣: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في حولي

10.281 عدد الشقق   

13 عدد الشقق الشاغرة

95.5% نسبة ا
شغال

220 د.ك متوسط ا
يجار الشهري 

443 عدد الشقق تحت ا
نشاء 

حولي – محافظة حولي



٤٠

ا
شـــغال  البيانـــي ٣٥•  نســـبة  الرســـم  يوضـــح 
ومتوسط ا
يجار الشهري على حسب التأثيث. 
إن نســـب ا
شـــغال متشـــابهة مع الحد ا\دنى 

لنسبة ا
شغال بأكثر من ٩٥٪.

• يوضـــح الرســـم وجـــود توجـــه مثيـــر لالهتمام. 

فمتوســـط ا
يجار الشـــهري للشقق المفروشة 
وشـــبه مفروشـــة تقريبـــ� نفس الشـــيء وهذا 
يوضح لماذا ال يحرص مالك العقارات على تأثيث 

شققهم بالفرش الكامل. 

• كمـــا يذكـــر أن المبلـــغ الشـــهري الـــذي يفرضه 

المالك لتحويل شققهم من غير مفروشة إلى 
شـــبه مفروشـــة هـــو ٣٦ د.ك فقط، وهـــو مبلغ 
منخفـــض وال يبـــرر االســـتثمارات ا
ضافيـــة في 
شـــراء التجهيـــزات. وبالتالي فـــإن موقع حولي 

يعد أكثر مالئمة للعقارات غير المفروشة. 

رسم بياني ٣٥: حولي – تفاصيل الشقق على 
حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

مـــن   ٪  •٢٣٫٥ بـــأن  يوضـــح   ٣٦ البيانـــي  الرســـم 
العقارات يبلغ عمرها أقل من ســـنتين، و٢٢٫٦٪ 

من العقارات يتراوح عمرها بين ٢-٥ سنوات. 

٪) يبلغ عمرها أكثر من  أغلبية العقـــارات (٥٣٫٩• 
٥ سنوات.

رسم بياني ٣٦:  حولي – التفاصيل على حسب 
عمر العقار 

يوضـــح الرســـم البيانـــي ٣٧•  نســـبة ا
شـــغال 
ومتوســـط ا
يجـــار الشـــهري. نســـبة ا
شـــغال 

بصفة عامة عالية. 

• يوضـــح الرســـم البيانـــي توجهـــ� غريبـــ�، حيـــث 

تســـتطيع العقارات الجديدة فرض إيجارات أقل 
مقارنـــة بالعقارات القديمة. وكما ذكرنا ســـابقا، 
فـــإن عمر العقار يمثل عنصـــرا واحدا من ضمن 
العناصـــر ا\خـــرى التي تحـــدد القيمـــة ا
يجارية 
الشهرية، إذ ان العقار القديم قد يكون أفضل 
مـــن البنايـــة الحديثة فيما يخـــص عناصر أخرى 

عديدة.

رسم بياني ٣٧: حولي – نسبة ا
شغال وا
يجار 
الشهري على حسب عمر العقار 



الرســـم ٣٨•  يوضـــح الســـبب ا\ساســـي فـــي أن 
متوســـط ا
يجار الشـــهري فـــي منطقة حولي 
عنـــد ٢٢٠ د.ك هـــو أقـــل مـــن متوســـطة ا
يجار 

الشهري في الكويت بأكملها وهو ٢٣٥ د.ك. 

٪ فقط  تبلـــغ نســـبة العقارات من الدرجـــة ب ٠٫٥• 
(عقارواحـــد فقـــط)، بينما تبلغ نســـبة العقارات 
مـــن الدرجـــة ج ٢٥٫٠٪، وجميع العقـــارات الباقية 
من درجات أقل، والنســـبة المتبقية من الدرجة 

ا\قل.

رسم بياني ٣٨: حولي – التفاصيل على حسب 
درجة العقار 

فـــي الرســـم البيانـــي ٣٩•  يبلغ متوســـط ا
يجار 
الشـــهري للدرجة ب ١٧٠ د.ك فقـــط. وكما ذكرنا 
ســـابقا، هنـــاك عقـــار واحـــد فقط فـــي منطقة 
حولـــي با
مكان تصنيفه ضمن درجة ب ويضم 
شـــققا بغرفة نوم واحـــدة، ومن هنا فإن ا
يجار 

يكون منخفض�.

• يبلـــغ متوســـط ا
يجار الشـــهري للعقـــارات من 

الدرجـــة ج ٢٤١ د.ك، بينمـــا يبلغ متوســـط ا
يجار 
الشهري للدرجات ا\قل ٢١٥ د.ك

رسم بياني ٣٩: حولي – نسبة ا
شغال وا
يجار 
الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ١٤ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في حولي.

جدول ١٤: ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في حولي

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

100-140 140-180 240-240 ستديو

130-250 190-280 - شقة بغرفة نوم واحدة 

120-350 160-310 - شقة بغرفتي نوم

260-500 260-550 250-350 شقة بثالث غرف نوم 

280-450 300-600 - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



٤٢

تعـــد الســـالمية أكبـــر منطقـــة بعـــدد العقـــارات 
االســـتثمارية  في دولة الكويت بأكملها، وتقع في 
محافظـــة حولي. يوضـــح الجدول ١٥ وجـــود ١٦٫٨٥٤ 
شـــقة مشـــغولة فـــي قاعـــدة بياناتنا فـــي حولي. 

وهي نسبة إشغال جيدة بما يعادل ٩٤٫١٪. 

يبلغ متوسط ا
يجار الشهري ٢٦٥ د.ك. وهو أعلى 
من متوســـط ا
يجار الشـــهري في بقية ا\ســـواق 
العقاريـــة فـــي دولـــة الكويـــت، وهـــو مـــا يوضح أن 
الســـالمية حتى مـــع كونها منطقـــة تكتل عقاري 
فإن هناك عقارات التصنيف ا\على في الســـالمية 

والتي تطلب قيمة إيجارية عالية

لقـــد قمنـــا برصـــد ١٫٣٠٤ شـــقة تحـــت ا
نشـــاء فـــي 
الســـالمية بمـــا يمثـــل ٨٪ مـــن إجمالـــي الشـــقق 

المشغولة حسب قاعدة البيانات لدينا.   

جدول ١٥: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في السالمية 

16.854 عدد الشقق

993 عدد الشقق الشاغرة

94.1% نسبة ا
شغال

265 د.ك متوسط ا
يجار الشهري

1304 عدد الشقق تحت ا
نشاء

٪ من العقارات  الرســـم البياني ٤٠ يوضح بأن ٤٫٨• 
مفروشـــة، و١٩٫٣٪ شـــبه مفروشـــة، و٧٦٫٠٪ غير 

مفروشة. 

رســـم بياني ٤٠: الســـالمية -  تفاصيل الشقق 
على حسب التأثيث 

السالمية – محافظة حولي 



الرســـم البياني ٤١•  يوضح بأن نســـبة ا
شـــغال 
للعقـــارات ذات مســـتويات التأثيـــث المختلفـــة 

تعتبر جيدة. 

• متوســـط ا
يجار الشـــهري للشـــقق المفروشة 

٣٠٠ د.ك، والشـــقق شـــبه المفروشـــة ٢٧٩ د.ك، 
بينما يبلغ ٢٥٩ د.ك للشقق غير المفروشة.

رســـم بياني ٤١: الســـالمية – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

• بصفة عامة توجد بعض الحاالت التي تكشـــف 

عـــن انخفاض كبير في نســـبة ا
شـــغال. يرجع 
ذلـــك إلى أن بعـــض العقارات في هـــذه الدرجة 

تعتبر خالية تماما جراء أسباب متفاوتة. 

• وفـــي هـــذه الحالـــة، فـــإن العقـــارات التـــي يبلغ 

عمرهـــا أقل من ســـنتين في الســـالمية تتمتع 
بنسبة إشـــغال أقل \ن ٩ من العقارات شاغرة. 
وهذا من شـــأنه أن يشهد تحســـنن� على مدار 

الشهور القليلة القادمة.

• يظهر متوسط ا
يجار الشهري توجه� منطقي� 

حيث تتمتـــع العقارات الجديـــدة بإيجارات أعلى 
من العقارات ا\قدم.

رســـم بياني ٤٣: الســـالمية – نســـبة ا
شغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 

الرسم البياني ٤٢•  يوضح بأن تفاصيل العقارات 
على حسب العمر يبدو متعادال، حيث تشتمل 

كل فئة على ثلث العقارات تقريب�. 

• نسبة ا
شغال للعقارات التي يبلغ عمرها أقل 

من سنتين تعتبر أقل نسبي� عند ٨٨٫٠٪، ببنما 
تزيـــد نســـبة ا
شـــغال للعقـــارات التـــي يتراوح 
عمرهـــا بين ٢-٥ ســـنوات، والتي يزيـــد عمرها 

عن ٥ سنوات. 

رســـم بيانـــي ٤٢: الســـالمية – التفاصيل على 
حسب عمر العقار 



٤٤

• توضح التفاصيل على حســـب درجة العقار في 

الرســـم البيانـــي ٤٤ بـــأن هنـــاك ٠٫٣٪ فقـــط من 
العقارات فـــي الدرجة أ+. يوجد عقار واحد فقط 

في السالمية يرقى لهذا المستوى. 

٪ من  نحو ٢٫٤٪ من العقارات من الدرجة أ، و٣٣٫٨• 
العقـــارات مـــن الدرجة ب، و٦٣٫٦٪ مـــن العقارات 

في الدرجة ج. 

• ال توجـــد درجـــات أقـــل للعقارات في الســـالمية، 

وهو ما يوضح أن الســـالمية تختلف عن حولي 
حيث أن ثالثة أرباع العقارات تخضع لدرجة أقل.

رســـم بيانـــي ٤٤: الســـالمية – التفاصيل على 
حسب درجة العقار 

فـــي الرســـم البيانـــي ٤٥•  تتمتـــع العقـــارات من 
الدرجة أ+ بنســـبة إشـــغال منخفضة تبلغ ٩٫١٪، 
متوســـط ا
يجار الشـــهري ١٠٠٠ د.ك. وكما ذكرنا 
ســـابقا، فإن هذا مجـــرد عقار واحـــد وهو خالي 

بسبب قيام إحدى الشركات بإخالء شققه. 

• تتمتـــع العقـــارات مـــن الدرجـــة ب وج بنســـبة 

 cإشـــغال تبلغ حوالي ٨٩٪ وهي منخفضة نظر
\ن بعـــض العقارات خاليـــة بالكامل. هذا توجه 
شـــائع بين مالك العقارات في السالمية لتأجير 
العقار بأكمله لشـــركة واحـــدة. وبالرغم من أن 
ذلك يضمن نســـبة إشـــغال ممتـــازة إال ان ذلك 
قد يؤدي في بعض ا\حيان إلى عدم ا
شـــغال 

تمام� مع مغادرة المستأجر. 

• متوسط ا
يجار الشهري للعقارات من الدرجة أ 

يبلغ ٥٤١ د.ك، وهو متوســـط جيد، ويظهر بأنه 
إذا مـــا تم إقامة عقار بشـــكل جيـــد وفي موقع 
جيد، فإن المالك يستطيع الحصول على إيجار 

جيد أيض�. 

رســـم بياني ٤٥: الســـالمية – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ١٦ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في السالمية. 

جدول ١٦: ا
يجار الشهري السائد في السالمية. 

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

120-200 120-170 150-180 ستديو

120-650 120-600 160-600 شقة بغرفة نوم واحدة 

160-1250 140-750 150-850 شقة بغرفتي نوم

220-1350 170-1500 200-700 شقة بثالث غرف نوم 

220-850 - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



يوضح الجدول ٤٦•  تفاصيل الشقق على حسب 
التأثيـــث، ويظهـــر أن ٩٤٫٢٪ مـــن العقارات هي 
شـــبه مفروشـــة، وأن ٥٫٨٪ (عقـــاران فقـــط) غير 

مفروشة. 

• كما ذكرنا من قبل فإن أي قطاع عقاري رئيسي 

ال يحقـــق إمكانياته الكاملة، إال إذا تم تحســـين 
مستواه من حيث التأثيث. 

رســـم بياني ٤٦: الشـــعب -  تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث 

تعد الشـــعب واحدة من أهـــم المناطق المتميزة 
التي تضم عقارات اســـتثمارية فـــي دولة الكويت. 
ويوضح الجدول ١٧ بأن متوسط ا
يجار الشهري في 
الشعب يبلغ ٤٤٨ د.ك، وهو أعلى بنسبة ٩٠٪ عن 
متوسط ا
يجار الشـــهري لدولة الكويت بأكملها. 
وفي هذه المنطقة يتم بناء تلك العقارات بمحاذاة 
الطريـــق فـــي مواجهة البحر، وبالتالـــي تتميز تلك 
العقارات بإطاللة بحرية ســـاحرة. كما أن مستويات 
تلك العقارات ودرجاتها تكون أعلى في الشعب.  

يوجد ٥١٨ شقة مشغولة في قاعدة البيانات لدينا 
في وقت إجراء المسح، إلى جانب ٥٣ شقة شاغرة 
مما يعني نســـبة إشـــغال منخفضة نســـبيا تبلغ 
٨٩٫٨٪. وكمـــا هو الوضع بشـــكل عام، فإن نســـبة 
ا
شـــغال تنخفض في عقار واحد شاغر تماما. ومع 
اســـتثناء ذلـــك العقـــار، فإن نســـبة ا
شـــغال تبلغ 

٩٣٫٣٪ وهي مناســـبة تقريبا لنسبة ا
شغال على 
مستوى السوق العقاري. لقد قمنا برصد ٨٣ شقة 

تحت ا
نشاء في الشعب. 

جدول ١٧: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في الشعب
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518 عدد الشقق

53 عدد الشقق الشاغرة

98.8% نسبة ا
شغال

448 د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

83 عدد الشقق تحت ا
نشاء

الشعب – محافظة حولي 



٤٦

يوضح الرســـم ٤٧•  بأن متوسط ا
يجار الشهري 
للشـــقق شـــبه المفروشـــة أقـــل من متوســـط 

ا
يجار للشقق غير المفروشة. 

• ويرجـــع هـــذا إلى أنـــه يوجـــد عقـــاران فقط في 

فئة العقارات غير المفروشـــة، وأن كال العقارين 
يضمان شققَ� تتكون من مساحات كبيرة. 

رســـم بياني ٤٧: الشـــعب – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

٪ فقـــط من  الرســـم البيانـــي ٤٨ يوضـــح أن ٣٫٥• 
العقارات يبلغ عمرها أقل من سنتين، وأن ٢٨٫٠٪ 
مـــا بين ٢ – ٥ ســـنوات، وأن ٦٨٫٦٪ من العقارات 

يزيد عمرها عن خمس سنوات. 

رســـم بيانـــي ٤٨: الشـــعب – التفاصيـــل على 
حسب عمر العقار 

يضـــح الرســـم البيانـــي ٤٩•  بأنه فـــي حين تقل 
نســـبة إشـــغال العقارات التي يبلغ عمرها أقل 
من ســـنتين، فإن متوسط ا
يجار الشهري هو 

٦٥٠ د.ك. 

• يتماثل متوسط ا
يجار الشهري للعقارات التي 

يتـــراوح عمرهـــا بيـــن ٢-٥ ســـنوات، وتلك التي 
يزيد عمرها عن خمس سنوات

رســـم بيانـــي ٤٩: الشـــعب – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 



الرســـم البيانـــي ٥١•  يوضـــح بـــأن العقـــارات من 
الدرجـــة أ+ تتمتع بنســـبة إشـــغال مثالية، وأن 

متوسط ا
يجار الشهري يبلغ ٦٥٠ د.ك. 

• تبلـــغ نســـبة ا
شـــغال للعقـــارات مـــن الدرجة أ 

٩٣٫١٪، ومتوسط ا
يجار الشهري ٤٤٦ د.ك.

• يوجـــد عقـــار واحد فقـــط تحت الدرجـــة ب، وهو 

شـــاغر في الوقت الحالي. وبالتالي فإن نســـبة 
ا
شـــغال صفر. يبلغ متوســـط ا
يجار الشهري 

٣٠٠ د.ك 

رســـم بيانـــي ٥١: الشـــعب – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ١٨ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الشعب. 

جدول ١٨: ا
يجار الشهري السائد في الشعب.  

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

- 150-180 - ستديو

- 250-300 - شقة بغرفة نوم واحدة 

300-400 300-700 - شقة بغرفتي نوم

350-550 330-850 - شقة بثالث غرف نوم 

- - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس

٪ من  يوضـــح الجدول ٥٠ بأنـــه بينما تنـــدرج ٣٫٥• 
العقـــارات ضمـــن الدرجة أ+، فإن النســـبة ا\كبر 
وهي ٩٢٫٧٪ تقع ضمـــن الدرجة أ. وحوالي ٣٫٩٪ 
مـــن العقـــارات تقع ضمـــن الدرجـــة ب، وال توجد 

عقارات في الدرجة ج أو أقل. 

• هـــذا يعـــزز حقيقـــة بـــأن جـــودة العقـــارات فـــي 

الشعب عالية. 

رســـم بيانـــي ٥٠: الشـــعب – التفاصيـــل علـــى 
حسب درجة العقار 



٤٨

٪ من العقارات  يوضح الرسم البياني ٥٢ بأن ٨٨٫٠• 
غير مفروشة، وأن ١٢٪ فقط مفروشة. 

• ال توجد عقارات شبه مفروشة في الجابرية. 

رســـم بيانـــي ٥٢: الجابرية -  تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث 

يوضـــح الرســـم البياني ٥٣•  بـــأن فئـــة العقارات 
المفروشة تتمتع بنسبة إشغال مثالية، ويبلغ 

متوسط  ا
يجار الشهري ٢٨٨ د.ك. 

• تبلغ نســـبة ا
شـــغال للعقارات غير المفروشة 

٩١٫٤٪، بينما يصل متوسط ا
يجار الشهري إلى 
٢٢٨ د.ك. 

رســـم بيانـــي ٥٣: الجابرية – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 
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جدول ١٩: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في الجابرية 

1.492 عدد الشقق

113 عدد الشقق الشاغرة

92.4 نسبة ا
شغال

233 د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

- عدد الشقق تحت ا
نشاء

الجابرية – محافظة حولي



٪ فقط من  الرســـم البيانـــي ٥٤ يوضح بـــأن ٥٫٥• 
العقـــارات يبلـــغ عمرها أقل من ســـنتين، بينما 
تبلغ نســـبة العقارات التي يتـــراوح عمرها بين 
٢-٥ سنوات ١٠٫٥٪ وتصل هذه النسبة إلى ٨٤٫٠٪ 

للعقارات التي يزيد عمرها عن ٥ سنوات. 

رســـم بيانـــي ٥٤: الجابريـــة – التفاصيـــل علـــى 
حسب عمر العقار 

يوضح الرســـم البياني ٥٥•  بأن نســـبة ا
شغال 
للعقـــارات التي يبلـــغ عمرها أقل من ســـنتين 
يعـــد مثاليـــ�، وأن متوســـط ا
يجـــار الشـــهري 

٢٧٣ د.ك. 

• متوسط ا
يجار الشهري للعقارات التي يتراوح 

عمرها بين ٢-٥ ســـنوات أعلى نسبي� عند ٢٩٦ 
د.ك، ويبلغ ٢٢٦ د.ك للعقارات التي يزيد عمرها 

عن ٥ سنوات. 

رســـم بيانـــي ٥٥: الجابريـــة – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 

يوضح الرسم البياني ٥٦•  السبب في أن الجابرية 
ال تعـــد موقعـــ� متميزc، فحوالـــي ٧٫١٪ فقط من 
العقـــارات تندرج تحـــت الدرجـــة ج، والباقي في 

درجات أقل. 

 ،٪ تبلغ نسبة ا
شغال للعقارات من الدرجة ج ١٠٠• 
ويبلغ متوسط ا
يجار الشهري ٢٧٥ د.ك.

رســـم بيانـــي ٥٦: الجابريـــة – التفاصيـــل علـــى 
حسب درجة العقار



٥٠

• تبلغ نسبة ا
شغال للعقارات من الدرجات ا\قل 

٩١٫٨٪، بينما يبلغ متوســـط ا
يجار الشهري ٢٣١ 
د.ك. 

رســـم بيانـــي ٥٧: الجابريـــة – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٢٠ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الجابرية. 

جدول ٢٠: ا
يجار الشهري السائد في الجابرية.  

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

80-160 - - ستديو

160-200 - 200-250 شقة بغرفة نوم واحدة 

160-450 - 250-400 شقة بغرفتي نوم

230-450 - - شقة بثالث غرف نوم 

- - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



تعتبـــر الفحيحيـــل واحدة من أقـــل المناطق التي 
تتواجد فيهـــا العقارات االســـتثمارية في الكويت. 
الجـــدول ٢١ يوضـــح أن متوســـط ا
يجـــار الشـــهري 
فـــي الفحيحيـــل يبلـــغ ١٩٦ د.ك فقـــط، هـــو ما يعد 
أقل بنســـبة ١٧٪ عن متوسط ا
يجار الشهري في 

الكويت بأكملها. 

رصدنا وجود ٢٫٢١١ شـــقة مســـكونة وبلغت نسبة 
ا
شـــغال ٩٧٫١٪. لم نجد أي عقارات استثمارية تحت 

ا
نشاء في الفحيحيل.

جدول ٢١: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في الفحيحيل 

٢١١٫٢ عدد الشقق

٦٥ عدد الشقق الشاغرة

٪١٫٩٧ نسبة ا
شغال

١٩٦ د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

- عدد الشقق تحت ا
نشاء

٪ من العقارات  يوضح الرسم البياني ٥٨ بأن ٩٨٫٤• 
غير مفروشـــة، وأن ١٫٦٪ فقط من العقارات شبه 

مفروشة. 

• لقـــد ذكرنـــا من قبـــل بـــأن العقـــارات المتميزة 

تستطيع تحقيق إمكانيات ا
يجار الحقيقية مع 
تحسين مستوى التأثيث. ولكن ال يمكن زيادة 
ا
يجـــار الشـــهري بدرجـــة كبيرة للعقـــارات غير 
المتميزة من خالل تحســـين مســـتوى التأثيث. 
لذا يصبح تحسين مســـتوى التأثيث للعقارات 

غير المتميزة غير ذي جدوى اقتصادية. 

رسم بياني ٥٨: الفحيحيل -  تفاصيل الشقق 
على حسب التأثيث

يبـــدو المنطق واضحـــ� في الرســـم البياني ٥٩•  
الـــذي يوضـــح بـــأن متوســـط ا
يجـــار الشـــهري 
للعقـــارات غيـــر المفروشـــة ١٩٦ د.ك، وأنـــه ١٩٣ 
د.ك للعقارات شـــبه المفروشـــة. ولكن ال توجد 
أي حوافـــز لمالـــك العقار لكي يقوم بتحســـين 

مستوى التأثيث. 

رســـم بياني ٥٩: الفحيحيل – تفاصيل الشقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

الفحيحيل – محافظة اWحمدي



٥٢

٪ من العقارات  الرســـم البياني ٦٠ يوضح أن ٥٢٫١• 
يبلغ عمرها أقل من سنتين. وهو أمر يستحق 
المالحظـــة، حيـــث أنه بالرغـــم مـــن أن العقارات 
جديـــدة، فـــإن ا
يجـــارات منخفضـــة فـــي هـــذه 

المنطقة. 

رســـم بيانـــي ٦٠: الفحيحيـــل – التفاصيل على 
حسب عمر العقار 

الرســـم البياني ٦١•  يوضح أنه بينما تعد نســـبة 
ا
شـــغال في مختلف فئات العمـــر جيدة، إال أن 
العقارات التي يزيد عمرها عن ٥ سنوات تحقق 

أعلى متوسط لvيجار الشهري.

رســـم بياني ٦١: الفحيحيل – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 

٪ فقط من  يوضـــح الرســـم البيانـــي ٦٢ بـــأن ٠٫٩• 
العقـــارات (عقار واحـــد) تندرج تحـــت الدرجة ب، 
وتنـــدرج  ٥١٫٢٪ مـــن العقـــارات تحـــت الدرجـــة ج، 

والباقي تحت درجات أقل. 

رســـم بياني ٦٢: الفحيحيـــل – التفاصيل على 
حسب درجة العقار 



• يحقق العقار الواقع تحت الدرجة ب إيجارc شهريَ� 

يبلغ ٢٤٠ د.ك، بينما يقل ا
يجار الشهري للدرجة 
ج والدرجات ا\قـــل إلى ١٩٣ د.ك، و١٩٨ د.ك على 

التوالي.

رســـم بياني ٦٣: الفحيحيل – نســـبة ا
شغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٢٢ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الفحيحيل.

جدول ٢٢: ا
يجار الشهري السائد في الفحيحيل.  

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

85-150 - - ستديو

130-200 - - شقة بغرفة نوم واحدة 

145-350 180-320 - شقة بغرفتي نوم

220-400 - - شقة بثالث غرف نوم 

250-400 - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



٥٤

الفنطـــاس واحـــدة من أكثـــر المناطـــق تميزc في 
ا\حمـــدي،  فـــي محافظـــة  االســـتثمارية  العقـــارات 
لمثـــل هـــذه  ولكنهـــا منطقـــة صغيـــرة نســـبي� 
العقـــارات. ويوضح الجدول ٢٣ بأن لدينا ١٫١٠٢ شـــقة 
مشـــغولة في قاعدة بياناتنا. تبلغ نسبة ا
شغال 
٩١٫٤٪، ومتوســـط ا
يجـــار الشـــهري ٣٠٣ د.ك، وهذا 
ا
يجـــار  زيـــادة عـــن متوســـط  يمثـــل حوالـــي ٩٠٪ 
الشهري في الســـوق بأكمله. كما رصدنا ٥٦ شقة 

تحت ا
نشاء في الفنطاس.

جدول ٢٣: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في الفنطاس

1.102 عدد الشقق

95 عدد الشقق الشاغرة

91.4٪ نسبة ا
شغال

303 د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

56 عدد الشقق تحت ا
نشاء

٪ فقط من  يوضـــح الرســـم البيانـــي ٦٤ بـــأن ٤٫٢• 
العقـــارات مفروشـــة، و٤٣٫٦٪ شـــبه مفروشـــة، 

والباقي ٥٢٫٢٪ من العقارات غير مفروشة. 

• مع مرور الوقت، وإذا ما شـــهدت هذه المنطقة 

نمـــوc فـــي المســـتقبل وارتفع متوســـط ا
يجار 
الشـــهري، فإننا نتوقع أن تزيـــد حصة العقارات 

المفروشة وشبه مفروشة. 

رســـم بياني ٦٤: الفنطاس -  تفاصيل الشقق 
على حسب التأثيث

يوضح الرســـم البياني ٦٥•  بأن متوســـط ا
يجار 
الشـــهري للعقـــارات المفروشـــة هـــو ٤٧٥ د.ك. 
وتعد نسبة ا
شغال منخفضة نسبي� لكن مع 
ارتفاع ا
يجارات في بعض ا\وقات، تتأثر نســـبة 

ا
شغال

• يعتبر متوســـط ا
يجار الشهري للعقارات شبه 

مفروشـــة جيـــدc أيض� عنـــد ٤٠٦ د.ك، هـــو أعلى 
بحوالي ١٨٧ د.ك عن متوســـط ا
يجار الشـــهري 
للعقـــارات غيـــر المفروشـــة. وهـــذا يجعـــل من 
تحويل العقارات إلى شبه مفروشة عملية ذات 

جدوى اقتصادية وتحقق إيجارات أعلى. 

رســـم بياني ٦٥: الفنطاس – تفاصيل الشقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

الفنطاس – محافظة اWحمدي



• تعد هذه المنطقـــة من المناطق القليلة التي 

تكون فيها حصـــة العقارات الجديدة أعلى من 
حصة العقارات القديمة. 

يوضح الرسم البياني ٦٦•  بأن العقارات التي يقل 
عمرها عن ســـنتين تمثل ٣٨٫٣٪ وأن متوســـط 

إيجارها الشهري ٤٧٢ د.ك. 

رســـم بيانـــي ٦٦: الفنطـــاس – التفاصيل على 
حسب عمر العقار 

٪ من العقارات  يوضح الرسم البياني ٦٨ بأن ٤٫٤• 
تندرج تحت الدرجة أ+، و١١٫٥٪ تحت الدرجة أ. 

• تشـــكل العقـــارات مـــن الدرجـــة ب أعلى حصة 

بنسبة ٧١٫٣٪، والدرجة ج بنسبة ١٢٫٨٪ فقط. 

• ال توجـــد عقـــارات تنـــدرج تحت درجـــات أقل في 

الفنطاس. 

رســـم بياني ٦٨: الفنطـــاس – التفاصيل على 
حسب درجة العقار 

• تبلغ نســـبة العقارات التي يتـــراوح عمرها بين 

٢-٥ ســـنوات ٤٣٫٦٪، ولكن ينخفض متوســـط 
إيجارها الشهري بشكل حاد إلى ٢١٠ د.ك فقط. 
مـــن الواضـــح أن الســـكان فـــي هـــذه المنطقة 

يفضلون العقارات الجديدة. 

٪ فقـــط مـــن العقـــارات يزيـــد عمرهـــا عـــن   •١٨٫١
خمس سنوات، ويبلغ متوسط ا
يجار الشهري 

مستويات منخفضة جدc عند ١٥٤ د.ك 

رســـم بياني ٦٧: الفنطاس – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 



٥٦

الرســـم البياني ٦٩•  يوضح بأن نســـبة ا
شـــغال 
للعقارات من الدرجة أ+ تبلغ ٨٩٫٦٪، ومتوســـط 

ا
يجار الشهري ١٠٠٠ د.ك. 

• نســـبة ا
شـــغال للعقـــارات مـــن الدرجـــة أ تبلغ 

٨٦٫٦٪، ومتوسط ا
يجار الشهري٥٦٠ د.ك. 

رســـم بياني ٦٩: الفنطاس – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٢٤ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الفنطاس.

جدول ٢٤: ا
يجار الشهري السائد في الفنطاس. 

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

100-120 105-120- - ستديو

140-175 135-375 - شقة بغرفة نوم واحدة 

140-850 150-720 450-500 شقة بغرفتي نوم

260-320 500-1000 - شقة بثالث غرف نوم 

- - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



تأتـــي المهبولة بعـــد الفنطاس لتعـــد ثاني أكثر 
المناطـــق تميـــزc فـــي العقـــارات االســـتثمارية فـــي 
محافظـــة ا\حمـــدي. ويوضح الجـــدول ٢٥ بأن لدينا 
٣٫٧٦١ شـــقة مســـكونة فـــي قاعـــدة بياناتنـــا. تبلغ 
نســـبة ا
شـــغال ٨٣٫٤٪ وهـــي ا\قـــل \ي منطقـــة 
أخـــرى في الكويـــت بأكملها. ويوجـــد ٣-٤ عقارات 
شاغرة تمام� لكن بعد استبعاد تلك العقارات من 
الحســـابات، فإن نســـبة ا
شـــغال ال ترتفع عن ٨٦٪. 
هذا يوضح بأن نســـبة ا
شغال في هذه المنطقة 

منخفضة بصفة عامة.  

متوســـط ا
يجـــار الشـــهري ٢٧٥ د.ك، وقـــد رصدنا 
وجود ٢٣٠ شقة تحت ا
نشاء.

جدول ٢٥: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في المهبولة 

3.761 عدد الشقق

625 عدد الشقق الشاغرة

83.4٪ نسبة ا
شغال

275 د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

230 عدد الشقق تحت ا
نشاء

٪ من العقارات  يوضح الرسم البياني ٧٠ بأن ٢٠٫٨• 
مفروشـــة،  شـــبه  فقـــط   ٪٢٫٣ وأن  مفروشـــة، 

والباقي ٧٦٫٩٪ غير مفروشة. 

رســـم بياني ٧٠: المهبولة -  تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث 

المهبولة – محافظة اWحمدي



٥٨

في الرســـم البياني ٧١•  تعتبر نســـبة ا
شـــغال 
لجميع الفئات الثالث منخفضة. 

للعقـــارات  الشـــهري  ا
يجـــار  متوســـط  • يبلـــغ 

د.ك   ٩٣٧ يبلـــغ  بينمـــا  د.ك،   ٤٥٤ المفروشـــة 
للعقـــارات شـــبه المفروشـــة. وهـــذا يرجـــع إلى 
أنـــه يوجـــد عقارين شـــبه مفروشـــين فقط في 
المهبولة، وأن العقارين يشتمالن على عقارات 
بثـــالث غـــرف نـــوم و٤ غـــرف نـــوم، وبالتالي فإن 

متوسط ا
يجار الشهري أعلى. 

غيـــر  للعقـــارات  الشـــهري  ا
يجـــار  • متوســـط 

المفروشة منخفض عند ٢٢٣ د.ك.  

رســـم بياني ٧١: المهبولة – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

٪ من العقارات  الرسم البياني ٧٢ يوضح بأن ١٧٫٩• 
يبلـــغ عمرهـــا أقـــل مـــن ســـنتين. وأن نســـبة 
ا
شـــغال في هذه الفئة منخفـــض للغاية عند 

٦٢٫١٪ ومتوسط ا
يجار الشهري ٤١٤ د.ك. 

٣٥٫١٪ مـــن العقـــارات يتـــراوح عمرهـــا بيـــن ٢-٥•  
ســـنوات، و٤٧٫١٪ من العقارات يزيـــد عمرها عن 

٥ سنوات. 

رســـم بيانـــي ٧٢: المهبولـــة – التفاصيل على 
حسب عمر العقار 

• نســـبة ا
شـــغال للفئتيـــن جيـــد جـــدc ولكـــن 

متوسط ا
يجار الشهري منخفض. 
رســـم بياني ٧٣: المهبولة – نســـبة ا
شـــغال 

وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار



٪ من العقارات  يوضح الرسم البياني ٧٤ بأن ٠٫٣• 
تندرج تحت الدرجة أ+ (عقار واحد فقط)، و١٩٫٥٪  
تحـــت الدرجة أ. أما الدرجـــة ب فتضم ٢٦٫٢٪ من 
العقارات، والدرجة ج تضم ٥٤٫١٪. ال توجد درجات 

أقل في المهبولة. 

• تعد نســـبة ا
شـــغال للدرجـــة أ+ مثالية، ويبلغ 

متوسط ا
يجار الشهري ٨٠٠ د.ك. 

رســـم بيانـــي ٧٤: المهبولـــة – التفاصيل على 
حسب درجة العقار 

يوضح الجدول ٢٦ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في المهبولة.

جدول ٢٦: ا
يجار الشهري السائد في المهبولة. 

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

- - - ستديو

100-220 - 250-450 شقة بغرفة نوم واحدة 

150-600 - 230-650 شقة بغرفتي نوم

185-650 280-730 500-800 شقة بثالث غرف نوم 

300-550 400-1800 - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس

 ٪ تتمتع الدرجة أ بنســـبة إشـــغال أقل عند ٨٠٫٣• 
ومتوسط ا
يجار الشهري ٥١١ د.ك. 

 ٪ الدرجة ب تتمتع  بنسبة إشغال أقل يبلغ ٧٥٫٤• 
مع متوسط إيجار شهري ٣٠٤ د.ك. 

• تبلـــغ نســـبة إشـــغال العقـــارات مـــن الدرجة ج 

٨٨٫٣٪ مع متوسط إيجار شهري ٢٠٧ د.ك. 

رســـم بياني ٧٥: المهبولة – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

 



٦٠

تتمتـــع أبـــو حليفـــة بثانـــي أقـــل متوســـط لvيجار 
الشهري بين جميع المناطق في الكويت. ويوضح 
الجدول ٢٧ بأن متوســـط ا
يجار الشـــهري في أبو 
حليفـــة يبلـــغ ١٦٩ د.ك، وهو يشـــكل ٢٨٪ أقل من 

متوسط ا
يجار الشهري في الكويت بأكملها. 

توجد ٢٫٢٧٥ شـــقة مشـــغولة في قاعـــدة بياناتنا، 
وقد ســـجلنا ١٥٩ شـــقة شـــاغرة، بما يجعل نســـبة 
ا
شـــغال تصل إلى ٩٣٫٠٪ للمنطقة. توجد حوالي 

١٧٧ شقة تحت ا
نشاء في هذه المنطقة.

جدول ٢٧: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في أبو حليفة 

2.275 عدد الشقق

159 عدد الشقق الشاغرة

93.0% نسبة ا
شغال

169 د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

177 عدد الشقق تحت ا
نشاء

٪ من العقارات  يوضح الرســـم البياني ٧٦ بأن ١٠٠• 
غير مفروشة. 

• لقد أشـــرنا من قبل بأن العقارات غير المتميزة 

عادة ما تكون غير مفروشة، حيث يصعب زيادة 
ا
يجار حتى بعد تأثيثها. 

رســـم بياني ٧٦: أبو حليفة -  تفاصيل الشقق 
على حسب التأثيث 

 ٪ الرســـم البياني ٧٧ يشـــير إلى أنه نظرc \ن ١٠٠• 
من العقارات غير مفروشة، فإن نسبة ا
شغال 
ومتوسط ا
يجار الشهري مماثل لما هو سائد 

في المنطقة بأكملها.  

رســـم بياني ٧٧: أبو حليفة – تفاصيل الشقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

أبو حليفة – محافظة اWحمدي



٪ فقـــط  بـــأن ١٢٫٧•  البيانـــي ٧٨ يوضـــح  الرســـم 
مـــن العقـــارات يبلغ عمرهـــا أقل من ســـنتين، 
وهـــي تعد عقـــارات متميـــزة نوع� مـــا في هذه 
المنطقة، ويبلغ متوسط إيجارها الشهري ٢١٩ 
د.ك (الرسم البياني ٧٩). تعتبر نسبة ا
شغال 

ضعيفة، حيث توجد ٣ عقارات شاغرة تقريب�. 

٣٢٫٩٪ مـــن العقـــارات يتـــراوح عمرهـــا بين ٢-٥•  
ســـنوات. فـــي هذه الفئة فإن نســـبة ا
شـــغال 
مرتفعـــة للغايـــة عند ٩٨٫٨٪، ومتوســـط ا
يجار 

الشهري ١٨٠ د.ك. 

رســـم بياني ٧٨: أبو حليفـــة – التفاصيل على 
حسب عمر العقار 

الرســـم البيانـــي ٨٠•  يوضـــح أن جميـــع العقارات 
تنـــدرج تحـــت درجـــة أقـــل، وبالتالي فإن نســـبة 
ا
شغال ومتوســـط ا
يجار الشهري مماثل لما 

هو سائد في المنطقة كلها.

رســـم بيانـــي ٨٠: أبو حليفـــة – التفاصيل على 
حسب درجة العقار

٥٤٫٥٪ من العقارات يزيد عمرها عن ٥•  ســـنوات، 
وبينما تعد نســـبة ا
شغال جيدة لهذه الفئة، 
فإن متوســـط ا
يجار الشهري منخفض للغاية 

عند ١٥٤ د.ك.  

رســـم بياني ٧٩: أبو حليفة – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 



٦٢

رسم بياني ٨١: أبو حليفة – نسبة ا
شغال وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٢٨ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في أبو حليفة.

جدول ٢٨: ا
يجار الشهري السائد في أبو حليفة.

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

90-145 - - ستديو

105-180 - - شقة بغرفة نوم واحدة 

120-280 - - شقة بغرفتي نوم

200-450 - - شقة بثالث غرف نوم 

- - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



الرسم البياني ٨٣•  يشير إلى أن نسبة ا
شغال 
للعقارات شـــبه المفروشة جيدة جدc عند ٩٦٪، 
وأن متوســـط ا
يجار الشـــهري جيد جـــدc أيض� 

عند ٤٨٩ د.ك. 

• تتمتع العقارات غير المفروشـــة بنسبة إشغال 

منخفضـــة عند ٩٠٫٦٪ ومتوســـط إيجار شـــهري 
٢٤٢ د.ك. 

رســـم بيانـــي ٨٣: المنقف – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

تعتبر المنقف منطقة متوســـطة المســـتوى في 
محافظة ا\حمدي، وبالرغم من أنها ليست متميزة 
مثـــل الفنطاس، فإنها أرقى بكثير عن أبو حليفة 
والفحيحيل. يوضح الجدول ٢٩ بأن متوسط ا
يجار 
الشهري ٢٦٦ د.ك، وهو ما يعد أعلى من المتوسط 

على مستوى الكويت. 

قمنا بتغطية ٢٫٢٦٥ شـــقة مشـــغولة فـــي قاعدة 
بياناتنـــا، و٢٠٦ شـــقة منها كانت شـــاغرة. وبالتالي 
فإن نســـبة ا
شـــغال في المنقف هي ٩٠٫٩٪، وهو 
مـــا تعد نســـبة منخفضة بســـبب االنخفـــاض غير 
االعتيـــادي لنســـبة ا
شـــغال مع وجود عقـــار واحد 
يضـــم عددc كبيرc من الوحدات. مع اســـتثناء هذا 

العقار، فإن نسبة ا
شغال ترتفع إلى ٩٤٫٥٪. توجد 
١٫١٢١ شقة تحت ا
نشاء. 

جدول ٢٩: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في المنقف 

265.2 عدد الشقق

206 عدد الشقق الشاغرة

90.9 نسبة ا
شغال

266 د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

1.121 عدد الشقق تحت ا
نشاء

٪ فقط  يوضح الرســـم البياني ٨٢ أنه يوجد ٥٫٥• 
من العقارات شـــبه مفروشـــة، ٩٤٫٥٪ منها غير 

مفروشة. 

رســـم بيانـــي ٨٢: المنقف -  تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث 

المنقف – محافظة اWحمدي



٦٤

الرســـم البياني ٨٤•  يوضـــح أن المنقف منطقة 
أخـــرى تضم حصـــة أكبر من العقـــارات الجديدة 

مقارنة بالعقارات القديمة. 

٪ مـــن العقـــارات يقل عمرها عن ســـنتين،   •٣١٫٢
وأن ٤٩٫٣٪ من العقارات يتراوح عمرها بين ٢-٥ 
ســـنوات، بينما ١٩٫٥٪ مـــن العقارات يزيد عمرها 

عن ٥ سنوات. 

رســـم بيانـــي ٨٤: المنقـــف -  التفاصيـــل على 
حسب عمر العقار 

الرســـم البيانـــي ٨٥•  يوضح أن متوســـط ا
يجار 
الشـــهري للعقـــارات التـــي يتـــراوح عمرها بين 
٢-٥ ســـنوات أعلـــى من تلك التـــي يقل عمرها 
عن ســـنتين. وكمـــا ذكر عدة مـــرات فإن هناك 
العديـــد مـــن العوامل التي تحدد إيجـــار العقار، 

والعمر هو أحد تلك العوامل. 

• تعتبـــر نســـبة ا
شـــغال للعقـــارات التـــي يزيد 

عمرها عن ٥ سنوات منخفضة، حيث أن العقار 
الكبير الذي يضم العديد من الشقق الشاغرة 

يندرج تحت تلك الفئة. 

رســـم بيانـــي ٨٥: المنقـــف – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 

٪ من العقارات  الرســـم البياني ٨٦ يوضح أن ٦٫٦• 
تندرج تحـــت الدرجة أ. وكما يظهر في الرســـم 
البيانـــي ٨٧ فـــإن هـــذه الدرجـــة تتمتع بنســـبة 
إشـــغال جيـــدة تبلـــغ ٩٤٫٧٪ ومتوســـط إيجـــار 

شهري ٤٢٥ د.ك. 

رســـم بيانـــي ٨٦: المنقـــف – التفاصيـــل علـــى 
حسب درجة العقار



٪ وتتمتع  تشـــكل العقارات من الدرجـــة ب ٤٣٫٥• 
بنسبة إشغال منخفضة عند ٨٣٫٨٪. متوسط 

ا
يجار الشهري ٣٠٩ د.ك. 

• أمـــا الدرجـــة ج فتمثـــل حوالـــي نصـــف جميـــع 

العقـــارات المتوفرة في هـــذه المنطقة. كما أن 
نســـبة ا
شـــغال جيدة عنـــد ٩٦٫٦٪ ومتوســـط 

ا
يجار الشهري ٢٢٣ د.ك. 

رســـم بيانـــي ٨٧: المنقـــف – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٣٠ ا
يجار الشهري السائد لمختلف 
العقارات في المنقف.

جدول ٣٠: ا
يجار الشهري السائد في المنقف.

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

85-125 - - ستديو

140-250 150-250 - شقة بغرفة نوم واحدة 

150-650 350-450 - شقة بغرفتي نوم

150-750 300-600 - شقة بثالث غرف نوم 

500-800 - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



٦٦

تمت تغطيـــة محافظة الجهـــراء بأكملها كوحدة 
واحدة في قاعدة بياناتنا. الجدول ٣١ يوضح وجود 
١٫٠٤٨ شقة مشغولة في قاعدة بياناتنا، وقد رصدنا 
٥ شقق شاغرة فقط. وبالتالي فإن نسبة ا
شغال 
الشـــهري  ا
يجـــار  يبلـــغ متوســـط   .٪٩٩٫٥ تقـــارب 
١٩٠ د.ك، ولم نجد أي عقار اســـتثماري تحت ا
نشاء 

في الجهراء. 

جدول ٣١: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في الجهراء

1.048 عدد الشقق

5 عدد الشقق الشاغرة

99.5% نسبة ا
شغال

190 د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

- عدد الشقق تحت ا
نشاء

يوضح الرســـم البياني ٨٨•  بـــأن جميع العقارات 
في الجهراء غير مفروشـــة، وأن نسبة ا
شغال 
البالغة ٩٩٫٥٪ ومتوســـط ا
يجار الشهري البالغ 

١٩٠ د.ك مماثل للسائد في المنطقة كلها. 

رســـم بيانـــي ٨٨: الجهراء -  تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث 

رســـم بياني ٨٩: الجهـــراء – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري

الجهراء–محافظة الجهراء



الرســـم البيانـــي ٩٠•  يوضـــح أنه ال توجـــد عقارات 
جديـــدة في الجهـــراء، وأن ٢٩٫٢٪ مـــن العقارات 
يتـــراوح عمرهـــا بيـــن ٢-٥ ســـنوات، و٧٠٫٨٪ من 

العقارات يزيد عمرها عن خمس سنوات.

رســـم بيانـــي ٩٠: الجهـــراء -  التفاصيـــل على 
حسب عمر العقار 

الرســـم البيانـــي ٩٢•  يوضح أن جميـــع العقارات 
تنـــدرج في الدرجـــة ا\قل. وبالتالي فإن نســـبة 
ا
شغال ومتوســـط ا
يجار الشهري مماثل لما 

هو سائد في المنطقة بأكلمها.  

رســـم بيانـــي ٩٢: الجهـــراء – التفاصيـــل على 
حسب درجة العقار 

الرســـم البيانـــي ٩١•  يوضح أن نســـب ا
شـــغال 
الفئتيـــن  فـــي  الشـــهري  ا
يجـــار  ومتوســـط 

متماثلين تقريب�. 

رســـم بيانـــي ٩١: الجهـــراء – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 



٦٨

رســـم بيانـــي ٩٣: الجهـــراء – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٣٢ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الجهراء.

جدول ٣٢: ا
يجار الشهري السائد في الجهراء.  

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

- - - ستديو

135-180 - - شقة بغرفة نوم واحدة 

120-280 - - شقة بغرفتي نوم

150-750 - - شقة بثالث غرف نوم 

200-350 - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



 ،٪ نســـبة إشغال الشـــقق غير المفروشـــة ٩٤٫٤• 
ومتوسط ا
يجار الشهري ١٨٩ د.ك.

رســـم بياني ٩٥: الفروانية – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

تعتبـــر الفروانية منطقة ذات مســـتوى متوســـط 
وتقـــع فـــي محافظـــة الفروانيـــة، وهي ثالـــث أكبر 
الكويـــت.  فـــي  االســـتثمارية  للعقـــارات  منطقـــة 
الجدول ٣٣ يوضح بأننا قمنا بتغطية ٨٫٧٣٢ شقة 
مشـــغولة في الفروانية وسجلنا ٤٧٠ شقة شاغرة. 
وبالتالـــي فـــإن نســـبة ا
شـــغال ٦٫٩٤٪. وينخفض 
متوســـط ا
يجار الشهري عند ١٩١ د.ك، وقد رصدنا 

٣٥٤ شقة تحت ا
نشاء في الفروانية. 

العقـــارات  قطـــاع  علـــى  نبـــذة   :٣٣ جـــدول 
االستثمارية في الفروانية  

8.732 عدد الشقق

470 عدد الشقق الشاغرة

94.6% نسبة ا
شغال

191 د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

354 عدد الشقق تحت ا
نشاء

٪ فقط من  يوضـــح الرســـم البياني ٩٤ بـــأن ٤٫٧• 
الشقق شبه مفروشة، و٩٥٫٣٪ من الشقق غير 

مفروشة في الفروانية. 

• تبلغ نســـبة إشـــغال الشـــقق شـــبه المفروشة 

٩٩٫٣٪، ومتوسط ا
يجار الشهري ٢٢٩ د.ك. 

 رســـم بياني ٩٤: الفروانية -  تفاصيل الشقق 

على حسب التأثيث

الفروانية – محافظة الفروانية



٧٠

٪ من العقارات  الرســـم البياني ٩٦ يوضح أن ٢٠٫٢• 
يقـــل عمرهـــا عـــن ســـنتين، وأن ٥٢٫٥٪ يتراوح 
مـــن   ٪٢٧٫٣ وأن  ســـنوات،   ٢-٥ بيـــن  عمرهـــا 

العقارات يزيد عمرها عن خمس سنوات.

رســـم بيانـــي ٩٦: الفروانيـــة -  التفاصيل على 
حسب عمر العقار 

الرســـم البيانـــي ٩٧•  يظهـــر توجهـــ� ملحوظـــ� 
يشـــير إلى أن العقارات المندرجـــة تحت الفئات 
الثالث تتمتع بنفس متوســـط ا
يجار الشهري 
تقريبـــ� عند ١٩١-١٩٢ د.ك. ولكن هناك اختالفات 

كبيرة في نسب ا
شغال.

رســـم بيانـــي ٩٧: الفروانية – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 

٪ من العقارات  الرســـم البياني ٩٨ يوضح أن ٠٫٩• 
(عقـــاران فقط) تنـــدرج تحت الدرجـــة ج، ويندرج 

الباقي تحت الفئة ا\قل. 

رســـم بيانـــي ٩٨: الفروانيـــة – التفاصيل على 
حسب درجة العقار 



الرســـم البيانـــي ٩٩•  يوضـــح أن نســـبة إشـــغال 
العقـــارات تحت الدرجة ج هو ٤٣٫٢٪، وهذا يرجع 
إلى أنه من بين العقارين المندرجين تحت هذه 

الدرجة، يوجد عقار واحد شاغر. 

• تبلغ نسبة ا
شغال للعقارات من الدرجة ا\قل 

٩٥٫١٪ ومتوسط ا
يجار الشهري ١٩١ د.ك. 

رســـم بيانـــي ٩٩: الفروانية – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٣٤ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الفروانية.

جدول ٣٤: ا
يجار الشهري السائد في الفروانية. 

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

120-130 - - ستديو

105-200 125-185 - شقة بغرفة نوم واحدة 

125-280 200-265 - شقة بغرفتي نوم

190-310 250-300 - شقة بثالث غرف نوم 

230-260 - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



٧٢

تعتبـــر خيطـــان منطقة منخفضة المســـتوى في 
محافظة الفروانية، ويوضح الجدول ٣٥ أن متوسط 
ا
يجـــار الشـــهري في تلـــك المنطقـــة ١٧٦ د.ك هو 
ثالـــث أقل مســـتوى فـــي أي منطقة فـــي الكويت. 
تبلغ نســـبة ا
شـــغال ٩٤٫٠٪ وتوجد ٥٤ شقة تحت 

ا
نشاء.

جدول ٣٥: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في خيطان  

٤٨١٫٢ عدد الشقق

١٤٨ عدد الشقق الشاغرة

٪٠٫٩٤ نسبة ا
شغال

١٧٦ د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

٥٤ عدد الشقق تحت ا
نشاء

يوضح الرســـم البيانـــي ١٠٠•  بأن جميـــع العقارات 
في خيطان غير مفروشة. 

رســـم بيانـــي ١٠٠: خيطـــان -  تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث 

• متوســـط ا
يجـــار الشـــهري ونســـبة ا
شـــغال 

مماثلة لما هو سائد في المنطقة كلها.  
رسم بياني ١٠١: خيطان – تفاصيل الشقق على 

حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

خيطان – محافظة الفروانية



٪ من العقارات  الرســـم البياني ١٠٢ يوضح أن ١٥٫٠• 
يقل عمرها عن سنتين. وأن ٢٧٫٨٪ من العقارات 
يتراوح عمرها بين ٢-٥ سنوات، وحوالي ٥٧٫٢٪ 

من العقارات يزيد عمرها عن خمس سنوات. 

رســـم بيانـــي ١٠٢: خيطـــان -  التفاصيـــل على 
حسب عمر العقار 

الرســـم البيانـــي ١٠٤•  يوضـــح أن جميـــع العقارات 
تنـــدرج تحت الدرجة ا\قل، وأن متوســـط ا
يجار 
الشهري ونسبة ا
شغال مماثلة لما هو سائد 

في المنطقة كلها..

رســـم بيانـــي ١٠٤: خيطـــان – التفاصيـــل علـــى 
حسب درجة العقار 

الرسم البياني ١٠٣•  يوضح أن العقارات التي يقل 
عمرها عن ســـنتين تتمتع بنسبة إشغال تبلغ 

٦٣٫٨٪ وأن متوسط ا
يجار الشهري ١٨٩ د.ك. 

• نســـبة إشـــغال فئتين العمـــر ا�خريـــن تقترب 

من النســـبة المثالية تقريب�، ومتوســـط ا
يجار 
الشهري ١٩٣ د.ك للعقارات التي يتراوح عمرها 
بين ٢-٥ سنوات، و١٦٨ د.ك للعقارات التي يزيد 

عمرها عن ٥ سنوات. 

رســـم بيانـــي ١٠٣: خيطـــان – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 



٧٤

رســـم بيانـــي ١٠٥: خيطـــان – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٣٦ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في خيطان.

جدول ٣٦: ا
يجار الشهري السائد في خيطان.  

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

60-100 - - ستديو

80-185 - - شقة بغرفة نوم واحدة 

120-400 - - شقة بغرفتي نوم

230-350 - - شقة بثالث غرف نوم 

- - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



الرســـم البياني ١٠٧•  يوضح أنه بينما تبلغ نسبة 
فـــإن   ،٪١٠٠ مفروشـــة  شـــبه  العقـــارات  إشـــغال 
متوســـط إيجارها الشـــهري يصل إلـــى ١٤٠ د.ك، 
وهو منخفض مقارنة بمتوسط ا
يجار الشهري 

للعقارات غير المفروشة الذي يبلغ ١٥٢ د.ك 

رســـم بيانـــي ١٠٧: جليـــب الشـــيوخ – تفاصيـــل 
الشقق على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

تتمتـــع جليـــب الشـــيوخ بأقـــل متوســـط لvيجـــار 
الشـــهري في الكويت بأكملهـــا. ويوضح الجدول 
٣٧ بأن متوســـط ا
يجار الشـــهري ١٥١ د.ك، وهو ما 
يعد أقل بنســـبة ٣٦٪ عن متوســـط ســـوق العقار 

الكويتي البالغ ٢٣٥ د.ك. 

يوجد ٣٫١٨٣ شـــقة مســـكونة في قاعـــدة بياناتنا، 
وتبلغ نســـبة ا
شـــغال ٩٧٫٤٪. ولم نجد أي عقارات 

استثمارية تحت ا
نشاء في جليب الشيوخ. 

العقـــارات  قطـــاع  علـــى  نبـــذة   :٣٧ جـــدول 
االستثمارية في جليب الشيوخ 

١٨٣٫٣ عدد الشقق

٨٤ عدد الشقق الشاغرة

٪٤٫٩٧ نسبة ا
شغال

١٥١ د.ك     متوسط ا
يجار الشهري

عدد الشقق تحت ا
نشاء    -

٪ من العقارات  يوضح الرســـم البياني ١٠٦ بأن ٣٫٠• 
غيـــر  العقـــارات  مـــن  و٩٧٫٠٪  مفروشـــة،  شـــبه 

مفروشة. 

رســـم بيانـــي ١٠٦: جليـــب الشـــيوخ -  تفاصيل 
الشقق على حسب التأثيث 

جليب الشيوخ – محافظة الفروانية
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الرســـم البياني ١٠٨•  يوضح بأن قلة من العقارات 
(٦٫٧٪ فقط) يبلغ عمرها أقل من ســـنتين، وأن 
حوالـــي ٤٠٫٣٪ من العقارات يتـــراوح عمرها بين 
٢-٥ ســـنوات، و٥٢٫٩٪ من العقارات يزيد عمرها 

عن خمس سنوات.

رســـم بياني ١٠٨: جليب الشـــيوخ -  التفاصيل 
على حسب عمر العقار 

يوضـــح الرســـم البيانـــي ١٠٩•  بأن جميـــع الفئات 
الثالث تتمتع بنســـب إشغال مماثلة، وأن أعلى 
متوســـط لvيجار الشـــهري هو للعقـــارات التي 

يتراوح عمرها بين ٢-٥ سنوات 

رسم بياني ١٠٩: جليب الشيوخ – نسبة ا
شغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار

الرســـم البيانـــي ١١٠•  يوضـــح أن جميـــع العقارات 
تنـــدرج تحت الدرجة ا\قل، وأن متوســـط ا
يجار 
الشهري ونسبة ا
شغال مماثلة لما هو سائد 

في المنطقة كلها.

رســـم بيانـــي ١١٠: جليـــب الشـــيوخ – التفاصيل 
على حسب درجة العقار 



رسم بياني ١١١: جليب الشيوخ – نسبة ا
شغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٣٨ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في جليب الشيوخ.

جدول ٣٨: ا
يجار الشهري السائد في جليب الشيوخ.  

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

55-120 - - ستديو

60-180 130-160 - شقة بغرفة نوم واحدة 

100-270 120-140 - شقة بغرفتي نوم

160-200 180-200 - شقة بثالث غرف نوم 

- - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



٧٨

الرقعي هي من أكثـــر المواقع تميزc في محافظة 
الفروانية من حيث العقارات االســـتثمارية. ويوضح 
الجدول ٣٩ بأننا رصدنا ١٫٤٤٣ شـــقة مشـــغولة في 
الرقعـــي، ومـــن المالحظ أنهـــا المنطقـــة الوحيدة 
التي تتمتع بنسبة إشغال تبلغ ١٠٠٪. يبلغ متوسط 
ا
يجـــار الشـــهري ٢٤٧ د.ك. ولـــم نجـــد أي عقـــارات 

استثمارية تحت ا
نشاء في الرقعي. 

جدول ٣٩: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في الرقعي 

٤٤٣٫١ عدد الشقق

٠ عدد الشقق الشاغرة

٪.١٠٠ نسبة ا
شغال

٢٤٧ د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

عدد الشقق تحت ا
نشاء    -

٪ مـــن العقارات هي  يوضح الرســـم ١١٢ بأن ٤٤٫٦• 
غيـــر  العقـــارات  مـــن  و٥٥٫٤٪  شـــبه مفروشـــة، 

مفروشة. 

رســـم بيانـــي ١١٢: الرقعي -  تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث 

يوضح الجدول ١١٣•  بأن الفئتين يتمتعان بنسبة 
إشـــغال مثالية. ونظـــرc \ن المنطقـــة بأكملها 
تتمتع بنســـبة إشـــغال ١٠٠٪، فـــإن جميع الفئات 

ستتمتع بنسبة إشغال مثالية أيض�.

شـــبه  للعقـــارات  الشـــهري  ا
يجـــار  • متوســـط 

مفروشـــة ٢٩٨ د.ك، وللعقارات غير المفروشـــة 
٢١٤ د.ك.   

رســـم بيانـــي ١١٣: الرقعـــي – تفاصيل الشـــقق 
على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

الرقعي – محافظة الفروانية



٪ من جميع  الرســـم البيانـــي ١١٤ يوضـــح أن ١٥٫٨• 
العقـــارات يتراوح عمرها بين ٢-٥ ســـنوات، وأن 

متوسط ا
يجار الشهري ٢٢٨ د.ك.

رســـم بيانـــي ١١٤: الرقعـــي -  التفاصيـــل على 
حسب عمر العقار 

٪ فقط من جميع  الرسم البياني ١١٦ يوضح أن ٠٫٧• 
العقارات من الدرجة ب بســـبب صغر المساحة، 

ومتوسط ا
يجار الشهري ٢٢٠ د.ك. 

رســـم بيانـــي ١١٦: الرقعـــي – التفاصيـــل علـــى 
حسب درجة العقار 

٪ مـــن العقـــارات يزيـــد عمرهـــا عن خمس   •٨٤٫٢
سنوات، ومتوسط ا
يجار الشهري ٢٥٠ د.ك.  

رســـم بيانـــي ١١٥: الرقعـــي – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 



٨٠

تنـــدرج   ٪  •٩١٫٤ العقـــارات  مـــن  ضخمـــة  نســـبة 
تحـــت الدرجة ج، وأن متوســـط ا
يجار الشـــهري 

٢٤٦ د.ك. 

٪ فقط  تشـــكل العقارات عند الدرجة ا\قل ٧٫٩• 
ومتوسط إيجارها الشهري ٢٢٠ د.ك.  

رســـم بيانـــي ١١٧: الرقعـــي – نســـبة ا
شـــغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٤٠ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الرقعي.

جدول ٤٠: ا
يجار الشهري السائد في الرقعي.  

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

- - - ستديو

130-170 180-230 - شقة بغرفة نوم واحدة 

155-260 200-280 - شقة بغرفتي نوم

250-330 280-450 - شقة بثالث غرف نوم 

- - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



• متوســـط ا
يجـــار الشـــهري ونســـبة ا
شـــغال 

مماثلة لما هو سائد في المنطقة كلها.  
رســـم بيانـــي ١١٩: صبـــاح الســـالم – تفاصيـــل 
الشقق على حسب التأثيث وا
يجار الشهري 

صباح السالم هي المنطقة الوحيدة في محافظة 
مبـــارك الكبيـــر التيتحتـــوي على جزء اســـتثماري. 
الجدول ٤١ يوضح أننا رصدنا ٧٧٢ شـــقة مشـــغولة 
في صباح السالم، وتتمتع المنطقة بنسبة إشغال 
تقـــارب المثالية عنـــد ٩٩٫٢٪. يبلغ متوســـط ا
يجار 
الشـــهري ٢٤٣ د.ك. ولـــم نجـــد عقارات اســـتثمارية 

تحت ا
نشاء في صباح السالم.

جدول ٤١: نبذة على قطاع العقارات االستثمارية 
في صباح السالم 

772 عدد الشقق

6 عدد الشقق الشاغرة

99.2% نسبة ا
شغال

243 د.ك   متوسط ا
يجار الشهري

عدد الشقق تحت ا
نشاء    -

يوضـــح الرســـم البياني ١١٨•  بأن جميـــع العقارات 
في صباح السالم غير مفروشة. 

رســـم بيانـــي ١١٨: صبـــاح الســـالم -  تفاصيـــل 
الشقق على حسب التأثيث 

صباح السالم – محافظة مبارك الكبير



٨٢

٪ مـــن جميع  الرســـم البيانـــي ١٢٠ يوضـــح أن ٢١٫١• 
العقـــارات يتـــراوح عمرهـــا بيـــن ٢-٥ ســـنوات، 

ومتوسط إيجارها الشهري ٢٣٨ د.ك. 

رســـم بيانـــي ١٢٠: صبـــاح الســـالم -  التفاصيل 
على حسب عمر العقار 

٪ من جميع  الرســـم البيانـــي ١٢٢ يوضـــح أن ٤٢٫١• 
العقارات تندرج تحت الدرجة ج، ويبلغ متوســـط 

ا
يجار الشهري ٣٠٣ د.ك. 

رســـم بيانـــي ١٢٢: صبـــاح الســـالم – التفاصيل 
على حسب درجة العقار 

٪ مـــن العقـــارات يزيـــد عمرهـــا عن خمس   •٧٨٫٩
سنوات ومتوسط ا
يجار الشهري ٢٤٤ د.ك. 

رسم بياني ١٢١: صباح السالم – نسبة ا
شغال 
وا
يجار الشهري على حسب عمر العقار 

 



٪ مـــن العقـــارات تحـــت الدرجـــة ا\قـــل وأن   •٥٧٫٩
متوسط ا
يجار الشهري ١٩٤ د.ك. 

رسم بياني ١٢٣: صباح السالم – نسبة ا
شغال 
وا
يجار الشهري على حسب درجة العقار

يوضح الجدول ٤٢ ا
يجار الشهري السائد لمختلف العقارات في صباح السالم.

جدول ٤٢: ا
يجار الشهري السائد في صباح السالم.  

غير مفروشة شبه مفروشة مفروشة

- - - ستديو

135-180 - - شقة بغرفة نوم واحدة 

135-300 - - شقة بغرفتي نوم

250-330 - - شقة بثالث غرف نوم 

300-500 - - شقة بأربع غرف نوم

- - - بنتهاوس



٨٤٨٤

قطاع عقارات المكاتب



٨٥



٨٦

يتســـم قطاع عقارات المكاتب فـــي دولة الكويت 
بالضعف النســـبي حيث يتفـــوق العرض ا�ن على 
الطلب. وقد غطينا ١٠١ عقار قائم و٨ تحت ا
نشـــاء 
فـــي مختلـــف أنحاء الكويـــت. ويتركز الجـــزء ا\كبر 
من المســـاحات في منطقة ا\عمال المركزية التي 
تشـــتمل على شـــارع أحمد الجابر ،شارع الشهداء، 
شـــارع فهـــد الســـالم، شـــارع جابـــر المبارك، شـــارع 

مبارك الكبير، وبعض الشوارع المحيطة..

الجـــدول ١ يوضـــح أن إجمالي المســـاحة المكتبية 
تبلـــغ ٨١١٫٢٦٨ متـــر مربـــع فـــي دولـــة الكويـــت، من 
بينهـــا ٥٥٨٫٠٨٥ متـــر مربـــع تنـــدرج تحـــت قســـم 
العقـــارات القائمة ضمـــن قاعدة بياناتنـــا و٢٥٣٫١٨٣ 
متر مربع عبارة عن عقارات تحت ا
نشاء. وكما هو 
موضح، فإن نســـبة ا
شغال للعقارات القائمة تعد 
منخفضة بواقع  ٧٢٫٦٪، في حين تبلغ النسبة في 
قطاع العقارات تحت ا
نشـــاء حوالـــي ١٨٫٩٪ فقط، 
مما يوضح انه في الوقت الذي تستطيع فيه ا\براج 
القائمـــة االحتفاظ بنســـبة إشـــغال مقبولـــة، إال أن 
الطلب المتنامي على السوق العقاري يعد بطيئا 
للغاية وبالتالي فإن نسبة ا
شغال للعقارات تحت 

ا
نشاء تكون ضعيفة. 

يبلـــغ متوســـط القيمـــة ا
يجارية حوالـــي ٦٫٨ د.ك. 
لـــكل متر مربع، وهو مـــا يمثل أول تغطية لنا في 
قطـــاع عقـــارات المكاتـــب ، مما يعني أنـــه ال يتوفر 
لدينـــا التصور الدقيق لمتوســـط القيمـــة ا
يجارية 
في الوقت الحاضر. إال ان مؤشـــرات الســـوق تشير 
إلـــى أن متوســـط القيمة ا
يجارية قـــد هبط بواقع 

٤٠-٥٠٪ على مدار العامين المنصرمين. 

جـــدول ١: نبذة عن قطاع عقـــارات المكاتب في 
دولة الكويت

811٫268 متر مربع المعروض من العقارات القائمة – أ+ب

558٫085 متر مربع العقارات القائمة – أ

253٫183 متر مربع العقارات تحت ا
نشاء – ب

9%.55

نسبة ا
شغال – المعروض من المساحات 
المكتبية

6%.72 نسبة ا
شغال – العقارات القائمة فقط

9%.18 نسبة ا
شغال – تحت ا
نشاء

6٫8 د.ك متوسط سعر ا
يجار (لكل متر مربع)

جـــدول ٢ يوضـــح بعـــض خصائـــص قطـــاع عقارات 
المكاتـــب . تعتمد المعلومات علـــى عدد ١٠٩ عقار 

قائم وتحت ا
نشاء.

متوســـط المســـاحة القابلة للتأجير ٧٫٤٤٣ متر   .١
مربع ومتوسط المساحة ا\رضية ٣٥٠ متر مربع 
وهو مـــا يوضـــح أن معظـــم العقـــارات صغيرة 
الحجم، بافتراض أن الشخص يستخدم ٢٥ متر 
مربع من المســـاحة، بمتوسط ٢٩٨ موظف� في 

المبنى. 

متوسط ارتفاع مباني المكاتب ١٩ طابق�.   .٢

تـــم تجهيـــز ٣٧ عقارc فقـــط بمواقف ســـيارات،   .٣
أما الباقـــي فيعتمد على المواقـــف المفتوحة. 
وبالرغـــم من وجود العديد مـــن المواقف التي 
يمكـــن اســـتخدامها عـــن طريـــق الدفـــع عنـــد 
االســـتخدام، ولكـــن حقيقـــة أن ٣٧ عقـــارc فقط 
من ١٠٩ قد قاموا ببناء مواقف للســـيارات تؤكد 
مشـــكلة النقص الحـــاد في مواقف الســـيارات 
التـــي يواجههـــا جميـــع العامليـــن يوميـــ�. لقد 
وضعت الحكومـــة عددc من الخطـــط لمعالجة 
هذه المسألة بإنشـــاء ٢٠ مرفق� جديدc لمواقف 
الســـيارات متعددة الطوابق فـــي المدينة. من 
المتوقـــع ان تؤتـــي هـــذه المرافـــق ثمارهـــا في 

غضون ٤-٥ سنوات القادمة.

الموجـــودة  المصاعـــد  عـــدد  متوســـط  يبلـــغ   .٤
بالعقـــارات ٤-٥  بمتوســـط قـــدرة اســـتيعابية 
تبلغ ١٢ شـــخص�. هذا يعني أن جميع المصاعد 
تكفي ٥٤ شـــخص�. ونرى أنه نظرc \ن متوســـط 
عـــدد الموظفيـــن العاملين في بـــرج للمكاتب 
يبلـــغ ٢٩٨ موظف�، فـــإن تلـــك المصاعد تكفي 

لخدمتهم. 

يتراوح ارتفاع ا\رضية إلى الســـقف (صافي) من   .٥
 .c٢٫٢ إلى ٣٫١ متر

الرقعي – محافظة الفروانية



الجدول ٢: السمات ا\ساسية لقطاع المساحات 
المكتبية 

١٠٩ عدد العقارات المغطاة

٤٤٣٫٧ متر ٢ متوسط المساحة القابلة لvيجار لكل عقار

٣٥٠ متر ٢ متوسط المساحة ا\رضية

١٩ متوسط عدد الطوابق لكل عقار

٣٧ عدد العقارات المزودة بمواقف السيارات 

٥٫٤ (متوسط 
السعة ١٢ شخصا)

متوسط عدد المصاعد الكهربائية لكل 
عقار

٢٫٢ - ١٫٣ متر معدل االرتفاع من ا\رض إلى السقف

المعروض في اWسواق من المساحات 
المكتبية على حسب المحافظة 

يوضـــح الرســـم البياني ١ بـــأن محافظـــة العاصمة 
تمثـــل قلـــب منطقـــة ا\عمال فـــي دولـــة الكويت 
المســـاحات  مـــن  المعـــروض  مـــن   ٪٨٣٫٣ وتوفـــر 
المكتبية. أما الرســـم البيانـــي ٢ فيوضح انخفاض 
نسبة ا
شـــغال في محافظة العاصمة لتصل إلى 
٥١٫٣٪، ويرجع السبب ا\ساسي في ذلك إلى وجود 
العديـــد مـــن المشـــاريع الضخمة الجاري إنشـــاؤها 
فـــي تلك المحافظـــة. وكما ذكرنا في الســـابق انه 
فـــي الوقـــت الذي يســـتطيع فيـــه القطـــاع الحالي 
االحتفـــاظ بنســـبة إشـــغال معقولة فإن أنشـــطة 
التأجيـــر للعقارات تحت ا
نشـــاء تعتبر بطيئة في 
ضوء الطلب الضئيل في الســـوق. يبلغ متوســـط 
القيمـــة ا
يجارية فـــي محافظة العاصمـــة ٧٫٦ د.ك. 

لكل متر مربع. 

توجد العديد من العقارات التجارية المنتشرة في 
مختلـــف محافظـــات الدولة في حولـــي وا\حمدي، 
أما الشـــوارع الرئيسية للمســـاحات المكتبية في 
محافظـــة حولـــي فتشـــمل شـــارع ســـالم المبارك 
وشارع بيروت وشـــارع ابن خلدون وشارع العثمان. 
توفر محافظة حولي ٢٫٢٪ من معروض المساحات 
المكتبيـــة وتبلـــغ نســـبة ا
شـــغال ٧٧٫٣٪ ويبلـــغ 
متوســـط القيمة ا
يجارية ٥٫٦ د.ك. لكل متر مربع. 
كمـــا يتقدم العمل بســـرعة كبيرة في المشـــاريع 
الجديـــدة مثل ســـيمفوني واولمبيا وهذا ســـوف 

يوفر مساحات مكتبية أكثر في محافظة حولي.

تضـــم محافظـــة ا\حمـــدي٣٫٠٪ من المعـــروض من 
ا
شـــغال  نســـبة  وتبلـــغ  المكتبيـــة  المســـاحات 
ومتوســـط ا
يجـــار الشـــهري ٧٥٫٨٪ و٦٫٠ د.ك لكل 
متـــر مربـــع. أما الفروانيـــة فتضم حصـــة أكبر تبلغ 
١١٫٤٪، بينمـــا تتمتـــع بنســـبة إشـــغال أفضـــل تبلغ 
٩٠٫٤٪ ومتوســـط ا
يجار الشهري ٥٫٢ د.ك لكل متر 

مربع. 

الرســـم البيانـــي ١: المعـــروض من المســـاحات 
المكتبية على حسب المحافظة

الرســـم البياني ٢: نســـبة ا
شـــغال ومتوسط 
ا
يجار الشهري على حسب المحافظة

با
ضافـــة إلى تلـــك المحافظات، فإنـــه يوجد حجم 
معقـــول من المســـاحات المكتبية فـــي المنطقة 
التجاريـــة الحرة بالكويت. وقد تـــم بناء الكثير من 
هذا المعـــروض لتلبية احتياجات الشـــركات التي 



٨٨

حصلـــت على قطع مـــن ا\راضي وقامـــت بتطوير 
مســـاحات تجاريـــة حســـب مواصفاتهـــم. لـــذا فإنه 
بصفـــة عامـــة ال يوجـــد معـــروض قابل للتســـويق 

وبالتالي لم يتم تغطيته في قاعدة بياناتنا. 

إن المعـــروض من المســـاحات المكتبيـــة والقابل 
للتســـويق تـــم تطويـــره مـــن قبـــل العديـــد مـــن 
المؤسســـات العقارية في المنطقة التجارية الحرة 
بالكويت، إال أن معظم تلك المشـــاريع قد توقفت، 
كمـــا ان هـــذه المنطقة أصبحت غير نشـــطة  في 

هذه ا\يام.

المعروض من المساحات المكتبية على 
حسب درجة العقار 

مثـــل باقـــي القطاعـــات المختلفـــة في العقـــارات، 
فإنـــه يوجد الكثير من الدرجـــات في قطاع عقارات 
المكاتـــب أيضـــ� بـــل وبشـــكل أوضـــح. وقـــد قمنا 
خمســـة  إلـــى  المكتبيـــة  المســـاحات  بتقســـيم 
مســـتويات، علـــى أســـاس العديـــد مـــن العوامل 
المختلفة مثل المســـاحة، موقـــع البرج، التصميم، 
الشكل الخارجي، عدد المصاعد مقارنة بالمساحة 
التأجيريـــة في البرج، مســـتوى ا\من واالســـتقبال، 
االرتفاع من ا\رضية إلى السقف، كفاية الحمامات/

المطابخ في كل طابق وغيرها. 

الفئات الخمس لقطاع عقارات المكاتب هي: 

الدرجة أ الدولية   .١

الدرجة أ   .٢

الدرجة ب   .٣

الدرجة ج   .٤

الدرجة ا\قل   .٥

يوضح الرسم البياني ٣ تفاصيل العقارات القائمة 
على حســـب درجة العقـــار. ال توجد عقـــارات تتمتع 
بالدرجـــة أ الدوليـــة ا�ن في الكويـــت، ولكن هناك 
الكثير من العقارات الجاري إنشـــاؤها والتي يمكن 
أن تسد هذه الفجوة قريب�. تشكل الدرجة أ حوالي 
٣٧٫٣٪ مـــن العقارات، والدرجـــة ب نحو ٤٢٫٠٪. وهذا 
 cيوضح أن مســـتوى جودة ا\براج التجارية جيد جد

في الكويت. 

الرسم البياني ٣: المساحات المكتبية القائمة 
في دولة الكويت على حسب درجة العقار 

الرسم البياني ٤ يوضح تفاصيل إجمالي المساحات 
المكتبيـــة علـــى حســـب درجـــة العقـــار (العقـــارات 
القائمـــة + العقـــارات الجاري إنشـــاؤها). يوجد عدد 
معقول من العقارات الجاري إنشـــاؤها. وما أن يتم 
اســـتكمال تلـــك العقارات فســـوف تشـــكل حصة 
الدرجة أ الدولية ٥٫٥٪، في حين ســـتنخفض حصة 
الدرجـــة أ إلـــى ٢٢٫٥٪ والدرجـــة ب إلـــى ٣٣٫٧٪. إال أن 
الدرجـــات الثالث العليا ســـوف تمثل مـــا يربو على 

٦٢٪ من إجمالي المعروض. 

الرســـم البيانـــي ٤: المعروض من المســـاحات 
المكتبية في دولة الكويت على حســـب درجة 

العقار 

يشـــير الرســـم البيانـــي ٥ إلـــى نســـبة ا
شـــغال 
لمختلـــف  مربـــع)  متـــر  (لـــكل  ا
يجـــار  ومتوســـط 
الدرجـــات. تبلغ نســـبة ا
شـــغال للدرجـــة أ الدولية 
٦٫٥٪ فقـــط \ن تأجيـــر المعروض من تلـــك الدرجة 
بدأ منذ شـــهرين فقط. وكمـــا ذكرنا من قبل فإن 
عملية التأجير تتسم بالبطء حيث أن الطلب على 
المساحات الجديدة محدود للغاية بسبب الظروف 



االقتصادية الصعبة. يبلغ متوسط القيمة ا
يجارية 
لهذه الفئـــة ١٠ د.ك مع وجود بعض مالك العقارات 
الذيـــن يطلبون قيمـــة إيجارية أعلى مـــع الصعود 
لطوابـــق عليا فـــي البرج. ولكن بشـــكل عام، فإن 
مالك العقـــارات يظلون على اســـتعداد للتفاوض 
وفي بعض ا\حيان يتقربون إلى المســـتأجر الجاد 
بمنـــح مـــدة مجانية علـــى ا
يجار الطويـــل أو إلغاء 

رسوم الخدمات لبضع سنين. 

نسبة إشغال الدرجة أ تبلغ ٦٦٫٧٪ ومتوسط ا
يجار 
لهـــذه الفئـــة ٧٫٩ د.ك لكل متر مربـــع، بينما تصل 
نســـبة إشـــغال الدرجة ب ٦٩٫٦٪ ومتوســـط ا
يجار 

٧٫٥ د.ك لكل متر مربع. 

بالنســـبة للدرجـــة ج والدرجـــة ا\قل فتبلغ نســـبة 
ا
شغال ومتوســـط ا
يجار الشهري ٦٫٥ د.ك، و٣٫٨ 

د.ك على التوالي.

نظرة عامة على قطاع عقارات المكاتب 
يتضح من البيانات المجمعة بأن الطلب المتنامي 
على المســـطحات المكتبية في دولة الكويت قد 
تراجع بشـــكل حـــاد في أعقـــاب أزمـــة ٢٠٠٨. وبينما 
بلغت نســـبة إشغال المساحات المكتبية القائمة 
الجـــاري  المســـاحات  إشـــغال  نســـبة  فـــإن   ،٪٧٢٫٦
إنشـــاؤها بلغت ١٨٫٩٪ فقط، مـــع ا\خذ في االعتبار 

ارتفاع عدد المساحات الجاري إنشاؤها. 

وفـــي اعتقادنـــا، فإنـــه ال يوجـــد حـــل ســـريع لهذه 
المشـــكلة وان زيـــادة المعروض يجـــب أن تجد لها 

طريقـــ� بصـــورة تدريجيـــة فـــي غضـــون الســـنوات 
القادمـــة، إال انـــه هنـــاك بعـــض ا\خبـــار الســـارة مع 
استقرار ا\وضاع االقتصادية بعض الشيء وارتفاع 
أســـعار النفـــط قرابـــة ١٠٠ دوالر للبرميـــل بما يبعث 
على الشـــعور بالتفاؤل بصورة أكبـــر وأفضل في 
عـــام ٢٠١١. وبمجرد ان تقوم الشـــركات بالتأجير مرة 
أخرى فسيتم اســـتيعاب زيادة المعروض بسرعة، 
إال أن أســـعار التأجير ستظل تعاني من ضغوطات 
لفترة ليســـت بالقصيرة وسوف تشهد مزيدc من 

التحسن في فترات الحقة.

الرسم البياني ٥: نسبة ا
شغال ومتوسط ا
يجار (لكل متر مربع) لمختلف الدرجات



٩٠٩٠

قطاع العقارات السكنية



٩١



٩٢

يتميز قطـــاع مبيعات البيوت القائمـــة أو مبيعات 
البيوت الخاصة في الكويت بانتعاش ملموس مع 
ارتفاع ا\ســـعار وازدهار النشـــاط. ويرجـــع ذلك إلى 
زيادة عدد السكان والمعروض المنتظم من تلك 

البيوت في الكويت. 

يوضح الرســـم البيانـــي ١ بأن عدد الســـكان وصل 
إلى ٣٫٦ مليون نسمة في الربع الثاني من عام ٢٠١٠. 
ويتســـم معدل النمو في عدد الســـكان باالرتفاع 
الكبير في بداية هذا العقد حيث وصل إلى القمة 

عند ٨٫٦٪ في عام ٢٠٠٥. ومنذ ذلك الحين بدأ النمو 
في عدد الســـكان في االنخفاض بنسبة ١٫٢٪ فقط 
في عـــام ٢٠٠٨ و١٫٣٪ في عام ٢٠٠٩. وفي اعتقادنا ان 
هـــذا ا\مر يرجع إلـــى تأثير ا\زمـــة االقتصادية التي 
اجتاحـــت المنطقـــة والتي تمخضت عـــن انخفاض 
الســـفر إلـــى دولـــة الكويـــت. لقـــد ارتفـــع معـــدل 
النمـــو مرة أخـــرى في عام ٢٠١٠ حيـــث ارتفعت النمو 
الســـكاني بواقع ٢٫٣٪ خالل الشهور الست ا\ولى 
مـــن عـــام ٢٠١٠. وعلى مدار عـــام ٢٠١٠ بأكمله شـــهد 

النمو السكاني ارتفاع� يتجاوز ٤٪. 

بينما تساعد عوامل مثل ظهور العائالت الصغيرة 
وارتفاع مســـتويات الدخل على زيادة الطلب على 
الســـكن الخاص، إال أن نقـــص المعروض يؤدي إلى 
فرض الضغوط على ا\ســـعار. ويشـــار إلى أن عدد 
طلبات ا
ســـكان قد وصل إلـــى ٩٠ ألف في الوقت 
الحالي مع التزايد شـــهري�. لقد خططت الحكومة 

لطـــرح عدد من المبادرات الجديـــدة لمعالجة هذه 
المســـألة إال أن تأثيـــرات هـــذا الموضـــوع لن تكون 
ملموســـة إال في غضـــون ٢-٣ أعـــوام. وفي نفس 
 cالوقت، مـــن المتوقع أن يظـــل المعروض محدود
جدc وأن يشكل الطلب المتنامي نوع� من الضغط 

على البيوت الخاصة. 

الرسم البياني ١: عدد السكان ومعدل النمو (٢٠٠١ – ٢٠١٠)

 

قطاع العقارات السكنية – مبيعات البيوت القائمة 



لقـــد قمنا بحصر عروض ا\ســـعار \كثر من ١٤٠ بيت� 
فـــي مناطق ســـكنية مختلفـــة لتوضيح ا\ســـعار 
السائدة في مناطق عديدة والعوامل التي تحدد 
ســـعر البيت. وبما أن البيوت مقامة على قســـائم 
من ا\راضي ذات مساحات متفاوتة، فإنه ليس من 
الصواب ان نقارن بين أســـعارها بشـــكل مباشـــر. 
ولكننـــا أوضحنـــا ا\ســـعار الســـائدة وقمنـــا بعقد 
المقارنـــة بين أســـعار البيوت الحالية على أســـاس 
المتـــر المربع لـــكل قطعة أرض. يرجـــى المالحظة 

أن تلك ا\سعار تختلف عن أسعار قسائم ا\راضي 
والتي تستند أيض� إلى المتر المربع. 

يوضـــح الجـــدول ١ متوســـط ا\ســـعار فـــي مختلف 
المناطق في محافظة العاصمة. ويصل متوســـط 
الســـالم   zعبـــدا ضاحيـــة  فـــي  البيـــوت  أســـعار 
والشـــويخ (الســـكنية) إلى ما يساوي أو يزيد على 

مليون د.ك. 

الجدول ١: متوسط أسعار البيوت في محافظة العاصمة 

متوسط  سعر البيت
لكل متر مربع

مساحة اWرض
بالمتر المربع

متوسط سعر البيت
بالدينار الكويتي الموقع

1.129 886 1.000.000 ضاحية عبداz السالم

846 1.094 925.000 العديلية

777 421 326.667 الدعية

930 355 330.000 الدسمة

700 400 280.000 الفيحاء

833 600 500.000 غرناطة

773 1.000 773.333 الخالدية

909 576 524.000 كيفان

875 1.000 875.000 المنصورية

929 813 755.000 النزهة

1.078 575 620.000 القادسية

909 550 500.000 قرطبة

640 750 480.000 الروضة

1.079 556 600.000 الشامية

1.300 1.000 1.300.000 الشويخ

915 678 620.000 السرة

716 1.223 875.000 اليرموك

888 715 635.200 محافظة العاصمة



٩٤

يوضـــح الجـــدول ٢ متوســـط ا\ســـعار فـــي مواقع 
متفاوتـــة فـــي محافظة حولي. وبصفـــة عامة، فإن 
أســـعار البيوت تعتبر أقـــل مقارنـــة بمثيالتها في 
محافظة العاصمة. ويرجع هذا االختالف إلى ســـبب 
بســـيط وهو أن محافظة العاصمـــة تضم مناطق 
نشـــاط العمـــل الرئيســـي، وبالتالي فـــإن المواقع 
داخـــل محافظـــة العاصمة تمنـــح خصائص أفضل 
فـــي مجـــال القـــرب مـــن مراكـــز العمل الرئيســـية 

وبشـــكل أحســـن من الوضع في محافظة حولي. 
وهكذا، فإن محافظة العاصمة تعتبر أغلى وأكثر 

تكلفة. 

وفي محافظة حولي تعد الشـــعب أكثر المناطق 
ارتفاع� في ا\ســـعار حســـب قاعـــدة البيانات لدينا. 
كما توجد مناطق أخرى غالية مثل الزهراء وحطين 

وسالم والشهداء والتي تطرح نفس ا\سعار. 

الجدول ٢ متوسط أسعار البيوت في محافظة حولي

متوسط  سعر البيت
لكل متر مربع

مساحة اWرض
بالمتر المربع

متوسط سعر البيت
بالدينار الكويتي الموقع  

739 470 347.500 الزهراء

497 525 261.000 بيان

809 421 340.000 حطين

724 715 517.500 الجابرية

668 738 492.857 مشرف

491 883 433.333 الرميثية

916 563 515.000 السالم  

525 524 275.000 سلوى  

1.042 744 775.000 الشعب 

781 397 310.000 الشهداء

667 616 410.889 محافظة حولي  

في محافظة الفروانية تعتبر منطقة اشبيلية من أغلى المناطق يتبعها صباح الناصر والرحاب والعارضية 
وا\ندلس.

الجدول ٣ يوضح أسعار البيوت في محافظة الفروانية
متوسط  سعر البيت

لكل متر مربع
مساحة اWرض
بالمتر المربع

متوسط سعر البيت
بالدينار الكويتي الموقع

389 875 340.000 الرابية 

447 481 215.000 ا\ندلس  

450 600 270.000 العارضية

800 375 300.000 أشبيلية

383 600 230.000 العمرية

475 400 190.000 الرحاب

487 551 268.333 صباح الناصر

467 561 261.842 محافظة الفروانية



أما المناطق ا\خرى مثـــل محافظات مبارك الكبير 
وا\حمـــدي والجهراء فهي موضحة في الجدول ٤. 
ومن منظور البيوت الخاصة، فإن تلك المحافظات 

تشـــبه حولـــي، حيث تضـــم العديد مـــن المناطق 
المتميـــزة. وتعـــد الجهـــراء ا\قـــل تميـــزc بين تلك 

المحافظات.

ا\رض  علـــى مســـاحة  البيـــوت  أســـعار  تعتمـــد  ال 
فقط، بـــل تعتمد على عدد من الخصائص ا\خرى 

وتشمل: 

الموقع – يعد موقع البيت من العوامل الهامة   .١
المحددة للسعر. فإذا كان الموقع في زاوية من 
شـــارع رئيســـي فإن قيمة البيت ترتفـــع مقارنة 

ببيت آخر يقع في وسط شارع داخلي.

عمـــر العقـــار – بالرغم من أن ســـعر ا\رض يعد   .٢
العنصـــر ا\كبـــر المحـــدد للســـعر فـــي أي بيت 
خاص، فـــإن عمر العقار يحدث فارقـــ� أيض�. وقد 
قســـمنا العمر إلى أقل من سنتين، وبين ٢-٥ 

سنوات وأكثر من ٥ سنوات. 

عوامل أخرى تؤثر على سعر البيت ومنها:   .٣

الواجهة – قد يختلف ســـعر منزلين بنفس  أ.   
المســـاحة ونفـــس الموقـــع إذا كان أحدهم 
تتميز بواجهة أكبـــر من البيت ا�خر. فكلما 
زادت الواجهة كلما تحسنت الرؤية ومن ثم 

زادت قيمة البيت أمام المشترين.  

عـــدد الطوابـــق والســـرداب - يختلف ســـعر  ب.   
البيت على حســـب عـــدد الطوابـــق ووجود 

سرداب من عدمه. 

الجدول ٤: متوسط أسعار البيوت في محافظات مبارك الكبير وا\حمدي والجهراء 

متوسط  سعر البيت
لكل متر مربع

مساحة اWرض
بالمتر المربع

متوسط سعر البيت
بالدينار الكويتي الموقع

669 400 267.727 العدان

560 400 223.889 القرين

581 400 232.500 القصور

700 400 280.000 مبارك الكبير

626 400 250.313 محافظة مبارك الكبير

772 965 745.000 الفنطاس

625 400 250.000 المنقف

561 388 217.500 العقيلة

305 400 122.000 ضاحية علي صباح السالم

400 275 110.000 الظهر

658 523 343.857 محافظة ا\حمدي

313 1.280 400.000 الجهراء

313 1.280 400.000 محافظة الجهراء
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التحســـينات – إن وجـــود أي تحســـينات أو  ج.   
إضافـــات قّيمة قام بهـــا المالك مثل حديقة 
أو  مصاعـــد،  أو  ســـباحة،  بركـــة  أو  جميلـــة 
ديكـــورات إضافيـــة، أو أرضيـــات ثمينـــة ، أو 
تجهيزات راقية للحمامات يؤدي إلى تحسين 

قيمة البيت. 

وبصفـــة عامة، فـــإن تأثيـــر العوامل المشـــار إليها 
أعاله ال يكون واضحا إال مع توافر قاعدة واسعة من 
المعلومات يتم اســـتخدامها خـــالل التحليل. وبما 
أن مـــا لدينا ما يمثـــل أول قاعدة بيانيـــة عن دولة 
الكويـــت، فـــإن قطاع� واســـع� من أســـعار البيوت 
لكل منطقـــة غير متاح لدينا فـــي الوقت الحاضر، 
وبالتالـــي فإن هذا التحليـــل ال يمكن تطبيقه في 
هـــذه المرحلـــة إال علـــى دولـــة الكويـــت بأكملهـــا. 
وسوف نقوم الحقا بتوضيح العوامل المؤثرة على 

أسعار البيوت. 

الموقع: 

إن عملية تقســـيم البيوت على حســـب مواقعها 
المختلفة تتماثل مع تلك التي اســـتخدمناها في 

العقارات االستثمارية. 

تم منـــح نقاط لmماكن المختلفة على أســـاس   .١
المحافظـــة والموقـــع الـــذي يتميـــز بـــه البيـــت. 
وبالتالـــي فـــإن البيـــت الســـكني المقـــام فـــي 
الشـــويخ أو ضاحيـــة عبـــداz الســـالم يحصـــل 
على الحـــد ا\قصى من النقاط، كمـــا أن مواقع 
مثـــل العمرية والجهراء وضاحية علي الســـالم 

تحصل على نقاط أقل. 

البيـــوت التي تقع على قطع أراضي في الزاوية   .٢
أو على الشـــوارع الرئيســـية تحصل على نقاط 
أعلى عـــن تلك الواقعة على الطـــرق الداخلية. 
كمـــا أن البيوت الواقعة على شـــارعين تحصل 
علـــى نقـــاط أعلـــى عـــن تلـــك الواقعـــة علـــى 

شارع واحد. 

يتم منح النقـــاط ا
ضافية للمســـاحات الخالية   .٣
أمام البيت. 

يبلغ متوســـط ســـعر المنزل في المناطق الجيدة 
٤٩٤٫٥٤٥ د.ك وبمعـــدل مســـاحة المنـــزل ٦٢٨ متر 
مربـــع. وبالتالـــي فإن ســـعر العقار حســـب قطعة 
ا\رض يبلـــغ ٧٨٧ د.ك لـــكل متـــر مربـــع، بمـــا يمثل 
انخفاضا بقيمة ١٧٪ مقارنة بمتوســـط الســـعر في 

المناطق الممتازة. 

ا\ماكـــن  فـــي   ٪١٠ بنســـبة  ا\ســـعار  تنخفـــض 
المتوســـطة حيث يصل سعر البيت إلى ٤٢٣٫٣٣٣ 
د.ك، ومســـاحة ا\رض ٦٠٠ متر مربـــع. وفي ا\ماكن 
المتواضعة يصل متوسط السعر إلى ٢٥٤٫١٩٦ د.ك 
مع مســـاحة ٥٢٢ متر مربع. متوســـط السعر لكل 
متر مربع ٤٨٧ د.ك فقط وهو ما يعني نصف سعر 

العقار الواقع في ا\ماكن الممتازة. 

يوضح التحليل بأن موقع البيت هو أهم العوامل 
المحددة لسعره.



الجدول ٥: نوعية ومستوى الموقع وأسعار البيوت في الكويت 

متوسط سعر البيت
لكل متر مربع من 

مساحة اWرض (د.ك)
مساحة اWرض

(متر مربع)
متوسط سعر البيت

(د.ك) مستوى الموقع

948 707 670.789 ممتاز  

787 628 494.545 جيد

706 600 423.333 متوسط

487 522 254.196 متواضع

الرسم البياني ٢: تأثير مستوى الموقع على متوسط سعر البيت (لكل متر مربع من مساحة ا\رض)

عمر العقار
 ≈∏Y ôKDƒJ »àdG á«°ù«FôdG iô```NC’G πeGƒ©dG øe QÉ≤©dG ôªY È```à©j
 äGQÉ≤©dG ô```ª©d çÓãdG äÉ```ÄØdG 6 ∫hóL í```°Vƒjh .â«ÑdG á```ª«b
 øY ÉgôªY π```≤j »àdG äGQÉ```≤©dG .äƒ«ÑdG QÉ```©°SCG ≈∏Y É```gÒKCÉJh
 É¡fCG ¤EG kÉ°†jCG ™Lôj Gòg øμdh ,ô©°S §°Sƒàe π```bCÉH ™àªàJ Úàæ°S
 ≈∏Y »°VGQC’G QÉ```©°SCG IOÉjR ¿EG .¢```VQCG áMÉ°ùe π```bCG ≈∏Y á```eÉ≤e
 ≈∏Y äƒ«ÑdG »```jÎ°ûe È```LCG ób á«°VÉŸG á```∏«∏≤dG ΩGƒ```YC’G QGó```e
 ™Hôe Îe πμd ∫õæŸG ô©°S ¿EÉa ‹ÉàdÉHh ,»°VGQC’G áMÉ°ùe ¢†ØN

 .∑.O 849 ƒgh ¬d áª«b ≈∏YCG ≥≤M ób ¢VQC’G áMÉ°ùe øe

 áÑ°ùæH (¢VQC’G áMÉ°ùe øe ™Hôe Îe πμd) â«ÑdG ô©°S ¢```†Øîæj
 øe πbCG ≈≤Ñj ø```μdh ,Úàæ°S øY QÉ```≤©dG ôªY ó```jõj É```eóæY %10
 ,äGƒæ°S 5 ø```e ÌcCG ¤EG QÉ```≤©dG ôªY π```°üj ¿CG É```eh .äGƒ```æ°S 5
 áØ°üH ¬fCÉH í°Vƒj Gòg .iôNCG %11 á```Ñ°ùæH â«ÑdG ô©°S ¢```†Øîæj
 ájCG ≈∏Yh .Ú```àæ°S πc ¬àª«b ø```e %10 ‹GƒM â«ÑdG ó```≤Øj á```eÉY
 ≠∏Ñj ¿CG Oô```éÃ QGóëf’G ‘ CGó```Ñj ¢VÉØîf’G ∫ó```©e ¿EÉa ,∫É```M
 ∑ôëàj ¢VQC’G ô©°S ¿CG ¤EG ∂```dP ™Lôjh .äGƒæ°S 5 QÉ≤©dG ô```ªY
 Ö∏£dGh ¢Vô©dG äÉ«£©e √Oóëjh QÉ≤©dG ôªY øY π```≤à°ùe πμ°ûH

 .á≤£æŸG √òg ‘
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الجدول ٦: عمر العقار وأسعار البيوت في الكويت

متوسط سعر البيت
لكل متر مربع من 

مساحة اWرض (د.ك) مساحة اWرض
(متر مربع)

متوسط سعر البيت
(د.ك) مستوى الموقع

849 481 045.408 عمر العقار < سنتان

760 564 375.429 عمر العقار ٢-٥ سنوات

674 642 583.432 عمر العقار > ٥ سنوات

الرسم البياني ٢: تأثير عمر العقار على متوسط سعر البيت (لكل متر مربع من مساحة ا\رض)

عمر العقار
 > 5 سنوات 

وتؤثر العوامل ا\خرى أيض� على أسعار البيت ولكن يجب توفير المزيد من البيانات لتوضيح التأثير الدقيق 
على أسعار البيوت. وسنحرص خالل ا\عداد القادمة من هذا المرشد إلى تحليل تلك العوامل وغيرها من 

العوامل المؤثرة على أسعار البيوت. 



نظرة عامة على قطاع مبيعات البيوت القائمة 

يبقى االســـتعراض العـــام لقطاع مبيعات البيـــوت القائمة جيدc. ويتأثر الطلب في هـــذا القطاع بالعوامل 
الديموغرافية واالقتصادية مثل زيادة مستويات الدخل، ونمو عدد السكان، وزيادة نسبة العائالت الصغيرة 

الباحثة عن بيت بعد الزواج.

وسوف يتم إرساء توجهات السعر بمجرد حصولنا على قاعدة البيانات الثانية عن شهر يونيو ٢٠١١. وتشير 
الدالئل إلى أن السعر في إتجاه تصاعدي. 



١٠٠١٠٠

القطاع السكني



١٠١



١٠٢

المشـــاريع  لمبيعـــات  الســـكني  القطـــاع  شـــهد 
الجديـــدة تقلصـــ� فـــي دولـــة الكويـــت علـــى مدى 
الســـنوات القليلـــة القادمـــة بســـبب القيودالتـــي 
تفرضهـــا الحكومة بموجـــب القانون رقـــم ٩ على 
ملكية الشركات لmراضي السكنية . ويوجد حوالي 
١٧-١٨ مشروع� في ا\سواق في تلك اللحظة. وقد 
رصدنا ٦ مشـــاريع في مدينة صباح االحمد البحرية 
تتكـــون مـــن ڤلـــل /منـــازل  مـــن مختلـــف ا\حجام 
معروضـــة للبيـــع، وهـــي المنطقة الوحيـــدة التي 
تتوفر فيها مشـــاريع منازل للبيع في الكويت في 
الوقت الحالي.لقد قمنا أيض� برصد ٩ مشاريع حيث 
كانت الشقق مطروحة للبيع في مناطق مختلفة. 
إن تلك العقارات االستثمارية يتم شراؤها من قبل 
مشترين ينتمون في أغلبهم إلى سكان الكويت 
الذين يقومون بشراء تلك العقارات للحصول على 

دخل ثابت من ا
يجارات.

المشاريع في مدينة صباح االحمد 
البحرية 

يوضح جدول ٧ ا\ســـعار السارية في مدينة صباح 
االحمد البحرية . وتتراوح ا\سعار على حسب موقع 
قطعة ا\رض في خطة التطوير الرئيسية. ويطرح 
الصـــف ا\ول (واجهـــه بحريـــة) مـــن الڤلـــل بســـعر 
يتـــراوح بيـــن ٨٧٠-٩٢٥ د.ك للمتر المربع من ا\رض. 
كما تتراوح مساحة البناء بين ٣٤٠ و٥٠٠ متر مربع. 

تتراوح أســـعار ڤلـــل الصف الثاني مـــا بين ٧٠٠-٧٤٠ 
د.ك. للمتر المربع بينما تتراوح مساحة البناء بين 
٣٤٠-٤٧٥ متر المربع، وتتراوح أســـعار الصف الثالث 
للبيوت ما بين ٤٤٠-٥٣٠ د.ك. للمتر المربع وتتراوح 

مساحة ا\رض ما بين ٣٧٠-٦٦٠ متر مربع. 

شقق للبيع في مختلف المناطق 
تتوفـــر الشـــقق للبيـــع فـــي محافظـــة العاصمـــة، 
ومحافظـــة حولـــي، وا\حمـــدي. ويوضـــح جـــدول ٨ 
ا\ســـعار الســـائدة للشـــقق الجديدة فـــي مختلف 
ا\ماكن. يرجى مالحظة أن أســـعار الشـــقق تظهر 
لكل متر مربع من مساحة البناء، حيث أنه ال توجد 

مساحة أرض في حالة الشقق. 

لقد قمنا بمقارنة تلك ا\ســـعار مع متوسط ا
يجار 
الشـــهري الســـائد فـــي تلـــك المناطق مـــع تقدير 

عائـــدات ا
يجـــار للمســـتثمرين. وقـــد خلصنـــا إلى 
النتائج المبينة في الجدول ٨.

تعد بنيدالقار من أعلى المناطق سعرc حيث يصل 
الســـعر إلـــى ٨٦٨ د.ك لكل متر مربع من مســـاحة 
البناء. ويبلغ متوســـط ســـعر ا
يجار الشهري ٣٣٣ 
د.ك للشقة المكونة من غرفتي نوم، وبعد ضرب 
السعر في متوســـط مساحة الشقة المكونة من 
غرفتـــي نوم، نســـتطيع تقدير عائدات االســـتثمار 
بحوالي ٥٫٤٪ على هذا االســـتثمار. إننا نعتقد أنها 
نسبة منخفضة، كما أن المستثمرين في الشقق 

القطاع السكني – مبيعات المشاريع الجديدة

جدول ٧: ا\سعار السائدة في مدينة صباح االحمد البحرية 

أسعار البيوت لكل متر مربع          
من مساحة اWرض  أسعار البيوت مساحة البناء

925-870 د.ك 210 ألف – 300 ألف    500-340 متر مربع    الصف ا\ول

700 –740 د.ك 175 ألف- 245 ألف       340 – 475 متر مربع الصف الثاني     

-440 530 د.ك             ١٤٠ ألف – ٢٤٠ ألف     660-370 متر مربع    الصف الثالث   



الفرديـــة يتطلعون بصفـــة عامة إلـــى عائدات في 
حدود ٦٪.

أما ثاني منطقة ترتفع فيها ا\سعار فهي الشعب 
البحري حيث يصل الســـعر الســـائد إلـــى ٨٠٥ د.ك 
ويمكن للمســـتثمرين أن يتوقعوا عائدc بنســـبة 
٦٫١٪ علـــى اســـتثماراتهم. وتتماثل منطقتا حولي 

والســـالمية في المســـتوى وتصل ا\سعار فيهما 
إلـــى ٧٠٧ د.ك و٦٩٠ د.ك علـــى التوالـــي. إن العائـــد 
ا
يجاري المتوقع في تلك المواقع يعتبر منخفضا 
في حدود ٤٫٤٪ و ٥٫٤٪ على التوالي. يقدر الســـعر 
فـــي أبـــو حليفـــة بمقـــدار ٥٢٢ د.ك. ويبلـــغ العائد 

ا
يجاري المتوقع في حدود ٤٫٦٪. 

جدول ٨: أسعار الشقق السائدة في المناطق المختلفة 

عائد ا�يجار التقديري متوسط ا�يجار الشهري
السعر لكل مترمربع من 

مساحة البناء المنطقة

5.4٪ 333 د.ك 868 د.ك. بنيد القار

6.1% 448 د.ك 805 د.ك. الشعب

4.4% 220 د.ك 707 د.ك. حولي

5.4% 265 د.ك 690 د.ك. السالمية

4.6% 169 د.ك 522 د.ك. أبوحليفة 
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١٠٤١٠٤

القطاع السكني



١٠٥



١٠٦

عمليـــة  أجرينـــا  الصناعيـــة،  للعقـــارات  بالنســـبة 
مســـح علـــى المخـــازن فـــي ٨ مواقع فـــي الكويت 
وقمنـــا بتغطيـــة ٨٠ مشـــروع�. وتنحصـــر المخـــازن 
والمســـتودعات فـــي أماكـــن قليلـــة للغايـــة فـــي 
الكويـــت حيث أنها تخلق مشـــكلة مرورية تتعلق 

بالشاحنات الثقيلة. 

ومحافظاتهـــم،  مواقعهـــم،  يوضـــح   ١ الجـــدول 
ومتوســـط ســـعر ا
يجار الســـائد (لكل متـــر مربع) 
للمخـــازن (باســـتبعاد منطقة المعـــرض ا\مامية)، 

وارتفاعاتها. 

يتـــراوح متوســـط ا
يجـــار فـــي منطقـــة الشـــويخ 
الصناعيـــة للمتـــر المربـــع ما بيـــن ٢٫٥ د.ك للمخزن 
بارتفـــاع ٤ أمتار إلى ٥ د.ك للمخـــزن بارتفاع ٧ امتار. 
وفـــي الشـــويخ يتـــراوح متوســـط ا
يجـــار للمخزن 
بأبواب دوارة ٣٫٨ د.ك في حين يبلغ متوسط ا
يجار 
للمخازن ا\خرى بنفس االرتفاع والمزودة بكاميرات 
أمنيـــة ٣٫٥ د.ك. للمتـــر المربع. وفي الشـــويخ أيضا 

توجد بعـــض المناطق التي يتـــم تأجيرها بواقع ١ 
د.ك. للمتر المربع. 

يتراوح متوسط ا
يجار في الضجيج ما بين ٢٫٥ إلى 
٣ د.ك، إال أن تلـــك ا\ســـعار تكون للمخـــازن بارتفاع 
يتراوح ما بين ٩-١٠ أمتار. وفي الري يبلغ متوســـط 
ا
يجـــار ٧ د.ك للمخـــازن بارتفـــاع ٧ أمتـــار والمزودة 

بأجهزة التكييف. 

وفي محافظة ا\حمدي، يتراوح متوسط ا
يجار في 
 zصبحان ما بين ٢٫٥ إلى ٣ د.ك. وفي ميناء عبدا
مـــا بين ٢ إلى ٢٫٥ د.ك. بينما يبلغ متوســـط ا
يجار 
فـــي المناطـــق المفتوحة ما بين ٠٫٥ إلـــى ٠٫٥٧ د.ك 

للمتر المربع.

وفـــي محافظـــة الجهراء يتـــراوح متوســـط ا
يجار 
في أمغـــره  والصليبية ما بين ٢ د.ك للمخازن غير 
المـــزودة بأجهزة التكييف إلـــى ٧-٨ د.ك للمخازن 

المزودة بأجهزة التكييف.

القطاع الصناعي



جـــدول ١: أســـعار التأجيـــر الســـائدة للمخـــازن في مختلـــف المناطق (باســـتبعاد منطقـــة المعرض 
ا\مامية

متوسط االرتفاع 
(باWمتار) 

متوسط سعر ا�يجار
لكل متر مربع المحافظة      الموقع

7.0 - 4.0 2.5 - 5.0 د.ك العاصمة الشويخ  

10.0 - 9.0 3٫0 – 2٫5 د.ك الفروانية الضجيج

7.0 - 6.0 1.5 - 7.0 د.ك (تريد) الفروانية الري

7.0 - 5.0 2.5 - 4.0 د.ك الفروانية العارضية

11.0 - 5.0 2.5 - 3.0 د.ك ا\حمدي صبحان

7.0 - 6.0 2.0 - 0 2.5 د.ك ا\حمدي zميناء عبدا

8.0 - 7.0 2.0 - 7.0 د.ك (تبريد) الجهراء أمغره 

8.0 - 7.0 2.0 - 8.0 د.ك (تبريد) الجهراء الصليبية

وبينما ال يمكن تقدير نســـبة ا
شـــغال إال أن الدالئل تشـــير إلى أن تلك النســـبة في معظم المناطق تزيد 
 cعلى ٩٠-٩٥٪، بما يفيد بقاء الطلب على المخازن عند مســـتويات جيدة. وتشـــغل الشـــركات الكبرى عدد

كبيرc من المخازن حيث تستخدمها في غرضين هما إدارة مكتب تمثيلي وكمخزن. 



١٠٨١٠٨

قطاع وحدات التجزئة
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١١٠

يتميـــز قطاع وحـــدات التجزئة في الكويـــت بأدائه 
الجيـــد. ويوجـــد العديد من المراكـــز التجارية التي 
تشـــتمل على وحـــدات بيع بالتجزئـــة، وعدد قليل 
من المجمعـــات المعروفة التـــي تعمل في الوقت 
الحالـــي. با
ضافة إلى ذلك يوجـــد حوالي ١١ مجمع� 

تحت ا
نشاء. 

يوضـــح الجدول ١ نبـــذة عن قطاع مجمعـــات البيع 
بالتجزئـــة المختـــارة فـــي الكويـــت. يبلـــغ إجمالـــي 
المعـــروض مـــن مجمعات البيـــع بالتجزئـــة ٧٣٠٫٨٧١ 
متـــر مربـــع، مـــن بينهـــا ٤٣٥٫٣٧١ متر مربـــع (حصة 
٥٨٫٢٪) مـــن الوحـــدات القائمـــة، و٣٠٥٫٥٠٠ متـــر مربع 

تحت ا
نشاء

تبلغ نســـبة ا
شـــغال للوحـــدات القائمـــة بالفعل 
٩٨٫١٪، ولكـــن تصـــل هذه النســـبة للوحدات تحت 
ا
نشاء إلى ٣٦٫٩٪ فقط، وهذا يرجع إلى أن العديد 

مـــن المجمعات قد بـــدأت نشـــاطها التأجيري من 
فتـــرة قصيرة فقط، وأن المجمعـــات عادة ما تختار 
المستأجرين بعناية فائقة لضمان وجود تشكيلة 

متنوعة من المستأجرين لجذب المشترين. 

وفـــي الوقت الذي تشـــهد فيه ا\نشـــطة ا
يجارية 
في كافة المجمعات تحت ا
نشـــاء تقدما ملموسا 
وبخطـــى ملحوظة، فإن هنـــاك بعض الجدل حول 
ما إذا كانت نســـبة ا
شـــغال المنخفضة للوحدات 
تحت ا
نشـــاء تمثل دليـــال مبكرc عن وصول قطاع 
مســـاحات البيع بالتجزئة إلى درجة التشبع. وخالل 
سنوات الرخاء في الكويت ودول مجلس التعاون 
الخليجـــي اعتـــادت المجمعـــات التجاريـــة أن تحقق 
نســـبة إشـــغال ١٠٠٪ لالســـتئجار في غضون شهور 
قليلة من فتـــح باب التأجيـــر. وبالتأكيد فإن ا\زمة 

االقتصادية قد ألقت بظاللها على الوضع. 

يوضـــح الجدول ٢ أســـعار التأجير الســـائدة. توجد 
مجموعـــة مـــن المجمعـــات التجاريـــة التـــي تحتوي 
على مخازن في الســـرداب ويتراوح متوسط ا
يجار 
مـــا بين ٥ و٣٥ د.ك. للمتر المربع وبمتوســـط يبلغ 
١٤٫٧ د.ك. للمتر المربع شهريا. يعتبر الدور ا\رضي 
بمثابة الدور ا\فضل بمتوسط إيجار يتراوح ما بين 
٥ و ٥٠ د.ك. وبمتوسط ٢٠ د.ك للمتر المربع شهريا 
وهذا يسري على المحالت الكبرى، فبدونها يصل 
سعر الطابق ا\رضي في المجمعات الهامة إلى ٣٠ 
د.ك للمتـــر المربع/الشـــهر. ومـــن التوجهات التي 
سادت الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٨ هي دفع المستأجر 

مبلغ خلو (قفلية)  للمحل ، ولكن مع حالة الركود 
االقتصادي ومع بداية ٢٠٠٩ تراجع هذا التوجه، وفي 
معظم الحاالت يتم تأجير العقارات المتميزة بدون 

دفعخلو (قفلية).

وفـــي الوقت الـــذي ارتفع فيه متوســـط ا
يجار في 
غضون الســـنوات القليلـــة الماضية فإننـــا نعتقد 
أننا قد بلغنا مرحلة ســـوف يشهد فيها متوسط 
ا
يجار اســـتقرارc ملموســـ�. لقد ذكرنا في السابق 
أن ا\نشـــطة ا
يجاريـــة للمجمعـــات التجاريـــة تحت 
ا
نشـــاء لـــم تحقق نفـــس التقدم الذي شـــهدناه 

قبل عام ٢٠٠٨.

جدول ١: نبذة عن قطاع مساحات البيع بالتجزئة في الكويت 

730.871 متر مربع المعروض من مساحات البيع بالتجزئة– أ+ب

425.371 متر مربع الوحدات القائمة – أ

305.500 متر مربع الوحدات تحت ا
نشاء – ب

72.5% نسبة ا
شغال – المعروض من وحدات التجزئة

98.1% نسبة ا
شغال – الوحدات القائمة فقط

36.9% نسبة ا
شغال – تحت ا
نشاء

قطاع وحدات التجزئة



جدول ٢: أسعار التأجير السائدة في قطاع وحدات التجزئة في الكويت (بالشهر)

المتوسط الحد اWقصى الحد اWدنى

14.7 د. ك 35.0 د. ك 5.0 د. ك الطابق السفلي

20.0 د. ك 50.0 د. ك 5.0 د. ك الطابق ا\رضي

18.4 د. ك 40.0 د. ك 5.0 د. ك الطابق ا\ول

13.9 د. ك 35.0 د. ك 5.0 د. ك الطابق الثاني

يوضـــح الرســـم البيانـــي ١ توزيع وحـــدات التجزئة فـــي الكويت على حســـب المحافظة. وتســـتأثر محافظة 
الفروانية بأكبر حصة من تلك الوحدات بنسبة ٣٥٫٨٪ وذلك بسبب تواجد المجمعات الضخمة مع إجمالي 
مساحة تأجيرية تبلغ ١٥٠ ألف متر مربع، وتتبعها محافظة حولي بنسبة ٣٥٫١٪. وتشكل تلك المحافظتين 
أكبر مناطق ســـكنية واســـتثمارية في الكويت. وتجدر ا
شـــارة إلى أن المحافظتين تستحوذان على ٧٥٪ 

من جميع وحدات البيع بالتجزئة في دولة الكويت. 

الرسم البياني ١: توزيع المعروض من وحدات التجزئة في دولة الكويت على حسب المحافظة 

 

يوضح الرسم البياني ٢ الموعد المحدد لتوفر المعروض من وحدات التجزئة في دولة الكويت. ففي نهاية 
٢٠١٠ سيكون لدينا ٤٢٥٫٣٧١ متر مربع من المعروض وهو ما يساوي المساحة المتوفرة الحالية. أما في نهاية 
٢٠١١ ســـتزيد تلـــك المســـاحة إلى ٥١٣٫٣٧١ حيـــث من المتوقع أن تبـــدأ ٥ مجمعات تجارية جديـــدة في العمل. 
وبحلول عام ٢٠١٢ فإن المعروض الحالي ســـوف يقفز إلى ٧٠٦٫٨٧١ متر مربع مع اتمام بناء ٤ مجمعات جديدة 

وهذا من شأنه أن يحقق زيادة إلى ٧٣٠٫٨٧١ متر مربع في نهاية عام ٢٠١٣. 
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الرسم البياني ٢: الجدول الزمني لتوفر المعروض من وحدات التجزئة في دولة الكويت 

 

نظرة عامة على قطاع وحدات التجزئة 
بالرغم من مستوى النمو الجيد الذي شهده هذا القطاع حتى ا�ن، إال أن هناك بعض المؤشرات المبكرة 
بأن معدل النمو سوف يتباطأ. فقد ارتفعت أسعار ا
يجار بشكل كبير على مدى العامين السابقين حيث 
شـــهدت ا\ســـواق انخفاض� في المعروض. أما ا�ن فيوجد العديد من المجمعات تحت ا
نشاء أي مساحات 

معروضة جديدة سوف يكون من الصعب استيعابها خاصة في ظل أسعار التأجير السائدة.



قطاع العقارات االستثمارية
يتم تعريف قطاع العقارات االســـتثمارية في دولة 
الكويـــت بحيث تشـــمل العقارات التـــي تم بناؤها 
على قطـــع أراٍضِ مصنفـــة «اســـتثمارات» من قبل 
البلديـــة. ويمكـــن للشـــركات وا\فـــراد الكويتيين 
والشـــركات وا\فـــراد مـــن دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي امتـــالك تلـــك ا\راضـــي وتطويـــر عقارات 
للحصـــول على دخل تأجيـــري. ويتم تطوير مباني 
الشقق على تلك ا\راضي مع إمكانية بناء وحدات 
تجزئة في الطابق ا\رضي. وغالب� ما يشغل ا\جانب 
تلك العقارات سواء من مصر أو لبنان، أو ا\ردن، أو 

الفلبين، أو غيرهم. 

نسبة ا
شغال

بالنسبة للعقارات االستثمارية، فإنه يتم احتساب 
نســـبة ا
شـــغال من خالل تقســـيم عدد الشـــقق 
الشـــاغرة علـــى إجمالـــي عـــدد الشـــقق فـــي هذا 
العقار. على ســـبيل المثـــال إذا كان المبنى يضم 
٥٠ شـــقة، مـــن بينهم ٥ شـــقق شـــاغرة فـــي وقت 
إجراء المســـح، فإن نســـبة ا
شـــغال لهـــذا العقار 

تكون ٥٠/٥ = ٩٠٪. 

ويتم حســـاب نسبة ا
شـــغال لمنطقة ما بإضافة 
جميع الشقق الشاغرة في ذلك الموقع وتقسيمها 
على إجمالي عدد الشـــقق في جميع العقارات في 

هذه المنطقة. 

متوسط ا
يجار الشهري

يعد متوسط ا
يجار الشهري \ي موقع هو متوسط 
جميع ا
يجارات الشهرية المفروضة من قبل مالك 
العقـــار على المســـتأجرين على أســـاس شـــهري. 
هـــذه العقارات قد تكون شـــقة مكونـــة من غرفة 

نوم واحدة، أو غرفتي نوم، أو أي مساحة أخرى. 

وبصفـــة عامـــة مـــن المالحـــظ أن جميـــع المناطق 
(ودرجـــات العقارات أيض�) تضم خليط� متنوع� من 
أنواع الشقق المختلفة، وبالتالي فإن هذا الخليط 
ال يميـــل إلـــى صالـــح الشـــقق المكونـــة مـــن غرفة 
نـــوم واحدة أو غرفتين. وعليـــه فإنه يمكن مقارنة 
متوســـط ا
يجار الشـــهري عبر مختلـــف المناطق 
(ودرجات الشـــقق ومســـتوياتها أيض�). ولكن في 
كل مرة الحظنا فيها أن متوســـط ا
يجار الشهري 
منحرف قليال بســـبب ارتفاع حصـــة نوع معين من 
الشـــقق، فإننا حرصنا على تعديل هذا المتوسط 

ليصبح قابال للمقارنة مع ا�خرين. 

في بعض الحاالت، يشـــتمل ا
يجار الشـــهري على 
اســـتهالك الكهرباء وخدمة ا
نترنت، وفي بعض 
الحـــاالت ا\خرى ال يتم تضميـــن الكهرباء وا
نترنت 
في ا
يجار الشهري. وقد تم توخي الحرص الشديد 
فـــي الحصول على نتائج قابلة للمقارنة عبر جميع 

العقارات من خالل إجراء التعديالت المناسبة. 

حالة تأثيث العقار

يمكن تقسيم حالة تأثيث العقار االستثماري على 
ثالث فئات: 

النـــوع مـــن  الشــقق المفروشــة– فـــي هـــذا   .١
العقارات، فإن مالك الشقة يقوم بتوفير جميع 
ا\ثاث وا\جهزة المنزلية. وهذا يشـــمل السرير 
مع المرتبة، وطقـــم الجلوس، وطاولة الطعام، 
وجميـــع أجهزة المطبـــخ، والتلفزيـــون، ونظام 
الكابالت وغيرها. ويكون مالك الشقة مسئوال 
عـــن إجراء جميـــع التصليحات وأعمـــال الصيانة 
لmثاث والتجهيزات. ا
يجار الشـــهري لمثل تلك 

ملحق ١: تعريف المصطلحات المستخدمة 
في هذا التقرير 
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العقارات أعلى من إيجار الشقق شبه المفروشة 
أو غير المفروشة. 

شــبه مفروشــة– في هذا النوع من العقارات،   .٢
يقوم مالك العقار بتوفير ا\جهزة المنزلية فقط 
ولكنه ال يوفر ا\ثاث الخشـــبي لغرفة المعيشة 
أو النوم. ويكون مالك الشقة مسئوال عن إجراء 
جميع التصليحات وأعمـــال الصيانة لمثل هذه 
ا\جهزة. يكون ا
يجار الشـــهري لتلك العقارات 

أعلى من إيجار الشقق غير المفروشة. 

غير المفروشــة– في هذا النـــوع من العقارات   .٣
ال يقوم مالك الشـــقة بتوفير أي أجهزة أو أثاث. 

ويكون ا
يجار الشهري هو ا\قل. 

قطاع العقارات المكتبية
التـــي  التجاريـــة  العقـــارات  يشـــمل جميـــع  وهـــذا 
المســـاحات  تلـــك  وتتنـــوع  تســـتخدم كمكاتـــب. 
بشـــكل ملمـــوس. تضم مدينـــة الكويـــت الكثير 
مـــن العقارات في ا\براج الشـــاهقة، ويتم تزويدها 
مـــن  العديـــد  عـــن  فضـــال  الســـيارات،  بمواقـــف 
التجهيزات لخدمة الشـــركات. ولكن هناك بعض 
العقارات في أماكن أخرى تضم بالكاد الحد ا\دنى 
من التجهيزات وبدون مواقف للســـيارات. وقد تم 

تقسيم تلك العقارات إلى درجات مختلفة. 

المعروض من المساحات المكتبية

ويقـــاس المعروض بالمتـــر المربع، وهـــي إجمالي 
المســـاحة التأجيريـــة لجميـــع العقـــارات المكتبية 
التي شملها المســـح. وتشمل كل العقارات التي 
اســـتكملت عمليات البناء وتدار كعقارات مكتبية 

أو تلك الجاري إنشاؤها. 

العقارات القائمة
وتشمل تلك العقارات المكتبية التي تم االنتهاء 

من عمليات بنائها وتعمل بالفعل

العقارات تحت ا�نشاء
تشمل جميع العقارات المكتبية تحت ا
نشاء. 

نسبة ا
شغال

يتم احتســـاب نســـبة ا
شـــغال \ي عقـــار مكتبي 
بتقسيم المساحة الشاغرة (تقاس بالمتر المربع) 
علـــى إجمالي المســـاحة التأجيرية (تقـــاس بالمتر 

المربع) لهذا العقار. 

متوسط سعر ا
يجار

بالنســـبة للعقارات المكتبية، فإنه يتم احتســـاب 
ا
يجـــار عـــن كل متـــر مربـــع، ويمكـــن أن يختلـــف 
حســـب الطوابق وحجم المســـاحة التي يشغلها 
المســـتأجرون. وبالتالي فإن متوسط سعر ا
يجار 

هو متوسط جميع أسعار ا
يجارات لهذا العقار. 

يتم احتســـاب متوســـط ســـعر ا
يجار لمنطقة ما 
من خالل أخذ متوســـط بسيط لجميع متوسطات 

أسعار ا
يجار لمختلف العقارات في هذا الموقع

قسم العقارات السكنية
ينقسم قسم العقارات السكنية إلى فئتين: 

البيوت القائمة (بيــت خاص) – ويتم تعريف   .١
ذلـــك بأنهـــا البيـــوت التي تـــم بناؤهـــا بالفعل 
على منطقة مصنفة بأنها «سكنية» من قبل 
البلديـــة. وعادة ما تكون عبارة عن بيوت خاصة 
يملكها الكويتيون، ويتم ا
تجار بها في سوق 
إعادة البيع. وفي الوقت الحالي في الكويت فإن 
قانون رقم ٩ يمنع الشركات العقارية من تطوير 
مشـــاريع البيوت الخاصة .وبالتالي يتعين على 
ا\فـــراد إما شـــراء بيوت قائمة بالفعل أو شـــراء 
قطع أرض وبناء بيوتهم الخاصة. هذا التقرير ال 
يغطي عمليات بيع وشـــراء قطع ا\راضي لهذا 

الغرض. 

المشاريع الجديدة– تتكون المشاريع الجديدة   .٢
في الكويت من نوعين: 

لمشاريع المتوفرة في مدينة صباح االحمد  أ . 
البحريـــة حيث يقـــام هناك مشـــاريع ضخمة 
للبيـــوت الخاصـــة ويتـــم بيعهـــا مـــن جانب 

الشركات العقارية. 



حيـــث  االســـتثمارية  الشـــقق  وبيـــع  بنـــاء  ب. 
يســـتطيع مســـتثمر (كويتـــي أو خليجـــي) 
شـــراء شقق بغرض إعادة بيعها أو تأجيرها 

للحصول على دخل من ا
يجار. 

القطاع الصناعي
القطاع الصناعي في هذا التقرير يشـــمل المخازن 
والمســـتودعات في مختلف ا\ماكن في الكويت. 
تختلف تلك العقارات من حيث االرتفاع وتستخدم 

إما كمخازن فقط، أو كمخازن ومكاتب أيض�. 

متوسط سعر ا
يجار

بالنســـبة للعقـــارات الصناعيـــة، فإنه يتـــم التأجير 
على أســـاس المتر المربع، ويمكن أن يختلف على 
حســـب ارتفـــاع المخزن أو حســـب حجم المســـاحة 
فـــإن  وبالتالـــي  المســـتأجرون.  يشـــغلها  التـــي 
متوســـط سعر ا
يجار هو متوسط جميع ا
يجارات 
الخاصة بالعقار (إذا كانت مســـتأجرة من قبل عدة 

مستأجرين). 

ويتم حســـاب متوسط سعر ا
يجار بأخذ متوسط 
بســـيط لجميع متوســـطات ســـعر ا
يجار لمختلف 

العقارات في هذا المكان

قطاع وحدات التجزئة
يشتمل هذا القطاع على جميع العقارات التجارية 
المســـتخدمة كمراكز للبيع بالتجزئة. معظم تلك 
العقارات عبارة عن مجمعات تجارية للبيع بالتجزئة 
تضـــم محالت كبـــرى، وأفنية للمأكـــوالت، ومواقف 
ســـيارات. والبعـــض ا�خـــر عبارة عـــن مراكز ضخمة 
للبيـــع بالتجزئـــة تقع علـــى الطرق ولكـــن لم يتم 

تضمينها هنا بسبب حجمها. 

المعروض من وحدات البيع بالتجزئة

يقـــاس ذلك بالمتر المربـــع، وهو عبارة عن إجمالي 
التجزئـــة  عقـــارات  لجميـــع  التأجيريـــة  المســـاحة 
المتضمنة في هذا المسح. وتشمل كل العقارات 
التي استكملت عمليات البناء وتدار كمراكز للبيع 

بالتجزئة أو تلك الجاري إنشاؤها. 

الوحدات القائمة
وتشـــمل تلـــك وحـــدات البيـــع بالتجزئـــة التـــي تم 

االنتهاء من عمليات بنائها وتعمل بالفعل. 

الوحـــدات تحت ا
نشـــاء - تشـــمل جميـــع وحدات 
البيع بالتجزئة تحت ا
نشاء. 
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يتم تصنيف درجة العقارات االستثمارية باستخدام 
أفضل طريقة منطقية ممكنة. فالفكرة ا\ساسية 
هـــي أن تكون درجة العقار انعكاســـ� لتدرج موقع 
العقـــار في الترتيب، حيث تمنح الدرجة ا\على إلى 
العقـــارات الجديدة، ثم الدرجة ا\قـــل إلى القديمة. 
فكما رأينا خالل التحليل بأن العقارات ا\كثر حداثة 
قـــادرة علـــى فـــرض متوســـط إيجار شـــهري أعلى. 
ويجـــب على الدرجة أن تعطي وزن� لكل خاصية أو 
ميزة للعقار (فيما عدا البيت ا\ساســـي والمناطق 
العامـــة) كلفـــت المالك أمـــواال إضافيـــة، حيث أنها 

بدورها تقدم خدمة أفضل للسكان. 

وعليه، فقد اتبعنا الطريقة التالية:  

من خالل قاعدة بياناتنا الزاخرة، فقد استطعنا   .١
تحديـــد تـــدرج جميـــع العقـــارات وفـــق تصنيف 
متوسط ا
يجار الشهري. فقد تم منح العقارات 
في مختلف المناطق نقاط� عددية على أساس 

موقعها. 

يوضح التحليل الذي قمنا به بأن العقارات التي   .٢
يقـــل عمرهـــا عن ســـنتين قادرة علـــى تحقيق 
١٨٫٥٪ زيـــادة فـــي ا
يجـــارات الشـــهرية مقارنـــة 
بالعقارات التي يتراوح عمرها بين ٢-٥ سنوات 
عـــن  زيـــادة   ٪١٠٫٢ تفـــرض  أن  تســـتطيع  التـــي 
العقارات التي يزيد عمرها عن خمس ســـنوات. 
وبالتالي منحنا نقاط� أعلى للعقارات الجديدة، 

ونقاط� أقل للعقارات القديمة. 

يتـــم تزويـــد العقـــارات االســـتثمارية بمجموعـــة   .٣
متنوعـــة مـــن التجهيـــزات مثـــل بركة ســـباحة 
وصالـــة ألعـــاب وغرفة للســـاونا والبخار وملعب 
تنس وخدمات أمنية وغيرها. وقد حرصنا على 
تغطيـــة كل ميزة من تلك المزايا وتســـجيلها 
ومنح النقاط المناسبة للعقارات المزودة بتلك 

التجهيزات. 

معظـــم العقـــارات االســـتثمارية فـــي الكويـــت   .٤
غيـــر مزودة بمواقف ســـيارات مبنية، حيث يتم 
اســـتخدام الســـاحات الموجـــودة علـــى الطرق 
(بظالل أو بدون ظالل) 
يقاف الســـيارات. ولكن 
توجـــد بعـــض العقـــارات التـــي قـــام مالكوهـــا 
بتوفيـــر مبنـــى أو طابق ســـفلي/مدرج ليكون 
موقف� للسيارات. وقد تم منح النقاط ا
ضافية 

لتلك العقارات. 

 بعد منح النقاط على أســـاس المعايير المذكورة 
أعاله، قمنا بوضع الحدود الالزمة لتقسيم العقارات 
إلى درجات متنوعة. العقارات أ+ قليلة للغاية (٠٫٢٪ 
فقـــط)، ولكـــن هـــذا منطقـــي حيـــث ســـجل عدد 
قليل من العقارات النقـــاط ا\على الالزمة لتحقيق 
هـــذه الدرجة. أما العقـــارات من الدرجة أ والدرجة ب 
فتستحوذ على ١٫٧٪ و٩٫٣٪ من ا\سواق. ومع جمع 
أعلـــى ثالث درجات مع� ســـنجدها تســـتحوذ على 

١١٫٢٪ فقط من ا\سواق.  

ملحق ٢: منهجية تصنيف درجة 
العقارات االستثمارية



Industrial Segment

For the industrial properties, we have surveyed 

warehousing stock across 8 locations in Kuwait 

and covered 80 projects.

In Shuwaikh industrial area the Average Lease 

Rate (per sq.m.) range from KD 2.5 for 4 mts high 

warehouse to KD 5.0 for 7 mts high warehouse. 

Note that the lease rate excludes the price for the 

front showroom area.

The Average Lease Rate in Al Dhajeej is KD 2.5 

– 3.0 but this is for warehouses with 9 to 10 mts 

height. In Al Rai, the Average Lease Rate reaches 

KD 7.0 for 7 mts high warehouses that have AC 

units, otherwise it is as low as KD 1.5 also.

In Ahmadi Governorate, Sabhan has the lease rate 

range of KD 2.5 to 3.0 and Abdulla Port has KD 2.0 

to 2.5. Here the open areas are leased for KD 0.5 to 

0.75 per sq.m.

In Jahra Governorate in Amghara and Sulaibiya 

areas, the Average Lease Rates are between KD 

2.0 for non AC warehouses and KD 7.0 to 8.0 for 

AC warehouses.

Retail Space Segment

The Retail Space Segment in Kuwait remains in 

a very good health. There are a variety of retail 

plazas and a handful of well-defined retail malls 

that are functional at the moment. Additionally, 

there are another 11 malls under construction.

The total Retail Mall Space Supply is 730,871 

sq.m. of which 435,371 sq.m. (58.2% share) is 

Existing Stock and 305,500 sq.m. is the Under 

Construction Stock.

The Existing Stock is running a spectacular 

Occupancy Ratio of 98.1% but the Under 

Construction Stock has Occupancy Ratio of just 

36.9%. This is because several malls have started 

leasing activities only recently and generally malls 

chose their tenants carefully to create the most 

optimum tenant mix to attract shoppers.

While the leasing activities for all the under 

construction malls are progressing at a measured 

pace, the low Occupancy Ratio of Under 

Construction Stock may indicate an early sign of 

saturation in Kuwait Retail Mall Space Segment.

The lease rates have risen sharply over the past 

few years and we may be reaching a stage where 

the lease rates will stabilize.



١١٨

incremental demand in the market is very slow 

and thus the Occupancy Ratio of the Under 

Construction Stock is poor.

The Average Lease Rate (per sq.m.) is KD 6.8. 

Although this is our first coverage of Kuwait Office 

Space Segment so a precise trend of Average Lease 

Rate is not available. But anecdotal evidences in 

the market suggest that the Average Lease Rate 

has fallen.

Capital Governorate, which is the Central Business 

District (CBD) of Kuwait accounts for 83.3% of 

Office Space Supply. Practically all prime business 

space in Kuwait is located in the CBD.  The overall 

Occupancy Ratio of Capital Governorate is 51.3% 

and the Average Lease Rate is KD 7.6 per sq.m.

Hawalli Governorate accounts for just 2.2% of 

Office Space Supply and the Occupancy Ratio is 

77.3% and the Average Lease Rate is KD 5.6 per 

sq.m. The new developments of Symphony and 

Olympia are coming up fast and will provide 

higher grade office spaces in Hawalli.

Ahmadi Governorate accounts for 3.0% share in 

Office Space Supply and the Occupancy Ratio 

and Average Lease Rates are 75.8% and KD 6.0. 

Farwania accounts for a larger share at 11.4% of 

Office Space Supply. The Occupancy Ratio is the 

best here at 90.4% and the Average Lease Rate is 

KD 5.2 per sq.m.

Residential Section

The Existing House Sale or Private House Sale 

segment in Kuwait is very buoyant with rising prices 

and healthy transaction activities. The trends that 

underpin strong trading activities in this segment 

are rising population and highly regulated supply 

of houses for the Kuwaiti population. We have 

collected the quotations for over 140 houses 

in different residential areas to show prevailing 

prices in many areas and what parameters affect 

the price of a house.

Since houses are made in land parcels of varying 

sizes, it is not correct to compare their prices 

directly. Thus, we have shown the absolute prices 

and also compared the prices of existing houses 

on a per sq.m. of land area. Please note that these 

prices are different from the prices of land parcels, 

which are also quoted on a per sq.m. basis.

In Capital Governorate, Shuwaikh residential has 

the highest price of KD 1,300 per sq.m. of land 

area. This is followed by Abdulla Al Salem where it 

reaches KD 1,129 per sq.m. of land area.

In Hawalli Governorate, Shaab is the most 

expensive area in our database with KD 1,042 

per sq.m. of land area. Other premium areas are 

Al Zahra, Hateen, Salam and Shuhada which have 

prices in the range of KD 725 to 925.

The house prices are not just dependent upon the 

land area. We learnt in that market that the house 

price is determined by a host of features.

Location - The location of a house is a critical 

determinant. If the location falls on a corner of 

a main street, the house is valued more than a 

house that is in the middle of an inside street. Also, 

if a house falls on two street, it is valued higher 

than the one that falls on one street. Our analysis 

show that between Superior location and Good 

location, on average the price drops by 17.0%. It 

drops by 25.6% between Superior location and 

Average location and by 48.7% between Superior 

location and Poor location.

Age of the Property – Although land price is 

generally the biggest component in the price of 

any private house, the age of the property makes 

a difference. The house price drops by 10% when 

the property becomes more than 2 yrs old but 

remains less than 5 yrs old. Once the property 

becomes more than 5 yrs old, the house price 

drops by another 11%.

Other Factors - Other factors such as frontage, no. 

of storeys & basement and any addition done by 

the current owner (swimming pool, elevator, etc) 

determine the value of the house.



The macro economic conditions are steadily 

improving in Kuwait. The crude prices are nearing 

USD 100 per barrel and this has improved 

the budgetary conditions of the government 

significantly. These factors coupled with improving 

macroeconomic conditions worldwide shall 

lead to revival in general economic conditions in 

Kuwait in 2011 and beyond.

Investment Properties Segment

The Investment Properties segment is the single 

largest segment in Kuwait. The zoning for the land 

parcels in certain areas is defined as Investment 

by the government and these properties are 

generally used as rental apartments. The official 

data as of Dec 2009 shows that there are 11,426 

properties spread over 6 governorates and 

within them across 19 locations. For the period 

Q4 2010, we covered 2,534 properties that have 

60,463 apartments. This is 20.6% of all Investment 

Properties in Kuwait. The results are as follows:

We registered 3,628 vacant apartments thereby 

giving us an excellent Occupancy Ratio of 94.0% 

for our market sample.

The Average Monthly Rent across all investment 

properties in Kuwait is KD 235.4. This is the first 

time any research has established the average 

rent for the entire market.

59% of all apartments are 2 Bedroom apartments 

and 26.3% are 1 Bedroom apartments. Combined, 

these two products have more than 85% share of 

the market.

Just around 5.1% of the apartments are offered 

Fully Furnished and 13.3% are offered as 

Semi Furnished. All remaining are offered as 

Unfurnished. The Semi Furnished apartments are 

running the highest Occupancy Ratio of 95.6%.

The Average Monthly Rent jumps by 37.4% as an 

apartment moves from Unfurnished and Semi 

Furnished and further by 10.9% if it is Furnished.

We noticed that the Average Monthly Rent of a 

property drops by 15.6% as it becomes more than 

2 yrs old and drops further by 9.2% as it becomes 

more than 5 yrs old.

We also created a mathematical syntax to grade 

properties. Grade A+ properties account for just 

0.2% share in the market and the Average Monthly 

Rent is KD 971. Grade A and Grade B properties 

account for 1.7% and 9.3% shares in the market 

and Average Monthly Rents are KD 549 and KD 

330 respectively.

Salmiyah and Hawalli are two of the biggest 

locations for Investment Properties. The 

Occupancy Ratios at these locations are 94.1% 

and 95.5% respectively and the Average Monthly 

Rents are KD 265 and KD 220 respectively.

Office Space Segment

The Office Space segment in Kuwait is relatively 

weak with supply now far outstripping the 

demand. We have captured 101 existing properties 

and 8 under construction properties across various 

locations in Kuwait, The largest concentration of 

space is in the Kuwait CBD, which includes mainly 

Ahmad Al-Jaber St., Al Shuhada St., Fahad Al Salem 

St, Jaber Al Mubarak St., Mubarak Al Kabeer St, 

and some other surrounding streets. We captured 

72 existing and under construction properties in 

this governorate.

The total Office Space Supply is 811,268 sq.m. 

in Kuwait of which 558,085 sq.m. is the Existing 

Stock in our database and another 253,183 sq.m. 

is Under Construction Stock.

The Occupancy Ratio of only the Existing Stock 

is low at 72.6% and that of only the Under 

Construction Stock is just 18.9%. This shows 

that while the existing towers have been able 

to maintain a respectable Occupancy Ratio, the 

Executive Summary
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Credible and timely database on market 

conditions is key to the evolution of the markets. 

It creates an information base that helps investors 

and consumers take informed decisions. It doesn’t 

prevent business cycles; but it makes them less 

pronounced. It opens up several new ideas that 

otherwise remain hidden. It matures the market, 

which in turns promotes higher investments and 

everyone benefits from it.   

In real estate sector information is even more 

important than it is in many other sectors. Real 

estate projects are executed over many years 

during which the market conditions can change 

dramatically. Thus, it is utmost important that 

investors base their decision on timely and quality 

market information.

This report is an effort to establish a scientific 

and comprehensive database on all segments 

of real estate in the State of Kuwait for the first 

time. The first challenge in this direction is to lay 

down proper and consistent definition of terms. 

Definitions create a framework and ensure that 

each term means exactly the same for everyone. 

Sincere efforts have been put in defining the terms 

and these are all mentioned in the Appendix 1 

of this report. Simplicity has been maintained in 

defining these terms as we intend to promote 

easy and wide ranging understanding. 

The second challenge is to create a coverage 

sample that adequately represents the market. 

We realize that real estate is a very local subject 

and just by studying a few hundred properties 

in select locations will never give insight into 

the dynamics at each location. Most real estate 

developments get affected by what is happening 

in their locations and thus giving them a macro 

level picture does not help much. Thus, we devised 

our coverage in the following manner:

For the Investment Properties, we took the 1. 

latest government data of number of properties 

in each location in Kuwait and took 20% of that 

in each location as our sample.

For the Residential section, adequate number 2. 

of properties are covered to give price 

information on most locations in Kuwait. In all, 

around 140 properties are covered.

For the Office Space segment, about 85% of all 3. 

functional and under construction properties 

in the Central Business District (CBD) of Kuwait 

City are covered. Additionally, 35 properties 

have been covered in other locations. 

For the Retail Mall Space segment, our total 4. 

sample has 10 functional malls, 11 under 

construction malls and several high street 

shopping areas. 

For the Industrial Properties segment, more 5. 

than 80 warehouse properties are covered in 

all the key locations across Kuwait. 

It is generally seen that most people in real estate 

tend to see the market from a narrow perspective 

of only the prices. This approach ignores the fact 

that the price is the result of mutual interaction 

between demand and supply and therefore price 

information does not help in forecasting what can 

happen in future. Thus, we have made efforts to 

measure the demand and supply factors as much 

as possible. This way we have established scientific 

benchmarks of many key market variables across 

all segments. Over the next coming quarters, 

market trends will be established for each of these 

variables and investors will be able to read the 

market moves in an appropriate manner.

All data that is collected is cleaned and validated 

statistically to minimize chances of errors. Despite 

best efforts, there are limitations and the database 

will improve in its coverage base and quality 

with time. 

Introduction


