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تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تنويه
لقد بذلت األطراف المشتركة في اعداد هذا التقرير أقصى جهدها للتحقق من صحة البيانات الواردة في

هذا التقرير، وعلى الرغم من ثقتنا بصحة هذه البيانات إال أننا ال نتحمل أية مسئولية تجاه ذلك.

يمنــع نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن هــذا التقريــر بــأي و ســيلة تصويريــة أو الكتورونيــة أو غيرهــا بمــا فيــه التســجيل 
الفوتوغرافــي و التســجيل علــى اشــرطة أو اي وســيلة نشــر أخــرى بمــا فيهــا حفــظ المعلومــات واســترجاعها دون إذن خطــي 

مــن اتحــاد العقاريــن.

© جميع الحقوق محفوظة إلتحاد العقاريين.
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المقدمة
مــن المتفــق عليــه أن لوجــود قاعــدة بيانــات شــاملة أهميــة بالغــة بالنســبة أداء صناعــة العقــار. ولمــا كان لصناعــة العقــار 
أهميــة خاصــة لإلقتصــاد الكويتــى، نظــرًا إلرتباطهــا بالعديــد مــن الصناعــات والقطاعــات اإلقتصاديــة اإلخــرى، فــإن مــن 

شــأن التحســن فــي أداء القطــاع العقــاري األثــر اإليجابــي الجلــل علــى أداء اإلقتصــاد الكلــي لدولــة الكويــت. 

إن لقاعــدة المعلومــات دوٌر كبيــٌر فــي تقييــم األصــول ودراســة إتجــاه التغيــر للســوق باإلضافــة إلــى المســاعدة فــي توفيــر 
المعلومــات الالزمــة فــي عمليــة إتخــاذ القــرار مــن قبــل   المعنييــن بالســوق العقــارى مثــل الشــركات والمســتثمرين. وإلــى 
ــى سياســات  ــادة مســتوى الشــفافية ودعــم القطــاع الحكومــى فــي تبن ــك، فمــن شــأن قاعــدة المعلومــات زي ــب ذل جان

ســليمة.
يهــدف التقريــر الماثــل لجمــع قاعــدة معلومــات علميــة شــاملة بشــكل يتنــاول جميــع أنــواع العقــارات بدولــة الكويــت. وقــد 
َتَمَثــَل التحــدي األول البــارز عنــد إعــداد التقريــر فــي تحديــد وإنتقــاء المصطلحــات الفنيــة المناســبة والمتناســقة بمــا يســاهم 
فــي إعــداد اإلطــار العــام للتقريــر وتوحيــد المعانــي التــي يتضمنهــا. وقــد تــم بــذل جهــد كبيــر فــي تعريــف تلــك المصطلحــات 
المبينــة فــي المرفــق رقــم )1( مــن التقريــر. وباإلضافــة لذلــك فقــد تــم تبســيط تعريفــات المصطلحــات لتســهيل فهــم 

المعنــى مــن قبــل مختلــف الفئــات مــن الغيــر متخصصيــن.   
أمــا التحــدي الثانــي، فقــد تمثــل فــي القــدرة علــى بنــاء عينــة ســوقية تمثــل الســوق العقــاري بدولــة الكويــت بشــكل واقعــى. 
وقــد أدركنــا أنــه حتــى وإن تــم دراســة المئــات مــن العقــارات فــي مناطــق مختــارة بدولــة الكويــت، فــإن ذلــك لــن يســاعد فــي 
فهــم خصائــص كل منطقــة وديناميكيــات العوامــل المؤثــرة علــى تغيــر األســعار فيهــا. ولمــا كان معظــم العقــارات تتأثــر 
بالتغيــرات الحادثــة فــي المناطــق المجــاورة لهــا، فــإن الرؤيــة الكليــة عــن التوجــه العــام للســوق العقــاري لــن ُتســاهم بشــكل 
محــدد فــي التعــرف علــى أســباب التغيــر فــي تحــركات الســوق العقــاري فــي مختلــف مناطــق دولــة الكويــت. لذلــك، فقــد 
قمنــا بإتبــاع األســلوب العلمــي فــي بنــاء العينــة الســوقية. حيــث تــم زيــادة حجــم العينــة بشــكل أكبــر ممــا كان عليــه فــي 

المســح الســوقي مــن التقريــر الســابق.
1.   بالنســبة للعقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت، فقــد قمنــا باإلعتمــاد علــى البيانــات واإلحصائيــات الحكوميــة بالنســبة 
لعــدد العقــارات فــي كل منطقــة بالكويــت. فقــد تــم تغطيــة %20 مــن إجمالــي الســوق فــي اإلصــدار األول، وحوالــي 25% 

مــن الســوق فــي اإلصــدار الثانــي. وقــد إرتفــع حجــم التغطيــة إلــى %35 فــي اإلصــدار الثالــث الماثــل. 

2.   بالنســبة لعقــارات المكاتــب اإلداريــة، تــم تغطيــة حوالــي %85 مــن العقــارات القائمــة وتلــك تحــت اإلنشــاء فــي منطقــة 
األعمــال المركزيــة بمدينــة الكويــت. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد تــم تغطيــة أكثــر مــن خمســين عقــار فــي مناطــق أخرى.

3.   بالنســبة لقطــاع وحــدات التجزئــة، بلــغ حجــم العينــة الســوقية التــي تــم تغطيتهــا 21 مركــز تجــاري قائــم و 7 مراكــز تجاريــة 
تحــت اإلنشــاء باإلضافــة إلــى عــدد مــن المراكــز التجاريــة األخرى. 

4.   بالنسبة للعقار الصناعي، تم تغطية أكثر من 85 مستودع في مختلف نواحي دولة الكويت.

ويتجــه العديــد مــن األشــخاص إلــى تقييــم الســوق العقــاري بدولــة الكويــت مــن زاويــة ضيقــة األفق وهي مســتوى األســعار 
فقــط. وبالتالــي، فــإن إتبــاع هــذه المنهجيــة يــؤدى إلــى تجاهــل حقيقــة أن أســعار العقــارات ناتجــة عــن التفاعــل المتبــادل بيــن 
حجــم العــرض والطلــب حيــث أن معرفــة أســعار العقــارات ال يســاعد بالضــرورة فــي التنبــؤ بحركــة األســعار مســتقباًل. لذلــك، 
فقــد قمنــا بقــدر اإلمــكان بقيــاس العوامــل المؤثــرة علــى حجــم العــرض والطلــب. حيــث أننــا أوجدنــا مؤشــر علمــي يمكــن 
اإلعتمــاد عليــه فــي عمليــة المقارنــة لمعرفــة متغيــرات الســوق الرئيســية لجميــع القطاعــات المختلفــة. وبهــذه الطريقــة 

يمكــن للمســتثمرين فهــم تحــركات الســوق العقــاري بشــكل أنســب.

لقــد تــم إختيــار المعلومــات بعنايــة والتأكــد مــن صحتهــا بهــدف تقليــص نســبة الخطــأ. وبالرغــم مــن الجهــد المبــذول فــي 
الدراســة، إال أن هنــاك بعــض القيــود وســيكون هنــاك تحســن فــي قاعــدة البيانــات، ســواء مــن حيــث حجــم التغطيــة 

ونوعيتهــا مــع مــرور الوقــت.

نبذة عن اتحاد العقاريين
تأســس اتحــاد العقارييــن عــام 1990 م مــن خــالل مجموعــة متميــزة مــن األعضــاء المؤسســين تقدمهــم المغفــور لــه بــإذن 
اللــه تعالــى الشــيخ ناصــر ســعود الصبــاح الــذي بــذل جهــودا كبيــرة فــي تأســيس وقيــام االتحــاد. وقــد رســم االتحــاد و منــذ 
إنشــائه أهدافــا عــزم علــى تحقيقهــا مــن خــالل آليــات وضعــت كأســس وضوابــط تــؤدي إلــى تحقيــق تلــك األهــداف والتــي 

مــن أجلهــا جــاءت فكــرة تأســيس االتحــاد.
ــت لتســويقه فــي مجتمــع األعمــال  ــة الكوي ــار فــي دول ــة تضــم مــالك العق ــة أمن ــق مظل ــى خل ــاد إل ــث يســعى االتح حي
ــون  ــار لكــي يك ــة قطــاع العق ــم وتنمي ــال فــي تنظي ــدور فع ــام ب ــن والقي ــن حقــوق العقاريي ــاع ع ــة والدف ــات المعني والجه

ــت. ــة الكوي ــرار االقتصــادي فــي دول ــع الق ــرا فــي صن ــا رئيســيا ومؤث ــاد العب االتح
كمــا يســعى االتحــاد لتقديــم الخدمــات االستشــارية الداعمــة لســوق العقــار فــي الكويــت كالخدمــات اللوجســتية وذلــك 
لتحقيــق أكبــر قــدر مــن األمــان االســتثماري فــي العقــار الكويتــي بمــا يــؤدي إلــى ضــخ المزيــد مــن االســتثمارات فــي هــذا 
القطــاع الــذي يمثــل أحــد أهــم ركائــز التطــور االقتصــادي كمــا يضــع االتحــاد فــي مقدمــة أولوياتــه الحفــاظ علــى المصالــح 
االســتثمارية ألعضائــه والســعي إلــى توســعة القاعــدة العريضــة لعضويتــه لتشــمل كافــة شــرائح مــالك العقــار االســتثماري 

والتجــاري فــي الكويــت.  
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الملخص التنفيذى
ُيعتبــر أداء اإلقتصــاد الكويــت جيــدًا فــي الوقــت الحالــي، حيــث بــدأت تظهــر فــي عــام 2013 عالمــات التعافــي مــن األزمــة 
الماليــة العالميــة بينمــا ُتواجــه بعــض اإلقتصــادات العالميــة )خاصــًة الواليــات المتحــدة األمريكيــة( العديــد مــن التحديــات 
اإلقتصاديــة الصعبــة. ويجــدر بالذكــر أنــه بالرغــم مــن تحســن أداء اإلقتصــاد العالمــي بشــكل عــام، إال أن بعــض إقتصاديــات 

الــدول المتناميــة )مثــل الصيــن والهنــد وتركيــا والبرازيــل( قــد شــهدت تراجعــًا فــي إقتصاداتهــا.

ونظــرًا إلــى تأرجــح أســعار النفــط العالميــة حــول مســتوى 100 دوالر أمريكــي للبرميــل، فقــد ســاعد ذلــك علــى إســتمرار 
توفــر إمكانيــة اإلنفــاق الحكومــي علــى البنيــة التحتيــة األساســية بدولــة الكويــت. ويجــدر بالذكــر أن حكومــات الــدول الخليجية 
بــدأت بالفعــل بزيــادة إنفاقهــا علــى مشــاريع البنيــة التحتيــة ممــا ُيَعــد مؤشــرًا جيــدًا علــى تحســن أداء اإلقتصــاد الخليجــي. 

ومــن المتوقــع أن يســتمر اإلقتصــاد الكويتــي بالتحســن فــي الســنوات 2013 و2014. 

قطاع العقار اإلستثماري
ُيعتبــر قطــاع العقــار اإلســتثماري أكبــر القطاعــات العقاريــة وأهمهــا علــى اإلطــالق بدولــة الكويــت.  حيــث أن هنــاك اآلالف 
مــن العقــارات اإلســتثمارية القائمــة والمئــات مــن العقــارات اإلســتثمارية تحــت اإلنشــاء بدولــة الكويــت. وتســاهم العقارات 
اإلســتثمارية فــي إدرار الدخــل الرئيســي للمئــات مــن الشــركات والمســتثمرين العقارييــن بدولــة الكويــت. ووفقــًا للبيانــات 
واإلحصائيــات الرســمية، بلــغ عــدد العقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت 11,747 عقــار موزعيــن علــى 6 محافظــات وفــي 
نطــاق 19 منطقــة بدولــة الكويــت. وقــد تــم تغطيــة عــدد 4,136 عقــار إســتثمارى أو حوالــي 89,098 شــقة ســكنية فــي 
الربــع الثانــي مــن عــام 2013، أي مــا يمثــل %35.2 مــن إجمالــي العقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت. ونشــير فيمــا يلــي 

أهــم نتائــج المســح الســوقي:

بلــغ عــدد الشــقق اإلســتثمارية الشــاغرة فــي العينــة الســوقية 4,047 شــقة ســكنية، لتصبــح بذلــك نســبة اإلشــغال 
%95.5. ويشــير هــذا المعــدل إلــى تحســن ضئيــل عــن مســتواه عنــد %94.3 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. 

بلــغ متوســط القيمــة اإليجاريــة إلجمالــي العقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت 264.2 دينــار كويتــي، أي يمــا يمثــل إرتفاعــًا 
بنســبة %3.9 و %12.2 عــن مســتوياته فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الرابــع مــن عــام 2010 علــى التوالــي.

· بالرغــم مــن زيــادة حجــم العينــة الســوقية، إال أن تناســب مكونــات الســوق العقــاري بدولــة الكويــت التى إســتنتجتها 	
الدراســة مازالــت مشــابهة لتلــك التــي كانــت فــي المســوحات الســوقية الســابقة. حيــث تمثــل الشــقق  بغرفتيــن 
نــوم %55 مــن الســوق، بينمــا تمثــل الشــقق بغرفــة نــوم واحــدة %24. بذلــك تصبــح الحصــة الســوقية إلجمالــي 
هاتيــن الفئتيــن مــن العقــارات اإلســتثمارية %79 مــن الســوق. ولكــن مــن المالحــظ إرتفــاع حصــة شــقق الغــرف 

الثالثــة وشــقق اإلســتوديو فــي مناطــق معينــة بدولــة الكويــت.  

· مــن الُمالحــظ إتجــاه مــالك العقــار إلــى تأجيــر العقــارات ذات شــقق اإلســتوديو بشــكل أكبــر بدولــة الكويــت. وفــي 	
المســح الســوقي الســابق الــذي تــم إعــداده فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011، بلغــت الحصــة الســوقية للشــقق 
النصــف مؤثثــة %11.8 وحوالــي %6.9 للشــقق المؤثثــة بشــكل كامــل. ولكــن إنخفضــت هاتيــن الحصتيــن 
فــي المســح الحالــي، فــي الوقــت الــذي إرتفعــت فيــه حصــة العقــارات ذات الشــقق الغيــر مؤثثــة إلــى 83.2%. 

وبالنســبة إلــى نســبة اإلشــغال فــي تلــك الشــقق، فقــد تعــدت نســبة الـــ90%.

· ال يبــدو أن هنــاك تحــركًا محتمــاًل مــن قبــل مــالك العقــارات بدولــة الكويــت إلــى ضــخ المزيــد مــن األمــوال علــى 	
ــر  ــة. ومــن غي ــة بالدول ــم اإليجاري ــث خصوصــًا فــي ظــل المســتوى المرتفــع للقي ــة التأثي عقاراتهــم لتحســين حال

المتوقــع أن يقــوم مــالك العقــار بتغييــر إســتراتيجيتهم مادامــت معــدالت اإلشــغال فــي إرتفــاع مســتمر.

· ــر الماثــل إنخفــاض متوســط القيمــة اإليجاريــة كلمــا زاد العمــر العقــار. حيــث بلــغ اإلنخفــاض 	 ُيالحــظ مــن التقري
فــي متوســط اإليجــار الشــهرى للعقــارات بعمرأكثــر مــن ســنتين حوالــي %16 وحوالــي %25 للعقــارات بعمرأكثــر 
مــن خمســة ســنوات. وقــد إرتفــع متوســط اإليجــار الشــهرى للعقــارات بعمــر مــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات 
بمعــدل %11.8 مــن 267.3 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 298.7 دينــار كويتــي فــي الربــع 

الثانــي مــن عــام 2013.

· ــم 	 ــى مــن القديمــة، ممــا يســاهم فــي رفــع القي ــة أعل ــم إيجاري ــدة بقي ــارات الجدي ــر الوحــدات فــى العق ــم تأجي يت
ــا مــن المســتأجر  ــد إخالئه ــر شــقة ســكنية شــاغرة بع ــال تأجي ــارات القديمــة فــي ح ــة الشــهرية فــي العق اإليجاري

القديــم.

· تــم إعــداد صيغــة رياضيــة بهــدف تصنيــف العقــارات المنتشــرة علــى أنحــاء دولــة الكويــت إلــى فئــات معينــة. وقــد 	
مثلــت عقــارات الفئــة األولــى الممتــازة )أ+( %0.2 مــن الســوق فــي العينــة الســوقية الجديــدة. وقــد إنخفضــت 
حصــة العقــارات ذات الفئــة األولــى )أ( مــن %5.5 إلــى %3. وبالرغــم مــن هــذا اإلنخفــاض إال أنــه ليــس مؤشــرًا 
علــى إنخفــاض الحصــص الســوقية للفئــات العقاريــة بدولــة الكويــت، ولكنهــا كانــت نتيجــًة طبيعيــة ً ناتجــة عــن 

زيــادة حجــم العينــة الســوقية الجديــدة.

· مازالــت كل مــن منطقتــي الســالمية وحولــي تمثــالن أكبــر المناطــق التــي تضم عقارات إســتثمارية بدولــة الكويت. 	
وُتعــد منطقــة الفروانيــة أحــد أكثــر المناطــق التــي تضــم عقــارات إســتثمارية بدولــة الكويــت. ومــن المالحــظ أن 

حجــم العــرض فــي منطقتــي المهبولــة وأبــو حليفــة يشــهد نمــوًا ســريعًا.

· ــه 	 بشــكل عــام، حافظــت العقــارات اإلســتثمارية علــى معــدالت إشــغال مرتفعــة فــي الوقــت الــذي إرتفعــت في
ــر. القيــم اإليجاريــة بشــكل أكب

قطاع المكاتب اإلدارية
ــًة بالمســوحات الســوقية الســابقة. ويجــدر بالذكــر أن  تحســن أداء قطــاع عقــارات المكاتــب اإلداريــة بدولــة الكويــت مقارن
حجــم العــرض مــن عقــارات المكاتــب اإلداريــة قــد إنخفــض بعــد عــام 2008 فــي الوقــت الــذي إرتفــع فيــه حجــم الطلــب 
علــى هــذه العقــارات. وبالتالــي، كان النمــو فــي أداء قطــاع عقــارات المكاتــب اإلداريــة أفضــل ممــا كان عليــه فــي الســابق.  

بلــغ عــدد عقــارات المكاتــب اإلداريــة فــى نطــاق المســح الســوقى 204 عقــار قائــم وحوالــي 11 عقــار تحــت اإلنشــاء متوزعــة 
علــى مختلــف أنحــاء مناطــق دولــة الكويــت. وتتركــز أغلبيــة عقــارات المكاتــب اإلداريــة فــي منطقــة األعمــال المركزيــة  فــى 
دولــة الكويــت فــي كل مــن شــارع أحمــد الجابــر وشــارع فهــد الســالم وشــارع الشــهداء وشــارع جابــر المبــارك وشــارع مبــارك 
الكبيــر باإلضافــة إلــى غيرهــا مــن الشــوارع المحيطــة األخــرى. وقــد بلــغ عــدد عقــارات المكاتــب اإلداريــة تحــت اإلنشــاء فــي 

محافظــة العاصمــة 166 عقــار تجــاري.

· بلــغ حجــم مســاحة عقــارات المكاتــب اإلداريــة التــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية 1,183,838 متــر مربــع فــي 	
الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مقارنــًة بمســاحة 817,998 متــر مربــع فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 .

· يتمثــل التغيــر األكبــر الــذي شــهده الســوق الكويتــي فــي النمــو فــي نســبة اإلشــغال لعقــارات المكاتــب اإلداريــة، 	
حيــث وصلــت إلــى %71.1 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مقارنــًة بمعــدل %61.1 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 

.2011

· الكويــت بعــد 	 المكاتــب اإلداريــة بدولــة  أداء قطــاع عقــارات  ُيعــد ذلــك مؤشــرًا جيــدًا جــدًا علــى تحســن   •
التراجــع الــذي شــهده منــذ عــام 2008، حيــث بلغــت نســبة اإلشــغال مســتوى %80، وهــو معــدٌل جيــٌد حســب آراء 

المختصصيــن بســوق العقــار فــى الكويــت.

· شــهد قطــاع عقــارات المكاتــب اإلداريــة تحســنًا طفيفــًا بمعــدل %5.9 فــي متوســط القيمــة اإليجاريــة فــي ســبعة 	
أربــاع ســنوية، مرتفعــًا بذلــك مــن 6.4 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 6.78 دينــار كويتــي فــي 

الربــع الثانــي مــن عــام 2013. 
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قطاع وحدات التجزئة
يعتبــر قطــاع عقــارات وحــدات التجزئــة أفضــل القطاعــات العقاريــة بدولــة الكويــت. حيــث هنــاك تنــوع كبيــر فــي عــدد المراكــز 
ــة مخصصــة لقطــاع  ــر مســاحات تجاري ــاك إهتمــام متنامــي بتطوي ــة القائمــة فــي الوقــت الحالــي. وُيالحــظ أن هن التجاري
المطاعــم والمقاهــى التــي أصبحــت تشــهد إقبــااًل جيــدًا. وقــد بلــغ عــدد عقــارات المحــالت التجاريــة التــي تــم تغطيتهــا فــي 

العينــة الســوقية 21 عقــار قائــم و 7 عقــارات تحــت اإلنشــاء.

· ُتَعــُد مســتويات الدخــل القابــل للصــرف أهــم العوامــل المؤثــرة فــي أداء قطــاع عقــارات وحــدات التجزئــة بدولــة 	
الكويــت. وُيذكــر أن مســتويات الدخــل القابــل للصــرف  مازالــت مرتفعــة بالدولــة.

· إرتفعــت نســبة اإلشــغال العــام للمعــروض مــن مســاحة وحــدات التجزئــة إلــى %88.5 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 	
2013 مقارنــًة بمعــدل %77 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. وقــد إنخفضــت نســبة اإلشــغال فــي العقــارات 
القائمــة إلــى %94.8 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مقارنــًة بمعــدل %99 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. 
ــة  ــع أن تشــهد نســب اإلشــغال نمــوًا فــي األشــهر القليل ــه مــن المتوق ــى أن ــة بمــكان اإلشــارة إل ومــن األهمي
ــر المســاحات القابلــة للتأجيــر فــي المراكــز التجاريــة الجديــدة. كمــا تضــم  المقبلــة خصوصــًا بعــد إســتكمال تأجي

أغلــب المراكــز التجاريــة القائمــة قائمــة إنتظــار بأســماء مســتأجرين محتمليــن.
· إرتفعــت نســبة اإلشــغال بشــكل كبيــر لعقــارات وحــدات التجزئــة تحــت اإلنشــاء مــن %38 فــي الربــع الثالــث مــن 	

عــام 2011 إلــى %61.8 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013.
· كمــا إرتفعــت القيــم اإليجاريــة فــي جميــع مناطــق دولــة الكويــت، خاصــة النمــو فــي القيــم اإليجاريــة لمحــالت 	

ــة. ــرًا للغاي ــذى كان كبي المطاعــم والمقاهــى ال
· بشــكل عــام، َشــِهَد قطــاع وحــدات التجزئــة بدولــة الكويــت أداءًا جيــدًا فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 ومــازال 	

حجــم الطلــب علــى هــذا القطــاع مرتفعــًا.

قطاع العقار الصناعي
بالنســبة إلــى قطــاع العقــار الصناعــي بدولــة الكويــت، تــم إعــداد مســح ســوقي للمســتودعات الصناعيــة بدولــة الكويــت 
تغطــى 86 مســتودع صناعــي متوزعــة فــي ثمانيــة مناطــق مختلفــة بدولــة الكويــت. وتتركــز المســتودعات الصناعيــة بدولــة 

الكويــت فــي مناطــق محــدودة مــن الدولــة.

· نظــرًا إلــى أن القيــم اإليجاريــة تــم إظهارهــا علــى شــكل قيــم تتــراوح بيــن حــد أدنــى وحــد أقصــى، فلــم يكــن مــن 	
الممكــن إجــراء مقارنــة بيــن الربــع الثانــي مــن عــام 2013 والربــع الثالــث مــن عــام 2011، بشــكل محــدد. ولكــن 
مــن المالحــظ إرتفــاع القيــم اإليجاريــة بشــكل معقــول بالتــوازي مــع اإلتجــاه العــام لألســعار فــي باقــي العقــارات 

بدولــة الكويــت.
· بالنســبة إلــى منطقــة الشــويخ الصناعيــة، حافــظ متوســط اإليجــار الشــهرى للمســتودعات الصناعيــة ذات اإلرتفاع 	

البالــغ 4 أمتارعلــى مســتواها البالــغ 2.5 دينــار كويتــي للمتــر المربــع، ولكنهــا إرتفعــت فــي المســتودعات الصناعيــة 
ذات اإلرتفــاع البالــغ 7 أمتــار لتبلــغ 6.5  دينــار كويتــي للمتــر المربــع.

· تشــتهر منطقــة الشــويخ بإحتوائهــا علــى عــدد كبيــر مــن محــالت إكسســوارات الســيارات ومحــالت األثــاث وغيرهــا 	
مــن المحــالت التجاريــة األخــرى. وقــد وصلــت اإليجــار الشــهرى فــي بعــض األماكــن بمنطقــة الشــويخ إلــى 40 

دينــار كويتــي للمتــر المربــع.
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قطاع اإلستثماري
يلقــى قطــاع العقــار اإلســتثماري إهتمامــًا متزايــدًا بدولــة الكويــت. ويوفر القطاع فرصًا جيدة لشــركات العقار والمســتثمرين 
بدولــة الكويــت. تظهــر اإلحصائيــات والمعلومــات العقاريــة فــي شــهر يونيــو 2013 أن عــدد العقــارات اإلســتثمارية قــد بلــغ 
11,747 عقــار إســتثماري بدولــة الكويــت، أي مــا يمثــل إرتفاعــًا طفيفــًا عــن عــدد العقــارات فــي اإلصــدار الســابق مــن التقرير.

ومــن المالحــظ أن هنــاك تبايــن فــي عــدد العقــارات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة مــن جهــة واإلدارة 
المركزيــة لإلحصــاء )2011( مــن جهــة أخــرى والتــي توضــح أن عــدد العقــارات اإلســتثمارية يبلــغ 15,265 عقــار بدولــة 
الكويــت. ولكننــا قمنــا باإلعتمــاد علــى البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة فــي اإلصــدارات الســابقة 

للمرشــد ولذلــك فقــد قمنــا باإلســتعانة بنفــس المصــدر فــي اإلصــدار الماثــل.  
يوضــح الجــدول رقــم )1( اإلحصائيــات العقاريــة فــي ســتة محافظــات و19 منطقــة كمــا فــي شــهر يونيــو 2013. وقــد تــم 
زيــادة عــدد العقــارات التــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية إلــى %35 عــن معدالتهــا فــي عــام 2011 البالغــة 25.6% 

مــن العقــارات بدولــة الكويــت.
وقــد تــم تغطيــة أكثــر مــن %50 مــن العقــارات فــي أغلــب المناطــق بدولــة الكويــت. وبلــغ حجــم التغطيــة فــي محافظــة 
حولــي %31.3 مــع العلــم أنهــا تعــد أهــم محافظــات دولــة الكويــت وتمثــل فيهــا العقــارات اإلســتثمارية %48 مــن إجمالــي 
العقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت. وبلــغ حجــم التغطيــة %26.4 فــي منطقــة حولــي و %31 فــي منطقــة الســالمية.

بلــغ حجــم التغطيــة فــي محافظــة األحمــدي أكثــر مــن %40 وبلــغ %75 فــي منطقــة أبــو حليفــة. وتمثــل حصــة محافظــة 
ــادة فــي حجــم  الفروانيــة %22 مــن إجمالــي العقــارات بدولــة الكويــت، وبلــغ حجــم التغطيــة فيهــا %42. ومــن شــأن الزي

العينــة أن تســاهم فــي تمثيــل ســوق العقــار بشــكل واقعــى أفضــل.

· بالرغــم مــن زيــادة حجــم العينــة الســوقية، إال أن تناســب مكونــات الســوق العقــاري بدولــة الكويــت التى إســتنتجتها 	
الدراســة مازالــت مشــابهة لتلــك التــي كانــت فــي المســوحات الســوقية الســابقة. حيــث تمثــل الشــقق  بغرفتيــن 
نــوم %55 مــن الســوق، بينمــا تمثــل الشــقق بغرفــة نــوم واحــدة %24. بذلــك تصبــح الحصــة الســوقية إلجمالــي 
هاتيــن الفئتيــن مــن العقــارات اإلســتثمارية %79 مــن الســوق. ولكــن مــن المالحــظ إرتفــاع حصــة شــقق الغــرف 

الثالثــة وشــقق اإلســتوديو فــي مناطــق معينــة بدولــة الكويــت.  

· مــن الُمالحــظ إتجــاه مــالك العقــار إلــى تأجيــر العقــارات ذات شــقق اإلســتوديو بشــكل أكبــر بدولــة الكويــت. وفــي 	
المســح الســوقي الســابق الــذي تــم إعــداده فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011، بلغــت الحصــة الســوقية للشــقق 
النصــف مؤثثــة %11.8 وحوالــي %6.9 للشــقق المؤثثــة بشــكل كامــل. ولكــن إنخفضــت هاتيــن الحصتيــن 
فــي المســح الحالــي، فــي الوقــت الــذي إرتفعــت فيــه حصــة العقــارات ذات الشــقق الغيــر مؤثثــة إلــى 83.2%. 

وبالنســبة إلــى نســبة اإلشــغال فــي تلــك الشــقق، فقــد تعــدت نســبة الـــ90%.

· ال يبــدو أن هنــاك تحــركًا محتمــاًل مــن قبــل مــالك العقــارات بدولــة الكويــت إلــى ضــخ المزيــد مــن األمــوال علــى 	
ــر  ــة. ومــن غي ــة بالدول ــم اإليجاري ــث خصوصــًا فــي ظــل المســتوى المرتفــع للقي ــة التأثي عقاراتهــم لتحســين حال

المتوقــع أن يقــوم مــالك العقــار بتغييــر إســتراتيجيتهم مادامــت معــدالت اإلشــغال فــي إرتفــاع مســتمر.

· ــر الماثــل إنخفــاض متوســط القيمــة اإليجاريــة كلمــا زاد العمــر العقــار. حيــث بلــغ اإلنخفــاض 	 ُيالحــظ مــن التقري
فــي متوســط اإليجــار الشــهرى للعقــارات بعمرأكثــر مــن ســنتين حوالــي %16 وحوالــي %25 للعقــارات بعمرأكثــر 
مــن خمســة ســنوات. وقــد إرتفــع متوســط اإليجــار الشــهرى للعقــارات بعمــر مــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات 
بمعــدل %11.8 مــن 267.3 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 298.7 دينــار كويتــي فــي الربــع 

الثانــي مــن عــام 2013.

· ــم 	 ــى مــن القديمــة، ممــا يســاهم فــي رفــع القي ــة أعل ــم إيجاري ــدة بقي ــارات الجدي ــر الوحــدات فــى العق ــم تأجي يت
ــا مــن المســتأجر  ــد إخالئه ــر شــقة ســكنية شــاغرة بع ــال تأجي ــارات القديمــة فــي ح ــة الشــهرية فــي العق اإليجاري

القديــم.

· تــم إعــداد صيغــة رياضيــة بهــدف تصنيــف العقــارات المنتشــرة علــى أنحــاء دولــة الكويــت إلــى فئــات معينــة. وقــد 	
مثلــت عقــارات الفئــة األولــى الممتــازة )أ+( %0.2 مــن الســوق فــي العينــة الســوقية الجديــدة. وقــد إنخفضــت 
حصــة العقــارات ذات الفئــة األولــى )أ( مــن %5.5 إلــى %3. وبالرغــم مــن هــذا اإلنخفــاض إال أنــه ليــس مؤشــرًا 
علــى إنخفــاض الحصــص الســوقية للفئــات العقاريــة بدولــة الكويــت، ولكنهــا كانــت نتيجــًة طبيعيــة ً ناتجــة عــن 

زيــادة حجــم العينــة الســوقية الجديــدة.

· مازالــت كل مــن منطقتــي الســالمية وحولــي تمثــالن أكبــر المناطــق التــي تضم عقارات إســتثمارية بدولــة الكويت. 	
وُتعــد منطقــة الفروانيــة أحــد أكثــر المناطــق التــي تضــم عقــارات إســتثمارية بدولــة الكويــت. ومــن المالحــظ أن 

حجــم العــرض فــي منطقتــي المهبولــة وأبــو حليفــة يشــهد نمــوًا ســريعًا.

· ــه 	 بشــكل عــام، حافظــت العقــارات اإلســتثمارية علــى معــدالت إشــغال مرتفعــة فــي الوقــت الــذي إرتفعــت في
ــر. القيــم اإليجاريــة بشــكل أكب

· إرتفــع اإليجــار الشــهرى للمســتودعات الصناعيــة فــي منطقــة الضجيــج مــن 4-2.5 دينــار كويتــي للمتــر المربــع فــي 	
الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 5-2.5 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. ويتــراوح إرتفــاع المخــزن 

الصناعــي فــي منطقــة الضجيــج مابيــن 9 إلــى 11 متــر. 
· ــة ذات 	 ــع للمســتودعات الصناعي ــر المرب ــي للمت ــار كويت ــري 9 دين ــغ متوســط اإليجــار الشــهرى فــي منطقــة ال بل

ــار  ــغ 8 دين ــد إرتفــع المتوســط مــن مســتواه البال ــد. وق ــى وحــدات تبري ــوى عل ــي تحت ــر والت ــغ 7 مت ــاع البال اإلرتف
ــث مــن عــام 2011. ــع الثال ــع فــي الرب ــر المرب ــي للمت كويت

· ُتشــير التقديــرات الناتجــة عــن المســح الســوقي إلــى أن نســبة اإلشــغال للمســتودعات الصناعيــة بدولــة الكويــت 	
يزيــد عــن معــدل %95، بمــا يشــير إلــى إســتمرار النمــو فــي حجــم الطلــب الســوقي علــى المســتودعات الصناعيــة 

بدولــة الكويــت.
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القطاع اإلستثمارى
يلقــى قطــاع العقــار اإلســتثماري إهتمامــًا متزايــدًا بدولــة الكويــت. ويوفر القطاع فرصًا جيدة لشــركات العقار والمســتثمرين 
بدولــة الكويــت. تظهــر اإلحصائيــات والمعلومــات العقاريــة فــي شــهر يونيــو 2013 أن عــدد العقــارات اإلســتثمارية قــد بلــغ 
11,747 عقــار إســتثماري بدولــة الكويــت، أي مــا يمثــل إرتفاعــًا طفيفــًا عــن عــدد العقــارات فــي اإلصــدار الســابق مــن التقرير.

ومــن المالحــظ أن هنــاك تبايــن فــي عــدد العقــارات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة مــن جهــة واإلدارة 
المركزيــة لإلحصــاء )2011( مــن جهــة أخــرى والتــي توضــح أن عــدد العــارات اإلســتثمارية يبلــغ 15,265 عقــار بدولــة الكويــت. 
ولكننــا قمنــا باإلعتمــاد علــى البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة فــي اإلصــدارات الســابقة للمرشــد 

ولذلــك فقــد قمنــا باإلســتعانة بنفــس المصــدر فــي اإلصــدار الماثــل.  

يوضــح الجــدول رقــم )1( اإلحصائيــات العقاريــة فــي ســتة محافظــات و19 منطقــة كمــا فــي شــهر يونيــو 2013. وقــد تــم 
زيــادة عــدد العقــارات التــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية إلــى %35 عــن معدالتهــا فــي عــام 2011 البالغــة 25.6% 

مــن العقــارات بدولــة الكويــت.

وقــد تــم تغطيــة أكثــر مــن %50 مــن العقــارات فــي أغلــب المناطــق بدولــة الكويــت. وبلــغ حجــم التغطيــة فــي محافظــة 
حولــي %31.3 مــع العلــم أنهــا تعــد أهــم محافظــات دولــة الكويــت وتمثــل فيهــا العقــارات اإلســتثمارية %48 مــن إجمالــي 
العقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت. وبلــغ حجــم التغطيــة %26.4 فــي منطقــة حولــي و %31 فــي منطقــة الســالمية.

بلــغ حجــم التغطيــة فــي محافظــة األحمــدي أكثــر مــن %40 وبلــغ %75 فــي منطقــة أبــو حليفــة. وتمثــل حصــة محافظــة 
ــادة فــي حجــم  الفروانيــة %22 مــن إجمالــي العقــارات بدولــة الكويــت، وبلــغ حجــم التغطيــة فيهــا %42. ومــن شــأن الزي

العينــة أن تســاهم فــي تمثيــل ســوق العقــار بشــكل واقعــى أفضــل.

جدول رقم )1(: حجم سوق العقار اإلستثماري بدولة الكويت وحجم العينة السوقية

المـنـطـقـة
إجمالي عدد 
العقارات 
اإلستثمارية

عدد العقارات التي 
تم تغطيتها بالعينة 

السوقية
حجم العينة كنسبة 
من إجمالي السوق

%56913123.00محافظة العاصمة
%2155224.20  شرق

%571424.60  المرقاب
%151138.60  القبلة

%1465235.60  بنيد القار
%5,6331,76531.30محافظة حولي

%2,15756926.40  حولي
%3,01793431.00  السالمية
%1097770.60  الشعب
%35018552.90  الجابرية

%2,6891,09140.60محافظة األحمدي
%39914235.60  الفحيحيل
%31211135.60  الفنطاس
%90822124.30  المهبولة

%35226675.60  أبو حليفة
%71835148.90  المنقف

%26110741.00محافظة الجهراء
%26110741.00  الجهراء

%2,5941,08341.80محافظة الفروانية
%1,13840135.20  الفروانية

%61831651.10  خيطان
%59019332.70  جليب الشيوخ

%24817369.80  الرقعي
%2625621.40محافظة مبارك الكبير

%2625621.40  صباح السالم
%11,7474,12635.10اإلجمـــالـــي

المصدر: البيانات الرسمية لدولة الكويت.
واَجــه فريــق البحــث الســوقي بعــض المعوقــات والصعوبــات أثنــاء إعــداد التقريــر الســوقي الماثــل. ومــن أهــم تلــك 
الصعوبــات عــدم توافــر بيانــات تاريخيــة موثوقــة ألنــواع الشــقق اإلســتثمارية بدولــة الكويــت. وبالتالــي أصبــح مــن الصعوبة 
ــم  ــارات الشــهرية خــالل الســنوات الســابقة. وت ــر فــي متوســط قيمــة اإليج ــن التغي ــة بي ــة موضوعي ــداد مقارن بمــكان إع
معالجــة هــذه المشــكلة مــن خــالل أخــذ عينــة ســوقية لتمثــل بذلــك إجمالــي ســوق العقــار اإلســتثماري بدولــة الكويــت.

منهجية تقدير متوسط قيمة اإليجارات الشهرية العقارية بدولة الكويت 
تفيــد النظريــة العقاريــة بــأن هنــاك عــدة أســاليب ُمســَتخَدمة فــي َتتُبــع التغيــر فــي مســتوى األســعار بشــكل عــام. وقــد قــام 
فريــق البحــث الســوقي خــالل اإلصداريــن الســابقين مــن هــذا التقريــر بإعتمــاد أســلوب إحتســاب متوســط قيمــة اإليجــارات 
ــر بذلــك عــن متوســط قيمــة اإليجــارات  الشــهرية للعينــة الســوقية اإلجماليــة )المكونــة مــن 70,000 شــقة ســكنية( لُتَعِب

الشــهرية للشــقق اإلســتثمارية بدولــة الكويــت. ولكــن كان إلتبــاع تلــك المنهجيــة بعــض الســلبيات أهمهــا:

· ُيظهــر الجــدول رقــم )2( مثــااًل عــن مســحين ســوقيين مختلفيــن لقطــاع العقــار بدولــة الكويــت. ُتظهــر نتائــج المســح 	
رقــم )1( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لخمســة شــقق إســتثمارية هــو 172 دينــار كويتــي، بينمــا ُتظهــر نتائــج 
ــي. ويعــزى  ــار كويت المســح رقــم )2( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لســبعة شــقق إســتثمارية هــو 167 دين
اإلنخفــاض فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للشــقق فــي المســح رقــم )2( إلــى إضافــة نوعيــن جديديــن مــن 
ــوم واحــدة ليرتفــع عــدد الشــقق إلــى ســبعة شــقق  الشــقق اإلســتثمارية همــا شــقق االســتوديو وشــقق  بغرفــة ن
مقارنــًة بخمســة شــقق فــي المســح رقــم )1(. نتيجــًة لذلــك، فــإن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات 

اإلســتثمارية يتغيــر بإســتمرار تغيــر إجمالــي عــدد الشــقق التــي يتــم تغطيتهــا فــي المســح الســوقي. 

ــة بالغــة  ــل المعلومــات عملي ــة تحلي ــد الدراســة 90,000 شــقة ســكنية، ممــا يجعــل عملي ــة الســوقية قي ــغ حجــم العين بل
التعقيــد. كمــا يجــدر بالذكــر أن الشــقق تتبايــن فــي عــدد الغــرف ودرجــة الجــودة وحالــة التأثيــث والموقــع وغيرهــا مــن 

المتغيــرات األخــرى.
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جدول رقم )2(: تأثير التغير في حجم الشقق على متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

 

المسح رقم )2(المسح رقم )1(

حجم الشقة 
سكنية

قيمة اإليجار 
 الشهري

)دينار كويتي(
حجم الشقة 

سكنية
قيمة اإليجار 

 الشهري
)دينار كويتي(

90ستوديو80ستوديوالشقة سكنية رقم )1(
170غرفة واحدة160غرفة واحدةالشقة سكنية رقم )2(
190غرفتين180غرفتينالشقة سكنية رقم )3(
200غرفتين190غرفتينالشقة سكنية رقم )4(
260ثالثة غرف250ثالثة غرفالشقة سكنية رقم )5(
90ستوديو--الشقة سكنية رقم )6(
170غرفة واحدة--الشقة سكنية رقم )7(

167.1-172.0-متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

ــر مــن العقــارات التــي تمثــل  ــة أكب لذلــك، وبهــدف معالجــة تلــك المشــكلة، فقــد قــام فريــق البحــث الســوقي بأخــذ عين
المزيــج الســوقي بشــكل حقيقــي وواقعــى ومنــح تمثيــل متناســب لــكل مــن أماكــن وأحجــام وفئــات الشــقق قيــد الدراســة. 
وبتكويــن تلــك العينــة الســوقية، يتــم تكــرار المســح الســوقي علــى نفــس الشــقق للتعــرف علــى نمــط التغيــر فــي متوســط 

قيمــة اإليجــارات الســوقية بدولــة الكويــت.

وعلــى ذلــك، قــام فريــق البحــث الســوقي بَتَتُبــع عــدد 4,000 عقــار إســتثماري فــي مختلــف أنحــاء دولــة الكويــت، منهــا 500 
عقــار ليعبــروا بالشــكل األنســب عــن المزيــج الســوقي للمناطــق التســعة عشــر. كمــا قــام فريــق البحــث الســوقي بإســتخدام 
ــد  ــة ألماكــن العقــارات بهــدف ســرعة الوصــول إليهــا عن ــات الجغرافي ــد اإلحداثي خريطــة جوجــل )Google Map( فــي تحدي

إعــداد المســوحات الســوقية مســتقباًل. 

ــى المناطــق  ــواع الشــقق المختلفــة ودرجــة جودتهــا وحــاالت تأثيثهــا عل ــى تناســبات أن ــم الحفــاظ عل ــه ت ــر أن ويجــدر بالذك
المختلفــة لتمثــل بذلــك الســوق العقــاري بدولــة الكويــت. وســيتم إعتمــاد هــذه العينــة الســوقية خــالل هــذا المســح 

والمســوحات الســوقية المســتقبلية لتتبــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بدولــة الكويــت. 

وتتمثــل الميــزة األكبــر فــي إتبــاع هــذه المنهجيــة فــي إمكانيــة إحتســاب التغيــر فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية 
ــة  ــي تتكــون منهــا العين ــر فــي مواصفــات الشــقق الت ــم يطــرأ أي تغي ــة الكويــت بســهولة ويســر طالمــا ل للعقــارات بدول
المحــددة. وتعتبــر هــذه المنهجيــة مغايــرة لمنهجيــة العينــة الديناميكيــة “Dynamic Sampling” التــي تــم إتباعهــا فــي 
اإلصــدار الســابق مــن التقريــر. حيــث أنــه فــي ضــوء الوتيــرة المتســارعة فــي نمــو الســوق العقــاري بدولــة الكويــت أصبــح 
مــن الصعــب جــدًا إتبــاع منهجيــة العينــة الديناميكيــة. وبإتبــاع منهجيــة العينــة الثابتــة “Static Sampling”، ُتحافــظ العقــارات 
علــى نوعيــة البنــاء الخــاص بهــا علــى مــرور الوقــت، وبالتالــي تكــون توجهــات التغيــر فــى أســعار العقــار غيــر متأثــرة بــأى عامــل 
مــن العوامــل الخاصــة بالعينــة. ويجــدر بالذكــر أن أهــم المنظمــات العالميــة حــول العالــم تتبــع منهجيــة العينــة الثابتــة فــي 
إعــداد المؤشــر الســعري الخــاص بالدولــة. نذكــر مــن أهــم المؤشــرات العالميــة، علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، مؤشــر 

Case Schiller Price Index فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

فــي ضــوء مــا ســبق، يســتوجب التنويــه إلــى أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي اإلصــدار الحالــي ال يمكــن مقارنتــه 
ــة فــي كل إصــدار.  ــة المتبع ــالف المنهجي ــارات الشــهرية فــي اإلصــدارات الســابقة نظــرًا إلخت مــع متوســط قيمــة اإليج
ــى  ــل. برجــاء الرجــوع إل ــر الماث وســيتم اإلســتفاضة بشــكل أوســع عــن أســباب اإلختــالف فــي أقســام الحقــة مــن التقري

المرفــق رقــم )2( لمزيــد مــن التفاصيــل عــن أحــكام وشــروط إختيــار العينــة الســوقية الثابتــة.

دينامكيات السوق العقاري بدولة الكويت
يظهــر الجــدول رقــم )3( خصائــص الســوق العقــاري بدولــة الكويــت فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. حيــث باشــر فريــق 
البحــث الســوقي توســيع نطــاق تغطيــة العينــة الســوقية ليصــل إلــى 89,098 شــقة ســكنية موزعــة علــى عــدد 4,136 عقــار 
إســتثماري بدولــة الكويــت، منهــم 4,047 شــقة ســكنية إســتثمارية شــاغرة، أو مــا يعــادل نســبة إشــغال %95.5. ويعتبــر 

نســبة اإلشــغال الحالــي جيــدًا جــدًا بالمقارنــة مــع مســتوياته فــي عــام 2011.

قــام فريــق البحــث الســوقي بإحصــاء عــدد 77 عقــار إســتثماري قيــد اإلنشــاء، أو مــا يعــادل عــدد 16,824 شــقة ســكنية تحــت 
اإلنشــاء. وفــي ضــوء النمــو الــذي يشــهده قطــاع التشــييد والبنــاء بدولــة الكويــت، بلــغ حجــم النمــو فــي عــدد العقــارات تحــت 

التشــييد حوالــي %50 مقارنــة بمســتوياته خــالل الربــع الثالــث من عــام 2011. 

جدول رقم )3(: لمحة عامة عن قطاع سوق العقارات اإلستثمارية بدولة الكويت - الربع الثاني من عام 2013

4,126 عقارعدد العقارات القائمة والتي تم تغطيتها في العينة
89,098 شقة سكنيةعدد الشقق القائمة والتي تم تغطيتها في العينة

4,047 شقة سكنيةعدد الشقق الخالية
%95.50نسبة اإلشغال

264.2 دينار كويتيمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية
252.2 دينار كويتيمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية المعدل حسب نسبة اإلشغال

77 عقارعدد العقارات تحت اإلنشاء والتي تم تغطيتها في العينة
 16,824 شقةعدد الشقق تحت اإلنشاء والتي تم تغطيتها في العينة

يوضــح الرســم البيانــي رقــم )1( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بدولــة الكويــت قــد إرتفــع إلــى 264.4 دينــار كويتــي، 
أي بمــا يمثــل نمــوًا بنســبة %3.9 عــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 وبنســبة %12.2 عــن الربــع الرابــع مــن عــام 2010.  
كمــا إرتفعــت نســبة اإلشــغال إلــى %95.5 مقارنــًة بمســتوياتها عنــد %94.3 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. ومــن شــأن 

اإلرتفــاع فــي نســبة اإلشــغال زيــادة قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي الدولــة.
 

الرسم البياني رقم )1(: التغير في معدالت اإلشغال ومتوسط اإليجارات الشهرية بدولة الكويت

يالحظ من خالل هذا التقرير األتى:
1.  تباطــؤ وتيــرة التشــييد والبنــاء – يضــم الســوق الكويتــي مــا يعــادل 11,747 عقــار إســتثماري، منهــا %5 فقــط )475 
عقــار( تحــت اإلنشــاء. ومــازال النمــو فــي حجــم العقــارات اإلســتثمارية بأقــل مــن %2.5، مــع العلــم أن متوســط المــدة 
الزمنيــة الالزمــة إلنشــاء العقــار يتــراوح مــا بيــن 18 إلــى 24 شــهرًا.  ومــن المالحــظ أن معــدل النمــو فــي أعمــال التشــييد لــم 
يتغيــر خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة ممــا يــدل علــى أن هــذا المعــدل ليــس لــه تأثيــر فعلــي علــى كل مــن نســبة اإلشــغال 

ومتوســط إليجــارات الشــهرية بالدولــة. 
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2.  نــدرة األراضــي الشــاغرة – هنــاك نقــص شــديد فــي عــدد األراضــي اإلســتثمارية الشــاغرة بدولــة الكويــت، بمــا يدفــع 
بإرتفــاع أســعار تلــك األراضــي بشــكل كبيــر وبالتالــي إســتمرار اإلرتفــاع فــي قيــم اإليجــارات الشــهرية.

3.  إســتمرار إرتفاع الطلب – تشــهد دولة الكويت نموًا في الطلب على اإلســكان مدفوعًا بحالة عدم اإلســتقرار في المنطقة 
خصوصــًا اإلضطــراب السياســي بجمهوريــة مصــر العربيــة الذي ســاهم في نزوح المزيــد من الوافدين إلــى دولة الكويت.

سوق العقار اإلستثماري بدولة الكويت حسب نوع الشقق
مــن المالحــظ أن فريــق البحــث الســوقي قــد توصــل إلــى أن عــدد شــقق اإلســتديو أقــل فــي المســحين الســوقيين 
ــة الكويــت تمثــل مــا يقــارب %8.9 مــن  الســابقين. حيــث يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )2( أن شــقق اإلســتديو بدول
ــل أقــل مــن %1 مــن  ــي الســوق. ويجــدر بالذكــر أن نســبة شــقق اإلســتوديو فــي المســوحات الســابقة كانــت تمث إجمال
إجمالــي الســوق. ويعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى أنــه عندمــا تــم توســيع نطــاق العينــة الســوقية لتشــمل محافظــة الفروانيــة، 

لوحــظ تواجــد عــدد أكبــر مــن شــقق اإلســتوديو ممــا كان متوقعــًا فــي الســابق.

كمــا أنــه مــن المالحــظ أنــه لــم يطــرأ تغيــر جــذري فــي مكونــات المزيــج العقــاري بدولــة الكويــت. حيــث تمثــل الشــقق  بغرفــة 
نــوم واحــدة حوالــي %24 مــن إجمالــي الســوق، وتمثــل  الشــقق  بغرفتيــن نــوم حوالــي %55 مــن اإلجمالــي. ليصبــح بذلــك 
إجمالــي حصــة هذيــن النوعيــن مــن الشــقق حوالــي %80 مــن إجمالــي الســوق، وهــي نســبة قريبــة مــن النســبة التــي تــم 

إعتمادهــا فــي المســحين الســوقيين الســابقين.

تمثــل حصــة الشــقق بثــالث غــرف فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 حوالــي %11.2 مــن الســوق، منخفضــًة عــن معدالتهــا 
البالغــة %14.3 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. أمــا بالنســبة للشــقق الغــرف األربعــة، فمازالــت تمثــل أقــل مــن 1% 

مــن إجمالــي الســوق. كمــا أن حجــم الســقائف ذات الــدور الكامــل Penthouse ضئيــل جــدًا.

الرسم البياني رقم )2( سوق العقار اإلستثماري بدولة الكويت حسب أنواع الشقق )الربع الثاني من عام 2013(

ــاه مســتويات معــدالت اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية حســب أنــواع الشــقق  يبيــن الجــدول رقــم )4( أدن
ــار  ــارات الشــهرية للشــقق اإلســتوديو مــن 120 دين ــاع متوســط قيمــة اإليج ــت. وُيالحــظ مــن الجــدول إرتف ــة الكوي بدول
كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 135.4 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، أي مــا يمثــل نمــوًا 
بنســبة %12. كمــا أنــه بالمقارنــة بيــن المســحين الســوقيين، إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للشــقق بغرفــة 

ــوم بمعــدل %15.9 و %14.7 علــى التوالــي. ــوم واحــدة والشــقق  بغرفتيــن ن ن

ــه قيمــة  ــذي إنخفضــت في ــة بنســبة أقــل مــن %6.4 فــي الوقــت ال ــارات الشــقق الغــرف الثالث كمــا إرتفعــت قيمــة إيج
إيجــارات الشــقق الغــرف األربعــة بمعــدل 1.1%.

يتضــح ممــا ســبق أن هنــاك تســارع فــي وتيــرة النمــو باإليجــارات بدولــة الكويــت. كمــا يشــير الجــدول رقــم )4( إلــى صعوبــة 

إحتســاب متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية إلجمالــي الســوق الكويتــي. حيــث أنــه فــي الوقــت الــذي يتــراوح فيــه النمــو 
فــي مســتوى قيمــة اإليجــارات الشــهرية لمختلــف الشــقق اإلســتثمارية )مــا عــدا الشــقق الغــرف األربعــة( مــا بيــن %7 و 
%15، تشــير نتائــج الرســم البيانــي رقــم 1 أن معــدل النمــو فــي إيجــارات الســوق قــد بلــغ %4 فقــط. ويعــزى الســبب فــي 
ذلــك إلــى أن نســبة توزيــع الشــقق علــى إختــالف أنواعهــا فــي العينــة الســوقية األخيــرة ذات الـــ 500 عقــار كانــت مغايــرة 
لنســبة توزيــع الشــقق فــي العينــة التــي تــم إعتمادهــا فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. نتيجــًة لمــا ســبق، كان معــدل النمــو 

للســوق اإلجمالــي أقــل ممــا هــو عليــه للشــقق اإلســتثمارية بأنواعهــا. 

جدول رقم )4(: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب أنواع الشقق )الربع الثاني من عام 2013(

نوع الشقة 
سكنية

نسبة التغير في الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
 متوسط قيمة

اإليجارات الشهرية
)%(  نسبة اإلشغال

)%(

متوسط قيمة 
اإليجارات 
 الشهرية

)دينار كويتي(

 نسبة اإلشغال
)%(

متوسط قيمة 
اإليجارات 
 الشهرية

)دينار كويتي(
%135.412.00%120.996.60%96.40ستوديو

%201.315.90%173.696.20%96.20غرفة واحدة
%273.814.70%238.795.60%93.90غرفتين

%411.16.40%386.393.20%92.80ثالثة غرف
%1.10-438.1%443.185.30%92.90أربعة غرف

حالة التأثيث في الشقق اإلستثمارية
تمثــل الشــقق الغيــر مؤثثــة النســبة األكبــر مــن الشــقق المعروضــة لإليجــار بدولــة الكويــت. كمــا إرتفعــت حصــة الشــقق 
الغيــر مؤثثــة فــي المســح األخيــر )الربــع الثانــي مــن عــام 2013( إلــى %83.2 مــن إجمالــي الســوق مقارنــًة بمســتواها عنــد 
%81.2 فــي المســح الســوقي الســابق )الربــع الثالــث مــن عــام 2011(. كمــا إنخفضــت حصــة الشــقق المؤثثــة المعروضــة 
لإليجــار مــن %6.9 إلــى %6.3 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 . وإنخفضــت حصــة الشــقق النصــف مؤثثــة مــن 11.8% 

إلــى %10.5 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. 

الرسم البياني رقم )3(: حالة التأثيث في الشقق اإلستثمارية بدولة الكويت )الربع الثاني من عام 2013(

بالتوافــق مــع نتائــج المســحين الســابقين، هنــاك إتجــاه إقليمــي متنامــي فــي تأجيــر الشــقق اإلســتثمارية المؤثثــة بينمــا ال 
يبــدو أن الســوق الكويتــي يتبــع نفــس التوجــه. حيــث أنــه فــي ظــل إرتفــاع متوســط اإليجــارات ونســب اإلشــغال فــي الدولــة، 

ال يشــعر مالكــي العقــارات بدولــة الكويــت أنهــم ملزميــن بتغييــر إســتراجيتهم التســويقية.
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يشــير الجــدول رقــم )5( إلــى أن نســبة اإلشــغال قــد إرتفعــت فــي مختلــف أنــواع الشــقق اإلســتثمارية خصوصــًا الشــقق 
النصــف مؤثثــة منهــا والتــي بلغــت فيهــا نســبة اإلشــغال %96.5. بينمــا ال نــرى أي أهميــة حقيقيــة للفروقــات بيــن تلــك 

النســب بمــا أنهــا متقاربــة جــدًا بيــن  أنــواع الشــقق. 

ــة بمعــدل %5.3. كمــا يجــدر بالذكــر أن متوســط  وُيالحــظ إنخفــاض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للشــقق المؤثث
قيمــة اإليجــارات الشــهرية للشــقق المؤثثــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 قــد إرتفعــت بمعــدل %36.1. لذلــك فــإن 
اإلنخفــاض الطفيــف فــي مســتويات نمــو اإليجــارات يعــد معقــواًل بمــا أنــه يســاهم فــي إعــادة ثبــات مســتوى اإليجــارات 

للشــقق اإلســتثمارية.

كمــا إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للشــقق النصــف مؤثثــة بنســبة %18 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 عــن 
مســتواها فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. ومــن المتوقــع أن تنخفــض هــذه النســبة تدريجيــًا خــالل العــام القــادم. أمــا 

بالنســبة للنمــو فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للشــقق الغيــر مؤثثــة فقــد بلــغ حوالــي 5.5%. 

جدول رقم )5(: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق )الربع الثاني من عام 2013(

حالة 
التأثيث في 

الشقق

نسبة التغير في الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
 متوسط قيمة

اإليجارات الشهرية
)%(

 نسبة اإلشغال
)%(

متوسط قيمة 
 اإليجارات الشهرية

)دينار كويتي(
 نسبة اإلشغال

)%(

متوسط قيمة 
اإليجارات 
 الشهرية

)دينار كويتي(
%5.30-427.3%451.493.30%92.00مؤثثة

نصف 
%366.518.00%310.796.60%93.60مؤثثة

%240.25.50%227.895.50%94.60غير مؤثثة

عمر العقارات اإلستثمارية بدولة الكويت
كمــا تمــت اإلشــارة إليــه فــي بدايــة التقريــر الســوقي الماثــل، يعتبــر عمــر العقــارات مــن العوامــل األساســية التــي تؤثــر علــى 
مســتويات قيــم اإليجــارات الشــهرية بدولــة الكويــت. وقــد قــام فريــق البحــث الســوقي بتصنيــف العقــارات إلــى ثالثــة فئــات 

رئيســية هي:

1. العقارات بعمرأقل من سنتين.
2. العقارات بعمرما بين سنتين إلى ثالث سنوات.

3. العقارات بعمرأكثر من خمس سنوات.

يوضــح الرســم البيانــي رقــم )4( متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية ونســبة اإلشــغال للشــقق اإلســتثمارية حســب عمرهــا 
فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. ومــن المالحــظ أن مكونــات الشــقق اإلســتثمارية قــد تغيــرت بشــكل جــذري فــي ظــل 
التوســع فــي حجــم العينــة الســوقية. مثلــت العقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين %9.1 مــن إجمالــي العقــارات اإلســتثمارية. 
أمــا بالنســبة للعقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين وخمــس ســنوات فقــد مثلــت %20.4 مــن اإلجمالــي، وحوالــي 70.4% 

للعقــارات بعمرأكثــر مــن خمــس ســنوات.

الرسم البياني رقم )4(: العقارات اإلستثمارية بدولة الكويت حسب عمر )الربع الثاني من عام 2013(

ــارات بعمرأقــل مــن ســنتين بمعــدل  ــارات الشــهرية للعق ــر باإلهتمــام مالحظــة إرتفــاع متوســط قيمــة اإليج ومــن الجدي
%24.5 وبمعــدل %11.8 بالنســبة للعقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمــس ســنوات. 

فــي المقابــل، إنخفــض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بمعــدل %3.9 للعقــارات بعمرأكثــر مــن خمــس ســنوات.  
ولكــن ذلــك كان لحــد كبيــر نتيجــة أن كبــر حجــم العينــة أدى إلــى زيــادة عــدد العقــارات األقــدم والمحتويــة علــى وحــدات أصغــر. 

هــذا أدى إلــى إنخفــاض متوســط اإليجــار لهــذه الشــريحة وبشــكل ال يعكــس عوامــل الســوق بشــكل حقيقــى.

ــى أن  ــا إل ــالف عمره ــى إخت ــارات اإلســتثمارية عل ــارات الشــهرية للعق ــر فــي متوســط قيمــة اإليج ــالف الكبي ــزى اإلخت يع
أســاليب إدارة العقــارات المتبعــة بدولــة الكويــت ال تســمى إلــى المعاييــر العالميــة كمــا ســيتم إيضاحــه بالجــدول رقــم )6(.

جدول رقم )6(: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار اإلستثماري )الربع الثاني 
من عام 2013(

عمر للعقار

نسبة التغير في الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
 متوسط قيمة

اإليجارات الشهرية
)%(

 نسبة اإلشغال
)%(

متوسط قيمة 
 اإليجارات الشهرية

)دينار كويتي(

نسبة 
 اإلشغال

)%(

متوسط قيمة 
اإليجارات 
 الشهرية

)دينار كويتي(
%355.224.50%285.391.00%94.00أقل من سنتين
ما بين سنتين 

إلى خمس 
سنوات

94.50%267.396.30%298.711.80%

أكثر من خمس 
%3.9-224.0 د.ك%233.195.8 د.ك%94.4سنوات

فئات العقارات اإلستثمارية بدولة الكويت
مــن الصعــب إيجــاد عقاريــن متماثليــن تمامــًا بدولــة الكويــت، حيــث تختلــف العقــارات بإختــالف مواقعهــا ومميزاتهــا 
وعمرهــا وتوافــر مواقــف الســيارات وغيرهــا مــن الخدمــات األخــرى. وبالتالــي، يصبــح مــن الصعــب إجــراء مقارنــًة مباشــرًة 
بيــن العقــارات مــن ناحيــة قيــم اإليجــارات الشــهرية ونســب اإلشــغال. لذلــك، قــام فريــق البحــث الســوقي بتحديــد فئــات 

ــًا ِبَعيــن.  ــة عين ــة المقارن ــة للعقــارات اإلســتثمارية ذات الخصائــص المتشــابهة لتســهيل عملي معين
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تــم اإلعتمــاد علــى الفرضيــات التاليــة عنــد تحديــد فئــات العقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت:

ــر مــن أهــم خصائــص العقــار، قــام فريــق البحــث الســوقي بتصنيــف العقــارات حســب مواقــع  1.  بمــا أن الموقــع يعتب
تواجدهــا. وقــد تــم تخصيــص وزن عالــي للمواقــع المميــزة مثــل كل مــن منطقــة الشــعب والمرقــاب وبنيــد القــار وشــرق. 

وقــد تــم تخصيــص وزن أقــل للمواقــع األقــل تميــزًا مثــل مناطــق جليــب الشــيوخ والجهــراء وخيطــان والفروانيــة.

2.  تقــوم بعــض العقــارات بتوفيــر خدمــات متكاملــة مثــل مســبح عــام، ومركــز رياضــي، وصالــة للضيــوف، وغــرف ســاونا 
وغــرف بخــار، وجاكــوزي، وملعــب تنــس وغيرهــا مــن الخدمــات األخــرى.  وبمــا أن تقديــم هــذه الخدمــات يتطلــب تمويــاًل 

وصيانــًة دوريــًة علــى مــدار العــام، فقــد تــم منــح نقــاٍط إضافيــٍة لــكل خدمــة تتوفــر فــي العقــار.

3.  بالنســبة لمواقــف الســيارات، فــإن %80 مــن العقــارات المأخــوذة فــي العينــة تضــم مواقــف ســيارات علــى مســاحة 
ــة. وتضــم حوالــي %20 مــن العقــارات مواقــف ســيارات خاصــة تحــت األرض، بمــا  مفتوحــة أو مواقــف ســيارات مظلل

يعطيهــا نقاطــًا إضافيــًة عنــد التصنيــف.

كمــا تمــت اإلشــارة إليــه ســابقًا، فــإن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات بعمراألقــل مــن ســنتين أعلــى مــن 
متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لباقــي العقــارات. لذلــك، فقــد تــم منــح العقــارات الجديــدة  نقاطــًا أعلــى مــن تلــك التــي 

يتــم منحهــا للعقــارات األخــرى.

يوضــح الرســم البيانــي رقــم )5( التغيــر فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات حســب فئــة العقــار اإلســتثماري. 
وتمثــل العقــارات ذات الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+( الحصــة األدنــى مــن الســوق الكويتــي وقــد إنخفضــت حصتهــا الســوقية 
مــن %0.5 مــن إجمالــي الســوق فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى %0.2 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. وعلــى 
ســبيل الصدفــة، كانــت حصــة العقــارات ذات الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+( فــي اإلصــدار األول مــن التقريــر مماثلــًة لمــا هــي 

عليــه فــي اإلصــدار الحالــي.

كمــا إنخفضــت الحصــة الســوقية للعقــارات ذات الدرجــة األولــى )أ( مــن %5.5 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 3% 
ــة الســوقية هــي مــن  ــى أن معظــم العقــارات فــي العين ــك إل ــي مــن عــام 2013. ويعــزى الســبب فــي ذل ــع الثان فــي الرب

الدرجــات األدنــى مرتبــًة.

إرتفعــت الحصــة الســوقية للعقــارات ذات الدرجــة الثانيــة )ب( بشــكل كبيــر مــن %17.4 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 
إلــى %29.8 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. وفــي الواقــع، تمثــل الدرجــة الثانيــة )ب( مــن العقــارات الحصــة األكبــر مــن 
العينــة الســوقية المأخــوذة. وبالنســبة للعقــارات ذات الدرجــة الثالثــة )ج(، فقــد إنخفضــت حصتهــا الســوقية مــن %31.3 فــي 
الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى %20.9 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. كمــا إرتفعــت الحصــة الســوقية بشــكل طفيــف 

للعقــارات األدنــى مرتبــًة مــن %45.3 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى %46.2 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013.

يشــهد ســوق العقــار اإلســتثماري بدولــة الكويــت مرحلــة تطــور جديــدة، حيــث أنــه بالرغــم مــن إرتفــاع عــدد العقــارات ذات 
الدرجــات الدنيــا إال أن العقــارات ذات الدرجــة الثانيــة )ب( تشــهد نمــوًا جيــدًا، ممــا يــدل علــى تحســن نوعيــة وجــودة البنــاء 

التــي توفرهــا الشــركات العقاريــة بدولــة الكويــت.

الرسم البياني رقم )5(: العقارات اإلستثمارية بدولة الكويت حسب درجة التصنيف )الربع الثالث من عام 2011(

بالنظــر إلــى المســح الســوقي الســابق الــذي تــم إعــداده فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011، ُيالحــظ أن العقــارات ذات الدرجــة 
األولــى )أ( قــد شــهدت نمــوًا بمعــدل %26 وبالتالــي كانــت نســب اإلشــغال منخفضــة عنــد معــدل %84.5. ويتضــح مــن 
ــى  ــى )أ( بصــورة ملحوظــة إل ــم إيجــارات العقــارات ذات الدرجــة األول الجــدول رقــم )7( إنخفــاض معــدل التضخــم فــي قي
%2.3 فقــط فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 وبلغــت نســب اإلشــغال %99.3.  ويبــدو أن هنــاك تــوازن بيــن مســتوى 
ــغ متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات ذات الدرجــة  ــة مــن العقــارات. وقــد بل العــرض والطلــب فــي هــذه الفئ

األولــى )أ( 1,200 دينــار كويتــي.

باإلضافــة لمــا ســبق، فقــد بلغــت نســبة التضخــم فــي العقــارات ذات الدرجــة األولــى )أ( والثانيــة )ب( %6.5 و %5.9 علــى 
التوالــي. كمــا بلغــت نســبة اإلشــغال لهاتيــن الفئتيــن %93.5 و %94.2 علــى التوالــي.

بالنســبة لمعــدل التضخــم فــي قيــم إيجــارات العقــارات ذات الدرجــة الثالثــة )ج( والدرجــات األدنــى مرتبــًة، فقــد كانــت 
ــر مــن ثلثــي حصــة  متماشــيًة مــع مســتويات الســوق اإلجمالــي. وتمثــل هاتيــن الفئتيــن مــن العقــارات اإلســتثمارية أكث
الســوق ممــا يجعــل تأثيــر التغيــر فــي نســب التضخــم لهاتيــن الفئتيــن كبيــر علــى التغيــر في نســب تضخم الســوق اإلجمالي.

وللمرة األولى، إجتاز متوسط قيمة اإليجارات الشهرية لجميع فئات العقارات حاجز الـ200 دينار كويتي.

7(: التغيــر فــي نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية حســب فئــات العقــارات  جــدول رقــم )
)2013 اإلســتثمارية )الربــع الثانــي مــن عــام 

فئة العقار

نسبة التغير في الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
 متوسط قيمة

اإليجارات 
الشهرية

)%(

 نسبة اإلشغال
)%(

متوسط قيمة 
اإليجارات 
 الشهرية

)دينار كويتي(

 نسبة اإلشغال
)%(

متوسط قيمة 
اإليجارات 
 الشهرية

)دينار كويتي(
درجة أولى 
%1,200.002.30%1,172.9099.30%84.50ممتازة )أ+(

%561.96.50%527.793.50%92.30درجة أولى )أ(
%322.95.90%304.994.20%93.30درجة ثانية )ب(
%252.23.50%243.794.70%94.20درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
%201.63.80%194.296.70%95.10مرتبة

كمــا هــو موضــح فــي الجــداول رقــم )8( و )9(، فــإن هنــاك إختــالف كبيــر فــي حالــة التأثيــث ومتوســط قيمــة اإليجــارات 
ــات المختلفــة. الشــهرية للعقــارات اإلســتثمارية ذات الفئ

ــازة )أ+( بدولــة الكويــت، هنــاك تمايــز كبيــر فــي حالــة التأثيــث  نظــرًا إلنخفــاض عــدد العقــارات ذات الدرجــة األولــى الممت
لتلــك العقــارات. ويتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أن %43.2 مــن العقــارات ذات الفئــة األولــى الممتــازة )أ+( تضــم شــققًا 
مؤثثــة وحوالــي %35.2 منهــا نصــف مؤثثــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. ويجــدر بالذكــر أن %63.7 مــن العقــارات 

ذات الفئــة األولــى الممتــازة )أ+( كانــت مؤثثــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011.

الجــدول رقــم )9(: متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت حســب درجــة الجــودة وحالــة 
التأثيــث )الربــع الثانــي مــن عــام 2013(

مــن المالحــظ أن النســبة األكبــر مــن فئــات العقــارات اإلســتثمارية تضــم عــددًا أقــل مــن الشــقق الغيــر المؤثثــة مقارنــًة 
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بالشــقق المؤثثــة كليــًا أو جزئيــًا, ويعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى عــدم إهتمــام مــالك العقــارات بتأثيــث الشــقق الغيــر مؤثثــة 
بســبب إرتفــاع كل مــن الطلــب الســوقي ونســبة اإلشــغال. 

يبيــن الجــدول رقــم )9( متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية حســب درجــة جــودة الشــقق وحالــة التأثيــث. ويتضــح أن هنــاك 
إرتفــاع منطقــي فــي قيمــة اإليجــار كلمــا إرتفعــت فئــة الشــقة ســكنية وحالــة التأثيــث.

جدول رقم )8(: نسبة العقارات اإلستثمارية بدولة الكويت حسب درجة الجودة  وحالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثةفئة العقار
%21.60%35.20%43.20درجة أولى ممتازة )أ+(

%58.70%17.50%23.80درجة أولى )أ(
%75.60%8.20%16.20درجة ثانية )ب(
%96.70%0.10%3.10درجة ثالثة )ج(

%98.40%0.50%1.10الدرجات األدنى مرتبة

*مالحظة: تم إجراء تعديالت بسيطة لتحديد متوسط قيمة اإليجارات الشهرية للشقق النصف مؤثثة من فئة العقارات ذات الدرجة األولى )أ( 
والدرجة الثانية )ب( بما يتناسب مع إختالف أحجام الشقق وغيرها من المتغيرات األخرى.

الجدول رقم )9(: متوسط قيمة اإليجارات الشهرية للعقارات اإلستثمارية بدولة الكويت حسب درجة الجودة وحالة 
التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثةفئة العقار
923.2 د.ك1,093.50 د.ك1,425.20 د.كدرجة أولى ممتازة )أ+(

511.6 د.ك572.2 د.ك678.3 د.كدرجة أولى )أ(
309.8 د.ك345.8 د.ك372.5 د.كدرجة ثانية )ب(
250.2 د.ك276.4 د.ك315 د.كدرجة ثالثة )ج(

184.8 د.ك235.6 د.ك263.9 د.كالدرجات األدنى مرتبة

التحليل الديموغرافى للمناطق المختلفة
لقــد قمنــا بإضافــة نقطــة بحثيــة جديــدة لنطــاق جمــع المعلومــات الســوقية، حيــث أننــا قمنــا بجمــع المعلومــات الخاصــة 

بالتوزيــع الديموغرافــى للمســتأجرين فــى المناطــق المختلفــة. وقــد جــاءت النتيجــة فــى الجــدول 10.

فّضــل حوالــى %18 مــن المســتأجرين المصرييــن اإلقامــة فــى منطقــة حولــى، بينمــا %23.3 منهــم فًضــل اإلقامــة   •
فــى منطقــة الســالمية. علــى العكــس مــن ذلــك، فًضــل حوالــى %45.9 مــن اللبنانييــن العيــش فــى الســالمية، وفقــط 

%21.9 فــى منطقــة حولــى.

تتــوزع الجاليــة الهنديــة بشــكل متســاوى تقريبــًا علــى مناطــق الســالمية، وحولــى، والفروانيــة، وخيطــان. هــذا باإلضافــة   •
إلــى المناطــق التــى تشــتهر بتواجدهــم بهــا مثــل المنقــف، وأبــو حليفــة، وجليــب الشــيوخ، والفحيحيــل.

يتمثــل أكبــر تمركــز للجاليــة الفلبينيــة فــى مناطــق الفروانيــة وخيطــان، وذلــك بنســب تصــل إلــى %33 و%29.5 مــن   •
العقــارات فــى المنطقتيــن. ثــم بعــد ذلــك تأتــى منطقــة حولــى والســالمية بنســب %15.3 و%9.1 مــن العقــارات فــى 

المنطقتيــن.

أمــا بالنســبة للمواطنيــن الكويتيــن،  فقــد تمثــل أكبــر تمركــز لهــم فــى منطقــة الســالمية بنســبة %21.2. ثــم تأتــى   •
بعدهــم منطقــة أبــو حليفــة بنســبة %13.5، ومنطقــة حولــى بنســبة %12.6، و الشــعب بنســبة %12.1، باإلضافــة 

إلــى منطقــة الجهــراء بنســبة 11.5%.

وقد جاء أكبر تمركز للغربيين )األوربيين واألمريكيين( فى مناطق السالمية وحولى.  •

جدول 10: توزيع تمركز المستأجرين حسب الجنسية فى المناطق المختلفة )الربع الثانى 2013(

الغربيين و أخرىالكويتيينالفلبنيينالهنوداللبنانييناألردنيينالمصريين

%14.1%12.6%15.3%13.4%21.9%36.7%17.9حولى

%19.2%21.2%9.1%17.6%45.9%22.7%23.3السالمية

%3.5%12.1%0.3%1.1%6.0%4.8%2.2الشعب

%5.8%6.8%4.4%5.7%0.8%1.2%3.2الفحيحيل

%2.0%2.9%0.3%1.9%1.1%0.0%2.0الفنطاس

%5.0%7.1%1.7%4.4%3.3%7.3%5.3المهبولة

%8.1%13.5%0.2%8.2%2.1%2.1%7.5أبو حليفة

%9.8%3.5%3.9%9.0%5.3%1.1%5.4المنقف

%3.3%11.5%2.0%2.5%0.5%1.6%2.7الجهراء

%11.9%7.1%33.0%15.3%4.1%9.9%14.5الفروانية

%13.5%1.5%29.5%13.6%7.2%12.6%12.4خيطان

جليب 
الشيوخ

2.6%0.0%0.0%7.1%0.3%0.0%3.6%
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منطقة شرق - محافظة العاصمة
ــاًل مــن  ــة الكويــت، وهــى تضــم بنفــس الوقــت عــددًا قلي ــة الهامــة فــى مدين ــر منطقــة شــرق مــن المناطــق التجاري تعتب
العقــارات اإلســتثمارية. ويتضــح مــن الجــدول رقــم )11( أن نســبة اإلشــغال فــي منطقــة شــرق قــد شــهدت تحســنًا فــي 
الربــع الثانــي مــن عــام 2013 ليصــل إلــى %92.2 مقارنــًة بمســتواه عنــد %90.2 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. كمــا 
إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي المنطقــة مــن 309 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 ليبلــغ 

338 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013.

ولقد درسنا 8 عقارات تحت اإلنشاء، يحتوا على 192 شقة سكنية فى منطقة شرق في الربع الثاني من عام 2013.

جدول رقم )11(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة شرق

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

985985عدد الشقق 

9777عدد الشقق الشاغرة

%92.20%90.20نسبة اإلشغال

338.0 د.ك 309.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

192-عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضــح الرســم البيانــي رقــم )6( العقــار اإلســتثماري بمنطقــة شــرق حســب حالــة التأثيــث والتــي لــم تشــهد أي تغيــر  ·•

علــى اإلطــالق فــي الفتــرة مابيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013.

ــة فــي منطقــة شــرق كونهــا منطقــة هامــة، بلغــت الحصــة الســوقية  ــى العقــارات المؤثث نظــرًا  إلرتفــاع الطلــب عل ·•

للعقــارات المؤثثــة فيهــا %91.7 مــن إجمالــي العقــارات.

تمثــل العقــارات النصــف مؤثثــة %2 فقــط مــن إجمالــي الســوق بمنطقــة شــرق، أمــا العقــارات الغيــر مؤثثــة فتمثــل  ·•

%6.3 مــن الســوق.

الرسم البياني رقم )6(: منطقة شرق – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

•·············يتضــح مــن الجــدول رقــم )12( أن نســبة اإلشــغال فــي العقــارات المؤثثــة فــي منطقــة شــرق قــد شــهد تحســنًا 
ملحوظــًا، إضافــًة إلــى أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية قــد شــهد إرتفاعــًا بنســبة 8.7%.

بلــغ عــدد العقــارات النصــف مؤثثــة بمنطقــة شــرق عقاريــن إســتثماريين إثنيــن فقــط، يتضمــن كل منهمــا عشــرة  ·        •

شــقق إســتثمارية. وقــد إنخفضــت نســبة اإلشــغال فــي العقاريــن إلــى مــا يقــارب %85 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 
2013 مقارنــًة بمســتواه فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. وقــد إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية إلــى 

850 دينــار كويتــي.

··•·············كان هنــاك إنخفــاض ملحــوظ فــي نســبة اإلشــغال فــي العقــارات اإلســتثمارية غيــر المؤثثــة بســبب تواجــد عقــارات 
ذات الدرجــة األدنــى مرتبــة فــي المنطقــة. كمــا إرتفــع متوســط قيمة اإليجــارات الشــهرية بمعدل 9.8%.

جدول رقم )12(: منطقة شرق - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%334.58.7 د.ك%93.80 307.6 د.ك%89.9مؤثثة

%850.06.30 د.ك%800.085.00 د.ك%90.00نصف مؤثثة

%225.09.80 د.ك%205.071.00 د.ك%93.50غير مؤثثة

يجــدر بالذكــر أن منطقــة شــرق ال تضــم عــددًا كبيــرًا مــن العقــارات الجديــدة، إال أنــه لوحــظ تغيــر عمــر للعقــارات منــذ بــدء  ·•

المســوحات الســوقية.

يوضح الرسم البياني رقم )7( أن عمر حوالي %65 من العقارات هو أكثر من خمسة سنوات. ·•

عمــر حوالــي %18.8 مــن العقــارات هــو مابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. كمــا أن عمــر حوالــي  %16.2 مــن  ·•

العقــارات هــو أقــل مــن عاميــن.

الرسم البياني رقم )7(: منطقة شرق – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2013(

•··············يتضــح مــن الجــدول رقــم )13( إنخفــاض نســبة اإلشــغال للعقــارات الجديــدة إلــى %81.3 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 
2013 مقارنــًة بمعــدل %88.7 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. كمــا إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية 

للعقــارات بشــكل كبيــر بمعــدل %13.2 بيــن الفترتيــن الزمنيتين. 

31 30



إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات بنســبة 11.4%  ·         •

فــي الفتــرة مابيــن الربــع الثانــي مــن عــام 2013 والربــع الثالــث مــن عــام 2011. كمــا شــهدت نســبة اإلشــغال فــي 
نفــس الدرجــة الجــودة تحســنًا فــي الفتــرة الزمنيــة ذاتهــا.

•·············شــهدت نســبة اإلشــغال للعقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات إرتفاعــًا ملحوظــًا، كمــا إرتفــع متوســط قيمــة 

اإليجــارات الشــهرية بنســبة 6.8%.

جدول رقم )13(: منطقة شرق – توجهات التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر 
العقارات

الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%592.013.20 د.ك%523.081.30 د.ك%85.00أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%280.011.40 د.ك%251.494.60 د.ك%91.90سنوات

%6.8 291.5 د.ك%273.094.2 د.ك%90.9أكثر من خمس سنوات

ــز  ــة الكويــت، تتمي ــة الواقعــة فــي قلــب المركــز التجــاري بمدين ــة منطقــة شــرق كأهــم المناطــق الحيوي نظــرًا ألهمي ·•

الفئــات العقاريــة فيهــا بأنهــا ذات درجــة تصنيــف عاليــة. يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )8( أن الحصــة الســوقية لفئــة 
الشــقق الدرجــة األولــى )أ( تعــادل %21.6، وحوالــي %78.4 بالنســبة للعقــارات ذات الدرجــة الثانيــة )ب(.

ال تضم منطقة شرق عقارات ذات فئات أخرى مختلفة عن الفئتين اآلنف ذكرهما. ·•

الريم البياني رقم )8(: منطقة شرق – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة )الربع الثالث من عام 2011(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )14( إنخفــاض نســبة اإلشــغال فــي عقــارات الدرجــة األولــى )أ( بشــكل طفيــف، بينمــا إرتفــع  ·•

متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بمعــدل 3.3%.

بلــغ النمــو األكبــر فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بمنطقــة شــرق فــي فئــة عقــارات الدرجــة الثانيــة )ب( حيــث  ·•

ــى 94.4%. ــة %5.7، كمــا إرتفــع نســبة اإلشــغال فيهــا إل ــغ اإلرتفــاع فــي قيمهــا اإليجاري بل

جدول رقم )14(: منطقة شرق - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
-----ممتازة )أ+(

%3.30 540.5 د.ك%84.00 523.0 د.ك%88.70درجة أولى )أ(

%5.70 282.2 د.ك%94.40 267.1 د.ك%90.50درجة ثانية )ب(

-----درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
-----مرتبة

ســوف نوضــح فــي التقريــر الماثــل متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لمختلــف أنــواع الشــقق فــي جميــع مناطــق دولــة 
الكويــت. بالنســبة لمنطقــة شــرق، ويوضــح الجــدول رقــم )15( متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية.

جدول رقم )15(: متوسط قيمة اإليجارات الشهرية في منطقة شرق )الربع الثاني من عام 2013(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

100-90-140-130ستوديو

--625-145غرفة واحدة

325-225-700-150غرفتين

-850-50080-250ثالثة غرف

--600-550أربعة غرف

 Penthouse سقائف---
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منطقة المرقاب – محافظة العاصمة
تعتبــر منطقــة المرقــاب إحــدى أكثــر المناطــق نــدرًة مــن ناحيــة عــدد العقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت. حيــث أنــه بالرغــم 
مــن قــرب المنطقــة مــن مدينــة الكويــت إال أنــه ال تتوافــر فيهــا عــدد كبيــر مــن الشــقق اإلســتثمارية. يوضــح الجــدول رقــم 
)16( إنخفــاض نســبة اإلشــغال مــن %91.9 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى %89 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. 
كمــا يتبيــن إرتفــاع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية مــن 329 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 349 

دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013.

جدول رقم )16(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري بمنطقة المرقاب

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

136136عدد الشقق القائمة

1115عدد الشقق الشاغرة

%89.00%91.90نسبة اإلشغال

 349.4 د.ك 329.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

--عدد الشقق تحت اإلنشاء

ــث يشــير الرســم  ــث. حي ــة التأثي ــة المرقــاب حســب حال ــار اإلســتثماري بمنطق ــي رقــم )9( العق يوضــح الرســم البيان ·•

البيانــي إلــى أن جميــع العقــارات اإلســتثمارية فــي منطقــة المرقــاب مؤثثــة بالكامــل، ممــا يــدل على أن نســبة العقارات 
المؤثثــة ترتفــع بزيــادة قــرب العقــارات مــن المركــز التجــاري ألي مدينــة بشــكل عــام.

الرسم البياني رقم )9(: منطقة المرقاب – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

ــة بمعــدل %89، بينمــا إرتفــع متوســط  يتضــح مــن الجــدول رقــم )17( إنخفــاض نســبة اإلشــغال للعقــارات المؤثث ·•

قيمــة اإليجــارات الشــهرية بنســبة %6 فــي الفتــرة مــا بيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013.

جدول رقم )17(: منطقة المرقاب - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث
 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%6.30 349.4 د.ك%89.00 329 د.ك%91.90مؤثثة

-----نصف مؤثثة

-----غير مؤثثة

وكمــا يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )10(، فــإن عمــر لجميــع العقــارات اإلســتثمارية المتواجــدة فــي منطقــة المرقــاب  ·•

تزيــد عــن خمــس ســنوات.9

الرسم البياني رقم )10(: منطقة المرقاب – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2013(

وبالتالــي، وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )18(، كان التغيــر فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية ونســبة اإلشــغال  ·•

حســب عمــر العقــار مماثــاًل للتغيــر فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية ونســبة اإلشــغال حســب حالــة التأثيــث.

جدول رقم )18(: منطقة المرقاب - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار )الربع الثاني 
من عام 2013(

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

-----أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
-----سنوات

%349.46.30 د.ك%32989.00د.ك%91.90أكثر من خمس سنوات

يتضح من الرسم البياني رقم )11( أن جميع العقارات اإلستثمارية في منطقة المرقاب هي من فئة الدرجة الثانية )ب(. ·•
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الرسم البياني رقم )11(: منطقة المرقاب - العقار اإلستثماري حسب درجة الجودة )الربع الثاني من عام 2013(

ــر فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية ونســبة اإلشــغال  وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )19(، فــإن التغي ·•

ــة  ــر فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية ونســبة اإلشــغال حســب حال ــل للتغي ــار مماث حســب درجــة جــودة العق
التأثيــث وعمــر العقــار.

جدول رقم )19(: منطقة المرقاب – توجهات التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ممتازة )أ+(

-----

-----درجة أولى )أ(

%6.30 349.4 د.ك%89.00 329 د.ك%91.90درجة ثانية )ب(

-----درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
-----مرتبة

-يوضــح الجــدول رقــم )20( متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة المرقــاب حســب أنــواع الشــقق وحالــة التأثيــث 
. فيها

جدول رقم )20(: منطقة المرقاب - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق )الربع 
الثالث من عام 2011(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة 

--350-275ستوديو

--غرفة واحدة

---غرفتين

--450-250ثالثة غرف

--500-350أربعة غرف

Penthouse سقائف---
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منطقة القبلة – محافظة العاصمة
تقــع منطقــة القبلــة فــي محافظــة العاصمــة لدولــة الكويــت. وهنــاك تشــابه بيــن محافظــة القبلــة ومحافظــة المرقــاب 
حيــث أنــه بالرغــم مــن قربهــا مــن مدينــة الكويــت إال أنهــا ال تشــتهر بتوفــر العديــد مــن العقــارات اإلســتثمارية فيهــا. ويتضــح 
ــة، وقــد بلغــت نســبة اإلشــغال فــي  ــاك 273 شــقة ســكنية إســتثمارية فــي منطقــة القبل مــن الجــدول رقــم )21( أن هن

منطقــة القبلــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 حوالــي 86.8%.

فــي الوقــت الــذي شــهدت فيــه نســبة اإلشــغال بمنطقــة القبلــة إنخفاضــًا فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، شــهد 
ــار  ــغ 328 دين ــي مــن مســتواه البال ــار كويت ــى 345.5 دين ــًا إل ــارات الشــهرية تحســنًا ملحوظــًا مرتفع متوســط قيمــة اإليج

ــام 2011 . ــث مــن ع ــع الثال ــي الرب ــي ف كويت

جدول رقم )21(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة القبلة

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

273273عدد الشقق 

2936عدد الشقق الشاغرة

%86.80%89.40نسبة اإلشغال

 345.5 د.ك 328.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

-   -   عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم )21( العقار اإلستثماري بمنطقة القبلة حسب حالة التأثيث.

بالتوافــق مــع اإلســتنتاج الســابق الــذي يفيــد بــأن أغلــب العقــارات المتواجــدة فــي المناطــق القريبــة مــن مركــز المدينــة  ·•

التجــاري مؤثثــة بالكامــل، حافظــت العقــارات اإلســتثمارية المؤثثــة بمنطقــة القبلــة علــى نفــس مســتويات حصتهــا 
الســوقية فــي المســحين الســابقين والبالغــة %65.6 مــن إجمالــي العقــارات. 

الرسم البياني رقم: )12( منطقة القبلة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

وفقــًا للجــدول رقــم )22(، شــهدت العقــارات المؤثثــة إنخفاضــًا فــي نســبة اإلشــغال مــن 87.2$ فــي الربع الثالــث من عــام 2011  ·•

إلــى %85.5 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. أمــا بالنســبة لمتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية، فقــد إرتفــع بنســبة 5.4%. 

وبالنســبة للعقــارات الغيــر مؤثثــة بمنطقــة القبلــة، فقــد بلغــت نســبة اإلشــغال فيهــا %89.4 فــي الربــع الثانــي مــن  ·•

عــام 2013 مقارنــًة بمعــدل %93.6 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. كمــا إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية 
بنســبة %2.8 ليصــل إلــى 296 دينــار كويتــي.

جدول رقم )22(: منطقة القبلة - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%371.55.40 د.ك%352.585.50 د.ك%87.20مؤثثة

-   -   -   -   -   نصف مؤثثة

%2.80 296.0 د.ك%89.40 288.0 د.ك%93.60غير مؤثثة

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )13( أنــه فــي ضــوء عــدم تواجــد عقــارات جديــدة تحــت اإلنشــاء فــي منطقــة القبلــة،  ·•

ــي العقــارات فــي المنطقــة بمعــدل 67.8%. ــر مــن إجمال ــر مــن خمــس ســنوات النســبة األكب ــت العقــارات بعمرأكث مثل

أمــا بالنســبة للعقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات، فقــد مثلــت حوالــي %23.4 مــن إجمالــي العقــارات.  ·•

ومثلــت العقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين الحصــة الســوقية المتبقيــة.

الرسم البياني رقم )13(: منطقة القبلة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )23( إرتفــاع نســبة اإلشــغال فــي منطقــة القبلــة بالنســبة للعقــارات بعمرأقــل مــن عاميــن.  ·•

ويجــدر بالذكــر أن الفئــة مــن العقــارات كانــت مشــغولًة تمامــًا فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2010. أمــا فــي الوقــت الحالــي، 
فقــد بلــغ نســبة اإلشــغال فيهــا %95.8. كمــا إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لتلــك العقــارات بمعــدل 16%.

شــهدت نســبة اإلشــغال فــي العقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات تحســنًا ملحوظــًا مــع الحفــاظ علــى  ·•

ــارات الشــهرية. ــي كمتوســط لقيمــة اإليج ــار كويت معــدل 418 دين

•       إنخفضــت بشــكل هامشــي نســبة اإلشــغال فــي العقــارات بعمرأكثــر مــن خمــس ســنوات، بينمــا شــهد متوســط قيمــة 
اإليجــارات الشــهرية إرتفاعــًا بمعدل 3.1%.
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جدول رقم )23(: منطقة القبلة - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار 

نسبة التغير في الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%16.00 290.0 د.ك%95.80 250.0 د.ك%87.50أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%2.90 418.5 د.ك%92.20 406.7 د.ك%84.40سنوات

%3.10 327.5 د.ك%89.20 317.5 د.ك%91.40أكثر من خمس سنوات

ــة  ــة هــي مــن فئ ــع العقــارات اإلســتثمارية فــي منطقــة القبل ــي رقــم )14(، فــإن جمي كمــا يتضــح مــن الرســم البيان ·•

)ب(. الثانيــة  الدرجــة 

الرسم البياني رقم )14(: منطقة القبلة – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

ــر فــي نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات ذات الدرجــة  يوضــح الجــدول رقــم )23( التغي ·•

الثانيــة )ب(. ومــن المالحــظ أن نســبة التغيــر كانــت مماثلــة للتغيــر فــي نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات 
ــارات فــي باقــي المناطــق. ــة مــن العق الشــهرية لنفــس الفئ

جدول رقم )24(: منطقة القبلة - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ممتازة )أ+(

-----

-----درجة أولى )أ(

%5.40 345.5 د.ك%86.80 327.7 د.ك%89.40درجة ثانية )ب(

-----درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
مرتبة

-----

يوضح الجدول رقم )25( متوسطات قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق بمنطقة القبلة.

جدول رقم )25(: منطقة القبلة - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق )الربع الثالث من عام 2011(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

---ستوديو

---غرفة واحدة

400-650300-290غرفتين

--550-300ثالثة غرف

---أربعة غرف

Penthouse سقائف---
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منطقة بنيد القار – محافظة العاصمة
ــت. تقــع  ــة الكوي ــارات اإلســتثمارية فــي محافظــة العاصمــة بدول ــواءًا للعق ــر المناطــق إحت ــار أكب ــد الق ــة بني ــر منطق تعتب
المنطقــة بقــرب مدينــة الكويــت وهــي مــن المناطــق الحيويــة الشــهيرة بتواجــد العقــارات اإلســتثمارية فيهــا بكثــرة. يتضــح 
مــن الجــدول رقــم )26( أن عــدد الشــقق اإلســتثمارية التــي تــم تغطيتهــا فــي منطقــة بنيــد القــار خــالل العينــة الســوقية 

بلغــت 758 شــقة ســكنية إســتثمارية. 

إرتفعــت نســبة اإلشــغال فــي منطقــة بنيــد القــار مــن %89.6 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى %96.7 فــي الربــع 
الثانــي مــن عــام 2013. كمــا قفــز متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية مــن مســتواه عنــد 331 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث 
مــن عــام 2011 إلــى 393.8 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. ولقــد رصدنــا 16 عقــارًا تحــت اإلنشــاء، يحتــوا 

علــى 647 شــقة ســكنية.

جدول رقم )26(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة بنيد القار

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

1,018758عدد الشقق 

10625عدد الشقق الشاغرة

%96.70%89.60نسبة اإلشغال

 393.8 د.ك 331.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

--  عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضــح الجــدول البيانــي رقــم )15( العقــار اإلســتثماري بمنطقــة بنيــد القــار حســب حالــة التأثيــث للعقــار. وخالفــًا  ·•
لإلســتنتاج الســابق الــذي يفيــد بــأن أغلــب العقــارات القريبــة مــن مركــز المدينــة التجــاري مؤثثــة بالكامــل، فــإن 100% 

ــة. ــر مؤثث ــد القــار غي مــن العقــارات اإلســتثمارية فــي منطقــة بني

الرسم البياني رقم )15(: منطقة بنيد القار – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

نظــرًا ألن جميــع الشــقق اإلســتثمارية بمنطقــة بنيــد القــار غيــر مؤثثــة، يتضــح مــن الجــدول رقــم )27( أن التغيــر فــي  ·•

نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية كان مماثــاًل لمــا هــو عليــه المبيــن فــي الجــدول رقــم )25(.

جدول رقم )27(: منطقة بنيد القار – توجهات التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

-   -   -   -   -   مؤثثة

-   -   -   -   -   نصف مؤثثة

%15.70 383.0 د.ك%96.70 331.0 د.ك%89.60غير مؤثثة

بمــا أنــه ال يوجــد عقــارات جديــدة فــي منطقــة بنيــد القــار، يوضــح الرســم البيانــي رقــم )16( أن %5.3 فقــط مــن  ·•

العقــارات ذات عمــر أقــل مــن عاميــن. ويعتبــر هــذا المعــدل منخفضــًا جــدًا مقارنــًة بمســتواه فــي الربــع الثالــث مــن عــام 
ــى مجموعــة أخــرى مــن التصنيــف. ــي إنتقالهــا إل ــد مــن العقــارات وبالتال 2011 فــي ضــوء إرتفــاع عمــر العدي

تمثــل العقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات %27 مــن العقــارات فــي منطقــة بنيــد القــار. أمــا بالنســبة  ·•

ــر مــن خمــس ســنوات، فقــد بلغــت نســبتها 67.7%. ــارات بعمرأكث للعق

الرسم البياني رقم )16(: منطقة بنيد القار – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يوضــح الجــدول رقــم )28( بعــض التغيــرات الحــادة فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة بنيــد القــار.  ·•

ويعــزى الســبب فــي هــذا التغيــر إلــى عامليــن أساســيين همــا: 1( إنتقــال العقــارات إلــى فئــات عمريــة مختلفــة عمــا 
كانــت عليــه ســابقًا 2( وعــدم إمكانيــة إجــراء مقارنــة بيــن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لمختلــف الفتــرات الزمنيــة. 
ويجــدر بالذكــر أن ظهــور هــذه المشــكلة تكــون جليــًة فــي المناطــق التــي تضــم عــددًا ضئيــاًل مــن العقــارات اإلســتثمارية.

بشــكل عــام، شــهدت بعــض العقــارات إنتقــااًل مــن مجموعــات الفئــة العمريــة بعمرأقــل مــن ســنتين ومجموعــة  ·•

العقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات إلــى مجموعــة العقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات. وبنــاءًا 
عليــه، أصبــح مــن المســتحيل إجــراء مقارنــًة موضوعيــًة لمتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي تلــك العقــارات.
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جدول رقم )28(: منطقة بنيد القار - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%43- 200.0 د.ك%351.395.00%75.30أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
سنوات

%36- 254.0 د.ك92.10%398.764.90%

%33 385.7 د.ك%290.296.50%92.80أكثر من خمس سنوات

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )17( أن منطقــة بنيــد القــار تضــم فئتيــن مــن العقــارات هــي عقــارات الفئــة األولــى )أ(  ·•

ــة %75.7 مــن اإلجمالــي. ــة الثاني ــة األولــى منهــا %24.3، بينمــا تمثــل الفئ ــة )ب(. تمثــل الفئ ــة الثاني وعقــارات الفئ

الرسم البياني رقم )17(: منطقة بنيد القار – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )29( تحســن مســتوى نســبة اإلشــغال بشــكل كبيــر فــي العقــارات ذات الدرجــات األولــى )أ(  ·•

والثانيــة )ب(.

شــهدت عقــارات الدرجــة األولــى )أ( بمنطقــة بنيــد القــار إنخفاضــًا فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لهــا بمعــدل  ·•

ــة )ب( بنســبة 22.7%. ــارات ذات الدرجــة الثاني ــة فــي العق %4.9، بينمــا إرتفعــت القيمــة اإليجاري

يجــدر بالذكــر أنــه ال يوجــد عقــارات تضــم شــققًا إســتثماريًة مــن الدرجــة الثالثــة )ج( فــي المســح األخيــر، ممــا ال يســمح  ·•

بإجــراء مقارنــة مــع نتائــج المســوحات الســابقة.

جدول رقم )29(: منطقة بنيد القار – توجهات التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ممتازة )أ+(

-----

%4.90- 434.8 د.ك%457.197.30%90.80درجة أولى )أ(

%22.70 367.0 د.ك%299.296.50%88.40درجة ثانية )ب(

---237.5%93.80درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
مرتبة

-----

يوضح الجدول رقم )30( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة بنيد القار.

جدول رقم )30(: منطقة بنيد القار – توجهات التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

150-85--ستوديو

300-180--غرفة واحدة

650-250--غرفتين

1,150-250--ثالثة غرف

---أربعة غرف

Penthouse سقائف---
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منطقة حولي – محافظة حولي
تقــع منطقــة حولــي فــي محافظــة حولــي، وُتَعــُد ثانــي أكبــر المناطــق بدولــة الكويــت مــن حيــث عــدد العقــارات اإلســتثمارية. 
يتضــح مــن الجــدول رقــم )31( أن إجمالــي عــدد الشــقق القائمــة فــي العينــة الســوقية قــد بلــغ 11,683 شــقة ســكنية فــي 
منطقــة حولــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. وقــد حافظــت منطقــة حولــي علــى معــدل إشــغال جيــد فــي الربــع الثانــي 

مــن عــام 2013 يعــادل 95.5%.

بلــغ متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة حولــي 226.6 دينــار كويتــي، مرتفعــًا بشــكل هامشــي عــن مســتواه 
البالــغ 223 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. ويعــزى الســبب فــي هــذا اإلرتفــاع إلــى كــون منطقــة حولــي 
منطقــة ســكنية بحتــة ذات تكتــل ســكاني كبيــر مــن ذوي الدخــل المتدنــي والمتوســط ممــا ال يســمح بإرتفــاع قيمــة 

اإليجــارات الشــهرية بنفــس المعــدل الــذي تشــهده المناطــق األخــرى. 
وقــد رصــد التقريــر أن عــدد الشــقق تحــت التشــييد قــد بلــغ 1,398 فــي منطقــة حولــي، أي مــا يمثــل زيــادة بأكثــر مــن ضعــف 
مــا تــم إحصــاؤه فــي الربــع الرابــع مــن 2010. ولكــن علــى الرغــم مــن إرتفــاع عــدد الشــقق تحــت اإلنشــاء، إال أن ذلــك العــدد 
ــر ذلــك ســلبيًا علــى نســبة اإلشــغال  ــر المتوقــع أن يؤث ال يغطــي الطلــب المتنامــي علــى اإلســكان فــي حولــي. ومــن غي

ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية خــالل الفتــرات الزمنيــة الالحقــة. 

جدول رقم )31(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة حولي

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

12,68511,683عدد الشقق القائمة

671520عدد الشقق الشاغرة

%95.50%94.70نسبة اإلشغال

 226.6 د.ك 223.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

5681,398عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضــح الرســم البيانــي رقــم )18( العقــار اإلســتثماري بمنطقــة حولــي حســب حالــة التأثيــث للعقــار. بلغــت نســبة  ·•

العقــارات النصــف مؤثثــة حوالــي %13 مــن إجمالــي العقــارات فــي منطقــة حولــي، ولكــن مــن المالحــظ أن أغلبيــة 
ــة. ــر مؤثث ــد أصبحــت غي ــارات ق ــك العق تل

بلغت نسبة العقارات المؤثثة بشكل كامل %1.1 فقط من إجمالي العقارات في منطقة حولي. ·•

تمثل العقارات الغير مؤثثة في منطقة حولي النسبة المتبقية )%85.9 من إجمالي العقارات(. ·•

الرسم البياني رقم )18(: منطقة حولي – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

ــة  ــي حســب حال يوضــح الجــدول رقــم )32( نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة حول ·•

التأثيــث لمختلــف العقــارات. ويتعــدى نســبة اإلشــغال %95 فــي جميــع الفئــات الثالثــة مــن العقــارات )المؤثثــة 
والنصــف مؤثثــة والغيــر مؤثثــة(.

إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات المؤثثــة بمعــدل %3.7 خــالل الفتــرة مــا بيــن الربــع الثالــث مــن  ·•

عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013. وقــد حقــق النمــو فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات 
النصــف مؤثثــة نمــوًا كبيــرًا بمعــدل 13.1%.

بلغــت نســبة اإلشــغال%95.5 فــي العقــارات الغيــر مؤثثــة فــي منطقــة حولــي، والتــي تمثــل حوالــي إجمالــي العينــة  ·•

فــي منطقــة حولــي. أمــا متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي المنطقــة فقــد إرتفــع بمعــدل 4%.

جدول رقم )32(: منطقة حولي - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%3.70 243.8 د.ك%97.0 235.0 د.ك%92.90مؤثثة

%13.10 276.9 د.ك%98.10 244.9 د.ك%93.40نصف مؤثثة

%4.00 225.7 د.ك%95.50 217.0 د.ك%95.00غير مؤثثة

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )19( أن الحصــة الســوقية للعقــارات بعمرأقــل مــن ســنتينفي منطقــة حولــي قــد بلغــت  ·•

%9.6 فقــط. أمــا بالنســبة للعقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات فقــد بلغــت الحصــة الســوقية فيهــا 16.1%.

تمثل العقارات بعمرأكثر من خمسة سنوات النسبة األكبر من إجمالي العقارات بنسبِة بلغت 74.3%. ·•
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الرسم البياني رقم )19(: منطقة حولي – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )33( أن نســبة اإلشــغال فــي جميــع فئــات العقــارات المؤثثــة والنصــف مؤثثــة والغيــر مؤثثــة  ·•

قــد تعــدت حاجــز الـــ90%.

إرتفع متوســط قيمة اإليجارات الشــهرية للعقارات بعمرأقل من ســنتين بنســبة %12.9، بينما إنخفضت نســبة اإلشــغال  ·•

فيهــا إلــى %90 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مقارنــًة بمســتواه عنــد %94.9 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011.

إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات بمعــدل 9.7%،  ·•

جيــدة. إشــغال  معــدالت  علــى  العقــارات  تلــك  وحافظــت 

كانــت نســبة اإلشــغال فــي العقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات جيــدًا جــدًا، بينمــا إنخفــض متوســط قيمــة  ·•

اإليجــارات الشــهرية بشــكل هامشــي فــي تلــك الفئــة مــن العقــارات  بنســبة %1.5. هــذا اإلنخفــاض، قــد يكــون بســبب 
ــة وليــس بســبب ظــروف الســوق.  ــكل العين مســألة هي

جدول رقم )33(: منطقة حولي - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%12.90 246.6 د.ك%90.00 218.5 د.ك%94.90أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
سنوات

%9.70 254.0 د.ك%96.20 231.5 د.ك94.80%

%1.50- 217.5%96.10 220.9 د.ك%94.60أكثر من خمس سنوات

التــي يقطنهــا ذوي الدخــل المتدنــي  نظــرًا ألن منطقــة حولــي مــن أكثــر المناطــق إكتظاظــًا بالشــقق الســكنية  ·•

المنطقــة. فــي  )أ(  األولــى  الدرجــة  حتــى  أو  )أ+(  الممتــازة  األولــى  الدرجــة  مــن  عقــارات  هنــاك  ليــس  والمتوســط، 

 

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )20( أن الحصــة الســوقية للعقــارات ذات الدرجــة الثانيــة )ب( فــي منطقــة حولــي قــد  ·•

بلغــت %4.3، و%38.5 فــي العقــارات ذات الدرجــة الثالثــة )ج(، و%57.2 فــي العقــارات ذات الدرجــات األدنــى مرتبــًة.

الرسم البياني رقم )20(: منطقة حولي – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يوضــح الجــدول رقــم )34( التغيــر فــي نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لمختلــف فئــات الشــقق  ·•
فــي منطقــة حولــي.

إنخفــض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي العقــارات ذات الدرجــة الثانيــة )ب( بمعــدل %18.2 مــع العلــم  ·•
ــج  ــًة مــع نتائ ــًة موضوعي ــل ممــا يجعــل مــن الصعــب بمــكان إجــراء مقارن ــة ضئي ــأن حجــم العقــارات فــي هــذه الفئ ب

الســابقة. المســوحات 

وقــد كان اإلنخفــاض الهامشــي فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي العقــارات ذات الدرجــة الثالثــة )ج( مخالفــًا  ·•
للتوقعــات ومفاجئــًا بنفــس الوقــت. ولكــن حافظــت تلــك الفئــة مــن العقــارات علــى معــدل إشــغال جيــد.

أمــا بالنســبة للعقــارات ذات الدرجــات األدنــى مرتبــًة، فقــد كانــت نســبة اإلشــغال فيهــا مرتفعــًا جــدًا عنــد %96.1 فــي  ·•
ــه متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بمعــدل 3.3%. ــذي إرتفــع في الوقــت ال

جدول رقم )34(: منطقة حولي - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ممتازة )أ+(

   -   -   -   -   -

-----درجة أولى )أ(

%18.20- 259.5 د.ك%94.10 317.1 د.ك%94.00درجة ثانية )ب(

%2.10- 232.3 د.ك%94.80 237.4 د.ك%95.10درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
مرتبة

%3.3 219.4 د.ك%96.10  212.4  د.ك94.60%

يوضج الجدول رقم )35( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة حولي.
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جدول رقم )35(: منطقة حولي – توجهات التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

170-12055-90-ستوديو

50-220120-245120-180غرفة واحدة

350-270110-300240-240غرفتين

500-400140-340300-240ثالثة غرف

450-600230-400350-350أربعة غرف

Penthouse سقائف---

منطقة السالمية – محافظة حولي
تعتبــر منطقــة الســالمية الواقعــة بمحافظــة حولــي أكبــر المناطــق التــي تضــم عقــارات إســتثمارية بدولــة الكويــت. ويتضــح 
مــن الجــدول رقــم )36( أن عــدد الشــقق القائمــة فــي العينــة الســوقية بمنطقــة الســالمية قــد بلــغ 20,557 شــقة ســكنية 
فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مقارنــًة بعــدد 19,155 شــقة ســكنية فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. وقــد حافظــت 
ــدل  ــًة بمع ــام 2013 مقارن ــي مــن ع ــع الثان ــي الرب ــد %94.2 ف ــدة عن ــى معــدالت إشــغال جي ــة عل ــي المنطق ــارات ف العق

%93.8 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011.

بلــغ متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة الســالمية 306 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، أي 
ــز منطقــة  ــع الثالــث مــن عــام 2011. وتتمي ــار كويتــي فــي الرب ــًة بمســتوياته البالغــة 281 دين ــرًا مقارن مــا يمثــل نمــوًا كبي
ــى  ــى الدرجــات األدن ــازة )أ+( وصــواًل إل ــى الممت ــداءًا مــن الدرجــة األول ــات الشــقق إبت ــع فئ الســالمية بإحتوائهــا علــى جمي

مرتبــًة.

وقــد رصدنــا 2,958 شــقة ســكنية تحــت اإلنشــاء فــى الربــع الثانــى مــن عــام 2013 بالمقارنــة ب1,712 فــى الربــع الثالــث 
مــن عــام 2011، ممــا يعكــس تزايــد وتيــرة اإلنشــاء فــى منطقــة الســالمية.

جدول رقم )36(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة السالمية

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

19,15520,557عدد الشقق

1,1971,198عدد الشقق الشاغرة

%94.20%93.80نسبة اإلشغال

 306.6 د.ك 281.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

1,7122,958عدد الشقق تحت اإلنشاء

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )21( أنــه فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 كانــت نســبة العقــارات المؤثثــة فــي منطقــة  ·•

الســالمية حوالــي %2.5، وبلغــت نســبة العقــارات النصــف مؤثثــة %8.7. كمــا بلغــت نســبة العقــارات الغيــر مؤثثــة 
.88.8%

مــن المالحــظ أن الحصــة الســوقية للعقــارات المؤثثــة كليــًا والنصــف مؤثثــة قــد إنخفضــت بشــكل كبيــر. ونظــرًا ألن  ·•

الســوق العقــاري بدولــة الكويــت مــازال يشــهد نمــوًا فــي نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية، فــإن 
مالكــي العقــارات ال يعتقــدون أنــه مــن الضــروري جــدًا تحســين حالــة التأثيــث فــي شــققهم اإلســتثمارية. 
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الرسم البياني رقم )21(: منطقة السالمية – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

يوضح الجدول رقم )37( توجهات التغير الكبير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية بمنطقة السالمية. ·•

مــن الجديــر بالذكــر أنــه ال يمكــن مقارنــة التغيــر فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بيــن مختلــف فئــات العقــارات  ·•

ــن العقــارات. ــات التأثيــث بي بمنطقــة الســالمية بســبب اإلنتقــال بيــن مجموعــات فئ

ــر بمعــدل 83.9%  إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات المؤثثــة فــي منطقــة الســالمية بشــكل كبي ·•

ليصــل إلــى 553.2 دينــار كويتــي، ممــا يشــير إلــى أن العقــارات األفضــل فقــط هــي التــي تحافــظ علــى حالــة التأثيــث 
الكامــل.

إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات النصــف مؤثثــة فــي منطقــة الســالمية بمعــدل %18.5، كمــا بلــغ  ·•

اإلرتفــاع فــي العقــارات الغيــر مؤثثــة حوالــي 12.3%.

من الواضح أن منطقة السالمية قد شهدت إرتفاعًا كبيرًا في قيمة اإليجارات الشهرية خالل السنتين السابقين. ·•

جدول رقم )37(: منطقة السالمية - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%83.90 553.2 د.ك%89.20 300.8 د.ك%93.50مؤثثة

%18.50 350.0 د.ك%95.00 295.4 د.ك%93.50نصف مؤثثة

%12.30 310.1 د.ك%93.80 276.2 د.ك%93.80غير مؤثثة

يوضح الرسم البياني رقم )22( توزيع العقار اإلستثماري في منطقة السالمية حسب عمر للعقار. ·•

فــي ضــوء إنخفــاض عــدد األراضــي الفضــاء فــي منطقــة الســالمية، بلغــت الحصــة الســوقية للعقــارات بعمرأقــل مــن  ·•

ــي %11.5. كمــا بلغــت الحصــة الســوقية للعقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات 32.1%. ســنتين حوال

تمثل العقارات بعمرأكثر من خمسة سنوات النسبة األكبر من السوق، أي ما يعادل 56.4%. ·•

الرسم البياني رقم )22(: منطقة السالمية – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2013(

إنخفضــت نســبة اإلشــغال فــي العقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين إلــى %86.3 فــي الوقــت الــذي إرتفــع فيــه متوســط  ·•

قيمــة اإليجــارات الشــهرية لنفــس العقــارات بمعــدل 16.4%.
حافظت العقارات ذات الفئات األخرى في منطقة السالمية على معدل إشغال جيد جدًا. ·•

إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات بعمربيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات بمعــدل %25.7. كمــا  ·•

إرتفعــت نســبة اإلشــغال للعقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات بنســبة 9.3%.

جدول رقم )38(: منطقة السالمية - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%16.40 357.0 د.ك%86.30 306.7 د.ك%93.50أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%25.70 350.1 د.ك%96.70 278.5 د.ك%93.90سنوات

%9.30 291.1 د.ك%94.40 266.4 د.ك%93.90أكثر من خمس سنوات

ــى  ــة األول ــارات ذات الدرج ــى أن الحصــة الســوقية للعق ــم )23( إل ــي رق ــار فــي الرســم البيان ــات العق ــع فئ يشــير توزي ·•

الممتــازة )أ+( فــي منطقــة الســالمية قــد بلغــت %0.7، وبلغــت النســبة %4.5 فــي العقــارات ذات الدرجــة األولــى )أ(.
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تمثل العقارات ذات الدرجة الثانية )ب( ما يعادل %37.3، بينما تمثل العقارات ذات الدرجة الثالثة )ج( 55.3%. ·•

يتضــح ممــا ســبق أن خصائــص منطقــة الســالمية تختلــف عــن تلــك التــي فــي منطقــة حولــي التــي تنــدرج معظــم  ·•

عقاراتهــا اإلســتثمارية بهــا فــي الفئتيــن األخيرتيــن مــن التصنيــف )الدرجــة الثالثــة والدرجــات األدنــى مرتبــة(.

الرسم البياني رقم )23(: منطقة السالمية – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

وفقــًا للجــدول رقــم )39(، بلغــت نســبة اإلشــغال فــي الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+( مــن العقــارات فــي منطقــة  ·•

الســالمية %99.3، ممــا يــدل علــى أنــه بالرغــم مــن أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية يصــل إلــى 1,200 دينــار 
كويتــي، إال أنــه هنــاك طلــب كبيــر علــى هــذا النــوع مــن الشــقق اإلســتثمارية. 

بلغــت نســبة اإلشــغال للعقــارات ذات الدرجــة األولــى )أ( والدرجــة الثانيــة )ب( فــي منطقــة الســالمية %91.8 و 85.4%  ·•

ــارات  ــدل %7.4 فــي متوســط قيمــة اإليج ــى )أ( إنخفاضــًا بمع ــة األول ــارات ذات الدرج ــي. وشــهدت العق ــى التوال عل
ــة )ب( بمعــدل 11.3%. ــات ذات الدرجــة الثاني الشــهرية، بينمــا إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقائ

حافظــت العقــارات ذات الدرجــة الثالثــة )ج(  علــى معــدالت مرتفعــة عنــد %93.4 ، كمــا إرتفــع متوســط قيمــة اإليجارات  ·•

الشــهرية لنفــس الفئــة بمعــدل 10.3%.

حافظــت العقــارات ذات الدرجــات األدنــى مرتبــًة علــى معــدالت اإلشــغال العاليــة الســابقة بالغــًة نســبة %97.4. كمــا  ·•

ــه إرتفــع بمعــدل $6.2. ــارات الشــهرية منخفضــًا ولكن بقــي متوســط قيمــة اإليج

جدول رقم )39(: منطقة السالمية - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ممتازة )أ+(

%19.00 1,200.0 د.ك%99.30 1,008.0 د.ك75.40%

%7.40- 491.9 د.ك%91.80 531.3 د.ك%91.30درجة أولى )أ(

%11.30 345.7 د.ك%85.40 310.7 د.ك%94.00درجة ثانية )ب(

%10.30 278.4 د.ك%93.40 252.4 د.ك%93.70درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
مرتبة

%6.20 172.2 د.ك%97.40 162.2 د.ك97.40%

يوضح الجدول رقم )40( المعدل السائد لمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية بمنطقة السالمية.

جدول رقم )40(: منطقة السالمية – توجهات التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

200-160100-150150-150ستوديو

350-375135-600135-170غرفة واحدة

1,700-750210-650220-250غرفتين

1350-1,750180-850500-500ثالثة غرف

1,450-210--أربعة غرف
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منطقة الشعب – محافظة حولي
تعتبــر منطقــة الشــعب أكثــر المناطــق إحتــواءًا علــى العقــارات اإلســتثمارية الفارهــة بدولــة الكويــت. ويتضــح مــن الجــدول 
رقــم )41( أننــا قــد رفعنــا عــدد العقــارات فــي العينــة الســوقية مــن 601 عقــار إلــى 1,500 عقــار. وقــد بلــغ متوســط قيمــة 
ــًا  ــل إرتفاع ــي مــن عــام 2013، أي مــا يمث ــع الثان ــي فــي الرب ــار كويت اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة الشــعب 529.8 دين
كبيــرًا عــن مســتواه البالــغ 426 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. ويجــدر بالذكــر أن العقــارات اإلســتثمارية 
فــي منطقــة الشــعب محاذيــة للشــارع المــوازي للبحــر، كمــا تتميــز العقــارات فــي منطقــة الشــعب بأنهــا مــن الفئــة عاليــة 

المســتوى.  
وقــد بلغــت نســبة اإلشــغال فــى الشــقق الموجــودة فــى قاعــدة بياناتنــا والبالغــة 1,500 شــقة ســكنية قائمــة حوالــي 96.1% 
فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، مرتفعــًا عــن مســتوياته فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. كمــا أننــا رصدنا 93 شــقة ســكنية 

تحــت اإلنشــاء فــى منطقــة الشــعب، مقارنــة ب148 شــقة ســكنية تحــت اإلنشــاء فــى الربــع الثالــث من عــام 2011.

جدول رقم )41(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الشعب

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

6011,500عدد الشقق القائمة

4758عدد الشقق الشاغرة

%96.10%92.20نسبة اإلشغال

 529.8 د.ك 426.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

14893عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضــح الرســم البيانــي رقــم )24( العقــار اإلســتثماري فــي منطقــة الشــعب حســب حالــة التأثيــث. ويجــدر بالذكــر أن  ·•

حالــة التأثيــث قــد تغيــرت بشــكل كامــل فــي منطقــة الشــعب.

إنتقلت معظم الشقق المتواجدة في منطقة الشعب من حالة الشقق التأثيث الجزئي إلى حالة الشقق الغير مؤثثة. ·•

يتواجد حاليًا عدد قليل من العقارات المؤثثة بمنطقة الشعب. ·•

الرسم البياني رقم )24(: منطقة الشعب – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )42( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات المؤثثــة فــي منطقــة الشــعب قــد  ·•

بلــغ 1,500 دينــار كويتــي، ولكــن يجــدر بالذكــر أن هــذه القيمــة تمثــل عقــارًا واحــدًا فقــط يضــم عــدد قليــل مــن الشــقق 
اإلســتثمارية.

إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات النصــف مؤثثــة ب فــي منطقــة الشــعب معــدل 55.3%،  ·•

مؤثثــة. الغيــر  للعقــارات  بالنســبة   52.5% وبمعــدل 

ــة بمختلــف  ــم اإليجاري ــًا النمــو المتصاعــد فــي القي ــرز فيهــا جلي ــر منطقــة الشــعب منطقــة ســكنية فارهــة، ويب تعتب ·•

مناطــق دولــة الكويــت.

جدول رقم )42(: منطقة الشعب - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

ال ينطبق 1,500.0 د.ك%90.00--مؤثثة

%55.30 681.8 د.ك%99.80 439.0 د.ك%92.10نصف مؤثثة

%52.50يتضح 518.4 د.ك%94.60 340.0 د.ك%92.60غير مؤثثة

يتضــح مــن الجــدول رقــم )25( أن حصــة العقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين فــي منطقــة الشــعب، قــد بلغــت بالوقــت  ·•

الحالــي %8.7. كمــا بلغــت حصــة العقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات %44.7، وحوالــي 46.7% 
بالنســبة للعقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات.

الرسم البياني رقم )25(: منطقة الشعب – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )43( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة الشــعب للعقــارات بعمرأقــل مــن  ·•

ســنتين قــد قفــز بمعــدل %53.8، كمــا إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى 
خمســة ســنوات بمعــدل 33%.
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باإلضافــة إلــى النمــو العــام فــي قيــم اإليجــارات بمنطقــة الشــعب، ســاهم إنتقــال العقــارات بيــن المجموعــات العمريــة  ·•
فــي زيــادة النمــو فــي القيــم اإليجاريــة بالمنطقــة.

تعدى نسبة اإلشغال لجميع الفئات العمرية العقارية حاجز الـ95%. ·•

جدول رقم )43(: منطقة الشعب - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%53.80 532.3 د.ك%95.40 346.0 د.ك%93.10أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
سنوات

%33.00 580.7 د.ك%96.90 436.6 د.ك92.10%

%4.50 480.5 د.ك%95.60 460.0 د.ك%91.70أكثر من خمس سنوات

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )26( أن %1.2 فقــط مــن العقــارات فــي منطقــة الشــعب هــي مــن الدرجــة األولــى  ·•
الممتــازة )أ+(. بالرغــم مــن أن العينــة الســوقية قــد إرتفعــت إال أن عــدد الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+( لــم يتغيــر، ممــا 

ــة.  ــى إنخفــاض الحصــة الســوقية لهــذه الفئ أدى إل

بلغت الحصة السوقية للعقارات ذات الدرجة األولى )أ( %83.3 ، وحوالي %15.5 للعقارات ذات الدرجة الثالثة )ج(. ·•

هذا يؤكد أن نوعية وجودة العقارات بمنطقة الشعب عالية جدًا.  ·•

الرسم البياني رقم )26(: منطقة الشعب – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )44( أن نســبة اإلشــغال فــي العقــارات ذات الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+( قــد بلــغ %94.4 فــي الربــع  ·•
الثانــي مــن عــام 2013. كمــا بلــغ متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية 700 دينــار كويتــي، مرتفعًا بنســة %4.5 عن مســتوياته 

فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011.

بلغت نســبة اإلشــغال في العقارات ذات الدرجة األولى )أ( %96.57. كما بلغ متوســط قيمة اإليجارات الشــهرية 562 دينار  ·•
كويتــي، مرتفعــًا بنســبة %27 عــن مســتوياته فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011.

 •······كما بلغت نسبة اإلشغال في العقارات ذات الدرجة الثانية )ب( %94 في الربع الثاني من عام 2013. كما بلغ متوسط 
قيمة اإليجارات الشهرية 349 دينار كويتي، مرتفعًا بنسبة 18.2.% عن مستوياته في الربع الثالث من عام 2011.

جدول رقم )44(: منطقة الشعب - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
%4.50 700.0 د.ك%94.40 670.0 د.ك%94.40ممتازة )أ+(

%27.00 562.7 د.ك%96.50 443.1 د.ك%91.70درجة أولى )أ(

%18.20 349.7 د.ك%94.00 296.0 د.ك%94.20درجة ثانية )ب(

-   --   -   -   درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
--   -   -   -  مرتبة

يوضح الجدول رقم )45( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية لمختلف أنواع الشقق في منطقة الشعب.

جدول رقم )45(: منطقة السالمية - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

-150-15-ستوديو

375-300300-250-غرفة واحدة

650-750190-350-غرفتين

1,300-800350-1,500320ثالثة غرف

650–1,800--أربعة غرف

Penthouse سقائف---
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منطقة الجابرية – محافظة حولي
تعتبــر منطقــة الجابريــة مــن المناطــق ذات العــدد القليــل نســبيًا مــن العقــارات اإلســتثمارية المنتشــرة فــي أنحــاء محافظــة 
حولــي. ويتضــح مــن الجــدول رقــم )46( أن عــدد الشــقق اإلســتثمارية بمنطقــة الجابريــة والتــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة 
الســوقية قــد إرتفــع إلــى 3,807 شــقة ســكنية. كمــا إرتفعــت نســبة اإلشــغال إلــى %97.5 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 

مقارنــًة بمعــدل %93.5 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011.

إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة الجابريــة إلــى 248.8 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 
مقارنــًة بمعــدل 242 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011.

وقــد رصدنــا 152 شــقة ســكنية تحــت اإلنشــاء فــى الربــع الثانــى 2013 موجوديــن فــى أربــع عقــارات مقارنــة ب96 شــقة 
ســكنية فــى الربــع الثالــث 2011.

جدول رقم )46(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الجابرية

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

1,4943,80عدد الشقق

9797عدد الشقق الشاغرة

%97.50%93.50نسبة اإلشغال

 248.8 د.ك 242.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

96152عدد الشقق تحت اإلنشاء

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )27( أن الحصــة الســوقية الحاليــة العقــارات الغيــر مؤثثــة فــي منطقــة الجابريــة قــد  ·•

بلغــت %99.7، وحوالــي %0.3 للعقــارات المؤثثــة. وال يتواجــد عقــارات نصــف مؤثثــة فــي منطقــة الجابريــة.

وكما تمت اإلشارة إليه سابقًا، فإن التوجه العام في دولة الكويت يتحول إلى تأجير الشقق الغير مؤثثة. ·•

الرسم البياني رقم )27(: منطقة الجابرية – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث  )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )47( أن نســبة اإلشــغال فــي الجابريــة كان مثاليــًا عنــد %100. وهنــاك عقــار إســتثماري واحــد   •
فقــط شــهد إنخفاضــًا فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية ليصــل إلــى 250 دينــار كويتــي. هــذا اإلنخفــاض قــد 
يكــون راجــع إلــى تغيــر حالــة التأثيــث لبعــض العقــارات والــذى قــد يــؤدى إلــى صعوبــة فــى المقارنــة. مــن غيــر المتوقــع 

أن يكــون مرجــع هــذا اإلنخفــاض إلــى أحــوال الســوق.

حافظــت العقــارات الغيــر مؤثثــة علــى معــدالت اإلشــغال الخاصــة بهــا عنــد %93.3، وإرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات   •
الشــهرية بمعــدل %4.3 فــي الفتــرة مــا بيــن الربــع الثانــي مــن عــام 2013 والربــع الثالــث مــن عــام 2011.

جدول رقم )47(: منطقة الجابرية – توجهات التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%8.30- 250.0 د.ك%100.00 272.5 د.ك%95.50مؤثثة

-   -   -   -   -   نصف مؤثثة

%4.30 248.7 د.ك%93.30 238.5 د.ك%93.20غير مؤثثة

يتضــح مــن الجــدول البيانــي رقــم )28( أن حصــة العقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين قــد بلغــت %2.9، وقــد بلغــت حوالــي  ·•

%11.2 للعقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. أمــا بالنســبة للعقــارات بعمــر أكثــر مــن خمســة ســنوات 
فقــد بلغــت حصتهــا الســوقية 85.9%.

الرسم البياني رقم )28(: منطقة الجابرية – العقار اإلستثماري حسب عمر للعقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )48( أن نســبة اإلشــغال للعقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين قــد إنخفضــت بمعــدل %81.3 فــي  ·•
الربــع الثانــي مــن عــام 2013، ولكــن فــي الوقــت نفســه إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لنفــس الفئــة مــن 

العقــارات بمعــدل 29.1%.

إنخفضــت نســبة اإلشــغال للعقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات إلــى %81.5، فــي حيــن أن متوســط  ·•
قيمــة اإليجــارات الشــهرية قــد إرتفــع بمعــدل 22.1%.

كمــا تحســن النمــو فــي نســبة اإلشــغال للعقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات إلــى %95.3، كمــا إرتفــع متوســط  ·•
قيمــة اإليجــارات الشــهرية بنســبة 2.5%.
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جدول رقم )48(: منطقة الجابرية - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%29.10 352.9 د.ك%81.30 273.3 د.ك%96.30أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%22.10 354.9 د.ك%81.50 290.7 د.ك%94.30سنوات

%2.50 241.7 د.ك%95.30 235.8 د.ك%93.20أكثر من خمس سنوات

ســاهم زيــادة عــدد العقــارات اإلســتثمارية فــي العينــة الســوقية إلــى التغيــر فــي فئــات العقــارات فــي منطقــة الجابريــة.  ·•

ويتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )29( إلــى أن الحصــة الســوقية للعقــارات ذات الدرجــة األولــى )أ( بلــغ %0.9، وبلــغ 
حوالــي %30.7 للعقــارات ذات الدرجــة الثانيــة )ب(، كمــا قــد بلــغ %16.1 للعقــارات ذات الدرجــة الثالثــة )ج(. أمــا 

ــا الســوقية 52.2%. ــى، فقــد بلغــت حصته ــة األدن بالنســبة لباقــي العقــارات ذات المرتب

الرسم البياني رقم )29(: منطقة الجابرية – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

بلغــت نســبة اإلشــغال فــي الدرجــة األولــى )أ( مــن العقــارات %33.3. ويجــدر بالذكــر أن هــذه النســبة تنطبــق علــى عقــار  ·•

جديــد، وبالتالــي فــإن هــذه النســبة قابلــة لإلرتفــاع بمــرور الوقــت. وقــد بلــغ متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية 750 
دينــار كويتــي.

بلغــت نســبة اإلشــغال فــي العقــارات ذات الدرجــة الثانيــة )ب( %93.3، بينمــا بلــغ متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية  ·•

ــار كويتــي. فيهــا 303.2 دين

ــة بشــكل طفيــف، كمــا إنخفــض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية  إنخفضــت نســبة اإلشــغال فــي الدرجــة الثالث  •
بنســبة %3.4. ويعــزى اإلنخفــاض فــى متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لزيــادة حجــم العينــة وليــس إنعكاســًا 

لظــروف الســوق.

إرتفعــت نســبة اإلشــغال إلــى %95 للعقــارات ذات الدرجــة األدنــى مرتبــة، كمــا حافــظ متوســط قيمــة اإليجــارات  ·•

الشــهرية فيهــا علــى مســتواه خــالل الفتــرة مــن بيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013.

جدول رقم )49(: منطقة الجابرية - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ممتازة )أ+(

   -   -   -   -   -

ال بنطبق 750.0 د.ك%33.30-   -   درجة أولى )أ(

ال بنطبق 303.2 د.ك%93.30-   -   درجة ثانية )ب(

%3.40- 270.5 د.ك%91.70 280.0 د.ك%95.30درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
مرتبة

%0.30- 239.2 د.ك%95.00 239.8 د.ك93.40%

يبين الجدول رقم )50( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائد لمختلف أنواع الشقق في بمنطقة الجابرية.

جدول رقم )50(: منطقة الجابرية - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

150-120--ستوديو

220-170-200-200غرفة واحدة

750-140-350-250غرفتين

525-250--ثالثة غرف

525-450--أربعة غرف

Penthouse سقائف---
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منطقة الفحيحيل – محافظة األحمدي
ُتَعــد منطقــة الفحيحيــل أحــد أقــل المناطــق بدولــة الكويــت مــن ناحيــة قيمــة إيجــارات العقــارات اإلســتثمارية. ويتضــح مــن 
الجــدول رقــم )51( أنــه فــي ضــوء زيــادة عــدد العقــارات فــي العينــة الســوقية، بلــغ متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي 
الربــع الثانــي مــن عــام 2013 حوالــي 189 دينــار كويتــي. هــذا يمثــل إنخفاضــًا بمعــدل %27 عــن متوســط قيمــة اإليجــارات 
الشــهرية فــي مختلــف مناطــق دولــة الكويــت. وقــد اإلنخفــاض فــى متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية كنتيجــة لزيــادة 

حجــم عينــة العقــارات.

وقــد بلــغ عــدد الشــقق اإلســتثمارية فــي العينــة الســوقية فــي منطقــة الفحيحيــل 2,795 شــقة ســكنية إســتثمارية في الربع 
الثانــي مــن عــام 2013، مرتفعــًا عــن مســتواه عنــد 2,593 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. كمــا كانــت نســبة اإلشــغال 

جيــدًة جــدًا فــي المنطقــة بمعــدل %96.6. وقــد وجدنــا أن هنــاك 792 شــقة تحــت اإلنشــاء فــي منطقــة الفحيحيــل.

جدول رقم )51(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الفحيحيل

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

2,5932,795عدد الشقق 

12496عدد الشقق الشاغرة

%96.60%95.20نسبة اإلشغال

 189.4 د.ك 200.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

-   -   الشهرية

603792عدد الشقق تحت اإلنشاء

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )30( أن جميــع العقــارات اإلســتثمارية فــي منطقــة الفحيحيــل غيــر مؤثثــة. هــذا يأتــي  ·•

ــت. ــة الكوي ــارات اإلســتثمارية بدول ــام لســوق العق بالتوافــق مــع التوجــه الع

الرسم البياني رقم )30(: منطقة الفحيحيل – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013( 

بالنســبة للعقــارات النصــف مؤثثــة، أصبــح مــن غيــر الممكــن إجــراء مقارنــة مــع الســنوات الســابقة حيــث أن تلــك العقارات  ·•

قــد إنتقلــت مــن فئــة العقــارات النصــف مؤثثــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2011 إلــى فئــة العقــارات الغيــر مؤثثــة.

كمــا حافظــت العقــارات الغيــر مؤثثــة علــى معــدالت إشــغال جيــدة عنــد %96.6، كمــا إنخفــض متوســط قيمــة   •
اإليجــارات الشــهرية بشــكل هامشــي بمعــدل %7. وكمــا أوضحنــا ســابقًا، فــإن هــذا اإلنخفــاض يرجــع إلــى التغيــر فــى 

ــا. ــث به ــة التأثي ــر حال ــارات قــد تغي ــث أن عــددًا مــن العق ــة، حي حجــم العين

جدول رقم )52(: منطقة الفحيحيل - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

ال ينطبق-   -   -   -   مؤثثة

ال ينطبق-   -    245.0 د.ك%91.20نصف مؤثثة

%4.70- 189.4 د.ك96.60 198.6 د.ك%95.30غير مؤثثة

إنتقل عدد كبير من العقارات إلى فئات عمرية مختلفة منذ بدء التقرير السوقي الماثل. ·•

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )31( أن حصــة العقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين قــد بلــغ %6.2، وبلــغ حوالــي 17.3%  ·•

ــر مــن خمســة ســنوات فقــد  ــى خمســة ســنوات. أمــا بالنســبة للعقــارات بعمرأكث ــن ســنتين إل للعقــارات بعمرمــا بي
ــا الســوقية 76.5%. بلغــت حصته

لــم يكــن الحــال كذلــك عندمــا تــم إعــداد اإلصــدار األول مــن التقريــر فــي عــام 2010، حيــث كانــت معظــم العقــارات  ·•

تنــدرج تحــت فئــة العقــارات بعمرأقــل مــن عاميــن. ومنــذ ذلــك الحيــن، إنتقــل معظــم تلــك العقــارات إلــى فئــة العقــارات 
بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات.

الرسم البياني رقم )31(: منطقة الفحيحيل – العقار اإلستثماري حسب عمر للعقار )الربع الثاني من عام 2013(

يوضح الجدول رقم )53( نتائج إنتقال العقارات إلى فئات عمرية مختلفة. ·•

إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين بنســبة %71.4، وبمعــدل 47.5%  ·•

للعقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. يعــزى هــذا اإلرتفــاع الكبيــر إلــى أن أغلــب العقــارات قــد إنتقــل 
إلــى فئــة العقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات حيــث إنخفــض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بمعــدل 15.8%.

حافظت مختلف العقارات ذات الفئات العمرية المختلفة على معدالت إشغال جيدة. ·•

65 64



جدول رقم )53(: منطقة الفحيحيل - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%71.40 342.1 د.ك%98.80 199.6 د.ك%95.60أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%47.50 266.6 د.ك%96.70 180.8 د.ك%95.90سنوات

%15.80- 178.0 د.ك%96.30 211.4 د.ك%93.40أكثر من خمس سنوات

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )32( أن الحصــة الســوقية للعقــارات ذات الفئــة الثالثــة )ج( قــد بلغــت %40، وبلغــت  ·•

ــًة 60%. ــى مرتب ــات األدن ــارات ذات الفئ فــي العق

فــي المســح الســوقي األخيــر، كان هنــاك عقــار واحــد فقــط مــن فئــة الدرجــة الثانيــة )ب(. بيــد أنــه فــي ظــل إنتقــال  ·•·

العقــار إلــى فئــة عمريــة جديــدة، تــم منــح نقــاط أقــل لذلــك العقــار ونقلــه إلــى الدرجــة الثالثــة )ج(.

الرسم البياني رقم )32(: منطقة الفحيحيل – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يوضح الجدول رقم )54( أن نسبة اإلشغال في عقارات الدرجة الثالثة )ج( والدرجات األدنى مرتبة قد تعدى معدل 95%. ·•·

كمــا إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بنســبة %1.9 للعقــارات ذات الدرجــة الثالثــة )ج(، بينمــا إنخفــض بنســبة  ·•

%7.5 للعقــارات ذات المرتبــة األدنــى. يقــع العديــد مــن العقــارات التــى تــم تغطيتهــا حديثــًا فــى نطــاق البحــث، فــى 
تلــك الدرجــة، وبالتالــى لــن يكــون مــن المجــدى مقارنــة متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بالنســبة لهــا.

جدول رقم )54(: منطقة الفحيحيل - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

-   -   -   -   -   درجة أولى ممتازة )أ+(

-   -   -   -   -   درجة أولى )أ(

ال ينطبق-   -    270.0 د.ك%92.30درجة ثانية )ب(

%1.90 215.6 د.ك%95.90 211.6 د.ك%96.00درجة ثالثة )ج(

%7.50- 173.8 د.ك%97.00 187.8 د.ك%94.60الدرجات األدنى مرتبة

يوضح الجدول رقم )55( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة الفحيحيل.

جدول رقم )55(: منطقة الفحيحيل – توجهات التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

120-100--ستوديو

230-120--غرفة واحدة

360-300150-200-غرفتين

350-360150-220-ثالثة غرف

400-250--أربعة غرف

Penthouse سقائف---

67 66



منطقة الفنطاس – محافظة األحمدي
تقــع منطقــة الفنطــاس فــي محافظــة األحمــدي، وتعتبــر مــن المناطــق الحيويــة الهامة و الواعــدة بدولة الكويــت. وفي نفس 
الوقــت، يعــد حجــم العقــارات اإلســتثمارية فــي منطقــة الفنطــاس صغيــرًا نســبيًا بالمقارنــة مــع باقــي المناطق فــي محافظة 
األحمــدي.  ويتضــح مــن الجــدول رقــم )57( أن عــدد الشــقق القائمــة فــي منطقــة الفنطــاس قــد بلــغ 1,972 شــقة ســكنية 

فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، مرتفعــًا عــن مســتواه فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 عنــد 1,727 شــقة ســكنية.

وقــد بلغــت نســبة اإلشــغال %96.3 وقــد إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية إلــى 274.2 دينــار كويتي فــي الربع الثاني 
مــن عــام 2013 مــن 399 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. ويجــدر بالذكــر أن متوســط قيمــة اإليجارات الشــهرية 
قــد شــهد إرتفاعــًا كبيــرًا مــن 303 دينــار كويتــي فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2010 بســبب تحســين حالــة التأثيــث فــي عــدد مــن 
العقــارات بالمنطقــة. لكــن معظــم تلــك العقــارات قــد تراجــع مــن ناحيــة حالــة التأثيــث ممــا أدى إلــى إنخفــاض متوســط قيمــة 

اإليجــارات الشــهرية. ولــن هــذا ال يعكــس إنخفــاض فــى متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــى هــذه المنطقــة.

ــن. وقــد  ــارات الشــهرية فــي كال الحالتي ــة لمتوســط قيمــة اإليج ــة موضوعي ــراء مقارن فــي ضــوء مــا ســبق، ال يمكــن إج
ــي المــرة الســابقة.  ــدد 350 ف ــًة بع ــة الفنطــاس مقارن ــا 726 شــقة ســكنية إســتثمارية تحــت اإلنشــاء فــي منطق رصدن

جدول رقم )56(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الفحيحيل

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

1,7271,972عدد الشقق 

12573عدد الشقق الشاغرة

%96.30%92.80نسبة اإلشغال

 274.2 د.ك 399.6 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

350726عدد الشقق تحت اإلنشاء

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )33( التغيــر الكبيــر فــي الحصــة الســوقية للعقــارات المؤثثــة، حيــث بلــغ فــي الوقــت  ·•

الحالــي %4.6 مقارنــًة بـــ%32.7 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. ومــن الجديــر باإلهتمــام أن %4.2 مــن العقــارات 
كانــت مؤثثــة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2010. ومــن الواضــح أن أغلبيــة العقــارات التــي أجــرت تعديــالت علــى حالــة 

التأثيــث الخــاص بهــا قــد إنتقلــت إلــى حالــة التأثيــث الســابقة فــي عــام 2010.

حوالي %20.8 من العقارات هي عقارات نصف مؤثثة، وحوالي %74.6 منها غير مؤثثة. ·•

الرسم البياني رقم )33(: منطقة الفنطاس – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )57( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية قــد إنخفــض إلــى 650 دينــار كويتــي، كمــا  ·•

.85% إلــى  اإلشــغال  نســبة  إنخفضــت 

إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بمعــدل %4.1 للعقــارات النصــف مؤثثــة، وبلــغ النمــو %14.4 بالنســبة  ·•

للعقــارات الغيــر مؤثثــة.
يتضــح جليــًا مــن الجــدول أدنــاه أنــه فــي الوقــت الــذي إرتفــع فيــه متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للفئتيــن األكبــر  ·•

حجمــًا، إنخفــض المتوســط العــام لقيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة الفنطــاس حيــث أن هاتيــن الفئتيــن ال 
ــات األخــرى. ــن الفئ ــى بي ــوزن األعل ــالن ال تمث

جدول رقم )57(: منطقة الفنطاس – توجهات التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 
 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%5.40- 650.0 د.ك%85.00 686.8 د.ك%90.80مؤثثة

%4.10 444.2 د.ك%94.10 426.9 د.ك%93.30نصف مؤثثة

%14.40 242.4 د.ك%96.30 212.0 د.ك%94.10غير مؤثثة

يتغير توزيع العقارات بإستمرار في منطقة الفنطاس مع مرور السنوات. ·•

ــغ %9.6. بينمــا  يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )34( أن الحصــة الســوقية للعقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين قــد بل ·•

بلغــت النســبة %24.3 للعقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. وحــازت العقــارات بعمرأكثــر مــن خمــس 
ســنوات علــى النســبة المتبقــة )66.1%(
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الرسم البياني رقم )34(: منطقة الفنطاس – العقار اإلستثماري حسب عمر للعقار )الربع الثاني من عام 2013(

·فــي ضــوء التغيــر الجــذري فــي حالــة التأثيــث فــي العقــارات ذات الفئــة العمريــة المختلفــة، إنخفــض متوســط قيمــة  ·•

اإليجــارات الشــهرية للفئــات العمريــة الثالثــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مقارنــًة بمســتوياته فــي الربــع الثالــث 
مــن عــام 2011.

ولكــن كمــا تمــت اإلشــارة إليــه ســابقًا، فــإن اإلنخفــاض فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية ناتــٌج عــن إنخفــاض  ·•

ــى  ــد إخــالء عقاراتهــم مــن المفروشــات. هــذا ال يعــد مؤشــرًا عل ــالك العقــارات عن ــا ُم ــي يفرضه ــة الت ــم اإليجاري القي
ــة. ــة حســابية طبيعي ــرد نتيج ــه مج ــة الفنطــاس، ولكن ــة فــي منطق ــم اإليجاري إنخفــاض القي

جدول رقم )58(: منطقة الفنطاس - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%34.40- 299.3 د.ك%95.80 456.3 د.ك%91.70قل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%33.90- 266.6 د.ك%96.70 403.4 د.ك%92.80سنوات

%3.60- 227.6 د.ك%96.20 236.0 د.ك%95.20أكثر من خمس سنوات

ــر مماثــل فــي فئــات التصنيــف  ــة التأثيــث للعقــارات فــي منطقــة الفنطــاس إلــى تغي ــر فــي حال ــر الكبي •      ســاهم التغي

العقــاري حســب درجــات الجــودة. ويتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )35( أن الحصــة الســوقية للدرجــة األولــى الممتــازة 
)أ+( قــد تالشــت، بينمــا بلغــت %0.8 فــي الدرجــة األولــى )أ(.

%6.5 من العقارات هي من الدرجة الثانية )ب(، و%92.7 منها من الدرجة الثالثة )ج(. ·•

·ُيذكر أنه لم يكن هناك عقارات ذات مرتبه أدنى في المسوحات السابقة. ·•

الرسم البياني رقم )35(: منطقة الفنطاس – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يوضــح الجــدول رقــم )59( التغيــر الجــذري فــي القيــم اإليجاريــة بســبب التغيــر الحاصــل فــي حالــة التأثيــث فــي العقــارات  ·•

اإلســتثمارية.

حافظــت الفئــات العقاريــة الثالثــة علــى معــدالت إشــغال جيــدة فــي منطقــة الفنطــاس. وقــد بلــغ اإلرتفــاع فــي  ·•

)ج(. الثالثــة  للدرجــة   33% وحوالــي  )ب(،  الثانيــة  للدرجــة   3.4% الشــهرية  اإليجــارات  قيمــة  متوســط 

ولكن لم يكن لهذا النمو أي تأثيِر ُيذكر في ضوء التغير في حالة التأثيث لتلك العقارات.  ·•

جدول رقم )59(: منطقة الفنطاس - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ال ينطبق--    975.0 د.ك%85.40ممتازة )أ+(

%51.90 900.0 د.ك%100.00 592.4 د.ك%92.20درجة أولى )أ(

%3.40 258.9 د.ك%95.30 250.3 د.ك%94.30درجة ثانية )ب(

%33.00 237.5 د.ك%96.30 178.6 د.ك%93.20درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
ال ينطبق--   -   -   مرتبة

يوضح الجدول رقم )60( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة الفنطاس.

71 70



جدول رقم )60(: منطقة الفنطاس - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

185-12070-100-ستوديو

250-300130-160-غرفة واحدة

500-600150-900150-550غرفتين

450-600180-1,000500-600ثالثة غرف

450-420--أربعة غرف

Penthouse سقائف---

منطقة المهبولة – محافظة األحمدي
تتشــابه خصائــص منطقــة المهبولــة مــع تلــك التــي فــي منطقــة الفنطــاس، حيــث شــهدت حالــة التأثيــث تغيــرًا جذريــًا فــي 
كال المنطقتيــن. فقــد إنتقلــت معظــم العقــارات مــن العقــارات المؤثثــة إلــى غيــر المؤثثــة ممــا جعــل مــن الصعــب بمــكان 

إجــراء مقارنــة موضوعيــة مــع الفتــرات الزمنيــة الســابقة.

يتضــح مــن الجــدول رقــم )62( أن عــدد الشــقق القائمــة بمنطقــة المهبولــة قــد بلــغ 4,288 شــقة ســكنية فــي الربــع الثانــي 
مــن عــام 2013. وحافظــت العقــارات علــى معــدل إشــغال %94.9، بينمــا إنخفــض متوســط قيمــة اإلجــارات الشــهرية إلــى 

255.2 دينــار كويتــي.

وقــد رصدنــا 179 مبنــى إســتثمارى تحــت اإلنشــاء فــي منطقــة المهبولــة بعــدد 5493 شــقة، مقارنــة ب2,234 شــقة فــى 
التقريــر الســابق. هــذا التغيــر الهائــل فــى مســتوى اإلنشــاء فــى المنطقــة وضــع ضغــط علــى نســبة اإلشــغال ومســتوى 

اإليجــارات فــى المنطقــة.

جدول رقم )61(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة المهبولة

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

4,5114,288عدد الشقق 

255218عدد الشقق الشاغرة

%94.90%94.30نسبة اإلشغال

 255.2 د.ك 306.0  د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

5,493   2,234عدد الشقق تحت اإلنشاء

ــة مــازال مفروشــًا بالكامــل،  ــي رقــم )36( أن %4 فقــط مــن العقــارات فــي منطقــة المهبول يتضــح مــن الرســم البيان ·•

وحوالــي %2 منهــا مؤثــث جزئيــًا. أمــا العقــارات الغيــر مؤثثــة فقــد بلغــت حصتهــا %93.8 مــن الســوق بمنطقــة المهبولــة.

الرسم البياني رقم )36(: منطقة المهبولة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الريع الثاني من عام 2013(

··يتضــح مــن الجــدول رقــم )62( أن التغيــر الجــذري فــي حالــة التأثيــث قــد أدى إلــى تذبــذب واضــح فــي متوســط قيمــة  •

اإليجــارات الشــهرية لجميــع الفئــات العقاريــة الثالثــة. وحيــث أن عينــة العقــارات فــى مختلــف حــاالت التأثيــث قــد 
ــه. ــل من ــارات الشــهرية بينهــم ال طائ ــة متوســط قيمــة اإليج ــإن مقارن ــًا، ف إختلفــت كلي
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حافظت جميع فئات العقارات على معدالت إشغال عالية. ·•

وإلــى حــٍد مــا، أصبــح باإلمــكان إجــراء مقارنــًة بيــن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لفئــة العقــارات الغيــر مؤثثــة.  ·•

ويجــدر بالذكــر أن هــذا المتوســط قــد إنخفــض بمعــدل %1.4 خــالل الفتــرة مــا بيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع 
الثانــي مــن عــام 2013.

جدول رقم )62(: منطقة المهبولة - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%38.70- 316.5 د.ك%98.80 516.0 د.ك%93.40مؤثثة

%71.20- 281.3 د.ك%93.80 976.7 د.ك%89.80نصف مؤثثة

%1.40- 213.3 د.ك%94.80 216.4 د.ك%94.90غير مؤثثة

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )37( أن %10.8 مــن العقــارات هــي مــن العقــارات بعمرأقــل مــن عاميــن، وحوالــي  ·•

%29 مــن العقــارات هــي مــن العقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. وقــد مثلــت العقــارات بعمرأكثــر مــن 
خمســة ســنوات %60.3 مــن الســوق.

الرسم البياني رقم )37(: منطقة المهبولة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2013(

29.0%

يتضــح مــن الجــدول رقــم )63( أن هنــاك إنخفاضــًا بنســبة %27.4 فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي  ·•
ــن  ــن العقاريتي ــف فــي الفئتي ــم مالحظــة إنخفــاض طفي ــارات بعمرأقــل مــن ســنتين. كمــا ت ــة للعق منطقــة المهبول

األخرتيــن بســبب التغيــر فــي حالــة التأثيــث لتلــك العقــارات.

وصل نسبة اإلشغال في الفئتين األخرتين من العقارات إلى ما يربو عن 96%. ·•

جدول رقم )63(: منطقة المهبولة - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%27.40- 284.5 د.ك%85.10 392.2 د.ك%93.10أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%8.60- 287.0 د.ك%96.10 314.2 د.ك%94.80سنوات

%4.60- 247.9 د.ك%96.10 259.9 د.ك%94.50أكثر من خمس سنوات

فــي ضــوء التغيــر فــي حالــة التأثيــث بمنطقــة المهبولــة، إختفــت الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+( مــن العقــارات، بينمــا  ·•

إنخفضــت حصــة العقــارات ذات الدرجــة األولــى )أ( إلــى %0.4 فقــط.

•·····حوالي %16.9 من العقارات هي من الدرجة الثانية )ب(، وحوالي %82.7 من الدرجة الثالثة )ج(.

الرسم البياني رقم )38(: منطقة المهبولة – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

  
•      يتضــح مــن الجــدول رقــم )64( إرتفــاع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بمعــدل %7.9 للدرجــة األولــى )أ( وبمعــدل 

%1.8 للدرجــة الثانيــة )ب(.

حافظت عقارات الدرجة الثالثة )ج( على قيمها اإليجارية السابقة. ·•

حافظت الفئات الثالثة من العقارات على معدل إشغال جيد بشكل عام. ·•
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جدول رقم )64(: منطقة المهبولة - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ال ينطبق-- 800.0 د.ك%90.00ممتازة )أ+(

%7.90 600.0 د.ك%94.70 556.2 د.ك%94.10درجة أولى )أ(

%1.80 304.9 د.ك%89.10 299.5 د.ك%94.30درجة ثانية )ب(

%0.20 207.6 د.ك%96.10 207.1 د.ك%94.50درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
ال ينطبق----مرتبة

يوضح الجدول رقم )65( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة المهبولة.

جدول رقم )65(: منطقة المهبولة - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

---ستوديو

250-120-450-200غرفة واحدة

450-130-750-250غرفتين

650-950180-800280-500ثالثة غرف

500-1,700322-700-أربعة غرف

Penthouse سقائف---

منطقة أبو حليفة – محافظة األحمدي
كان للتوجــه العــام فــي الســوق العقــاري فــي مختلــف مناطــق محافظــة األحمــدي تأثيــٌر كبيــٌر علــى التوجــه العقــاري بمنطقة 
أبــو حليفــة. ومــن الجديــر باُلذكــر أنــه بالرغــم مــن أن حالــة التأثيــث قــد تغيــرت، إال أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية 
البالغــة 314.8 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مازالــت قابلــة للمقارنــة مــع مســتواياتها فــي الربــع الثالــث 

مــن عــام 2011 البالــغ 318 دينــار كويتــي.

ــا تواجــد 300 شــقة ســكنية  ــد %96.3. ورصدن ــد عن ــو حليفــة علــى معــدل إشــغال جي حافظــت العقــارات فــي منطقــة أب
ــو حليفــة. ــر الســابق، فــي منطقــة أب ــة ب 1,144 شــقة ســكنية تحــت اإلنشــاء التــى رصدناهــا فــى التقري مقارن

جدول رقم )66(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة أبو حليفة

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

2,9825,202عدد الشقق 

173193عدد الشقق الشاغرة

%96.30%94.20نسبة اإلشغال

 314.8 د.ك 318.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

300   1,144عدد الشقق تحت اإلنشاء

··حوالي %11.4 من العقارات في منطقة أبو حليفة هي عقارات مؤثثة، و%88.6 منها غير مؤثثة. •
· ·

··فــي حــال إتبــاع الســوق العقــاري فــي منطقــة أبــو حليفــة للتوجــه العقــاري العــام الحاصــل فــي مختلــف مناطــق  •

المؤثثــة مســتقباًل. العقــارات  فــي حصــة  أكبــر  إنخفــاٌض  هنــاك  يكــون  أن  المحتمــل  فمــن  األحمــدي،  محافظــة 

الرسم البياني رقم )39(: منطقة أبو حليفة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )67( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات المؤثثــة قــد بلــغ 1,075 دينــار كويتــي  ·•

فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. ويجــدر بالذكــر أن عــدد قليــل فقــط مــن العقــارات مازالــت مؤثثــة، وبلغــت القيــم 
اإليجاريــة أعلــى مســتوى لهــا فــي العقــارات ذات اإلطاللــة البحريــة والتــي تضــم شــققًا ذات مســاحات كبيــرة.

77 76



ــث مــن  ــع الثال ــي فــي الرب ــار كويت ــة مــن 179.4 دين ــر مؤثث إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات الغي ·•

عــام 2011 إلــى 194.6 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، أي مــا يمثــل إرتفاعــًا بمعــدل %8.4. ونظــرًا 
ــرًا. ــًا كثي ــة ُيعــد عالي ــم اإليجاري ــإن النمــو فــي القي ــاه األســعار، ف لحساســية المنطقــة تج

جدول رقم )67(: منطقة أبو حليفة - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%20.50 1,075.0 د.ك%99.00 892.2 د.ك%91.00مؤثثة

-   -   -   -   -   نصف مؤثثة

%8.40 194.6 د.ك%95.90 179.4 د.ك%95.10غير مؤثثة

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )40( أن %6.5 مــن العقــارات فــي منطقــة أبــو حليفــة هــي مــن العقــارات بعمرأقــل  ·•

مــن عاميــن، وحوالــي %14.8 منهــا هــي مــن العقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات.

بلغت الحصة السوقية للعقارات بعمرأكثر من خمسة سنوات 78.7%. ·•

الرسم البياني رقم )40(: منطقة أبو حليفة – العقار اإلستثماري حسب عمر للعقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )69( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين قــد إنخفــض   •
بمعــدل %9، بينمــا حافظــت العقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات علــى إســتقرار معدالتهــا اإليجاريــة. 

ــر إلتســاع حجــم العينــة وليــس إنعكاســًا لظــروف الســوق. هــذا اإلنخفــاض يرجــع بشــكل كبي

إرتفع متوسط قيمة اإليجارات الشهرية للعقارات بعمرأكثر من خمسة سنوات بشكل كبير بمعدل 14.6%.  •

جدول رقم )68(: منطقة أبو حليفة - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%9.00- 497.5 د.ك%96.20 546.7 د.ك%93.80أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%0.80 420.0 د.ك%96.90 416.5 د.ك%93.70سنوات

%14.60 187.3 د.ك%96.20 163.4 د.ك%94.90أكثر من خمس سنوات

إن توزيع العقارات حسب فئاتها المختلفة يعكس التغير في حالة التأثيث لتلك العقارات. ·•

%4.6 مــن العقــارات هــي مــن الدرجــة األولــى )أ(، و%6.9 منهــا مــن الدرجــة الثانيــة )ب(. بينمــا بلغــت حصــة الدرجــة  ·•

الثالثــة )ج( %3.7 مــن الســوق.

كما بلغت الحصة السوقية للعقارات ذات الدرجة األدنى مرتبًة 84.8%. ·•

الرسم البياني رقم )41(: منطقة أبو حليفة – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

3.7%

يتضــح مــن الجــدول رقــم )70( أن العقــارات ذات الدرجــة األولــى )أ( والثانيــة )ب( قــد شــهدت إرتفاعــًا كبيــرًا فــي قيمهــا   •
اإليجاريــة بمعــدل %42.1 و %81.1 علــى التوالــي. وبالرغــم مــن شــيوع تغيــر حالــة التأثيــث لعــدد مــن العقــارات، 
حافظــت العقــارات ذات النوعيــة العاليــة علــى حالــة التأثيــث الخــاص بهــا ممــا أدى إلــى تغيــر فــي متوســط قيمــة 
ــارات الشــهرية ال يعكــس ظــروف الســوق. ــاد فــى متوســط قيمــة اإليج ــاع الح ــا. هــذا اإلرتف ــارات الشــهرية له اإليج

إرتفعت القيم اإليجارية بمعدل %8  للعقارات ذات الدرجات األدنى مرتبًة فى الثالث أرباع السنة األخيرة.  •
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جدول رقم )69(: منطقة أبو حليفة - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ال ينطبق-   -    1,537.8 د.ك%86.30ممتازة )أ+(

%42.10 900.0 د.ك%90.00 633.3 د.ك%91.30درجة أولى )أ(

%81.10 800.0 د.ك%95.00 441.7 د.ك%93.10درجة ثانية )ب(

ال ينطبق 713.0 د.ك%97.80-   -   درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
%8.00 193.8 د.ك%96.30 179.4 د.ك%95.10مرتبة

يوضح الجدول رقم )70( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة أبو حليفة.

جدول رقم )70(: منطقة أبو حليفة - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

120-120--ستوديو

190-150--غرفة واحدة

320-120-650-400غرفتين

550-230-1,050-750ثالثة غرف

---أربعة غرف

Penthouse 2,200-1,500سقائف--

منطقة المنقف – محافظة األحمدي
قــام فريــق البحــث الســوقي بزيــادة عــدد العقــارات التــي تغطيهــا العينــة الســوقية فــي منطقــة المنقــف. يوضــح الجــدول 
رقــم )71( أننــا قمنــا بتغطيــة عــدد 7,578 عقــار فــي منطقــة المنقــف فــي المســح األخيــر، أي مــا يعــادل ثالثــة أضعــاف 
مســتواه فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 البالــغ 2,988 عقــار. وقــد بلــغ نســبة اإلشــغال فــي المنطقــة %94، كمــا 
بلــغ متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية 230.8 دينــار كويتــي. لــم تتأثــر متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة 

المنقــف بالتغيــر فــي حالــة التأثيــث، ولكنهــا تأثــرت بإزديــاد عــدد العينــة فــي المســح األخيــر.

وقــد بلــغ عــدد الشــقق تحــت اإلنشــاء فــي منطقــة المنقــف 1,547 فــي الربــع الثانــى مــن عــام 2013 مقارنــًة ب1,121  
فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011.

جدول رقم )71(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة أبو المنقف

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

2,9887,578عدد الشقق

164458عدد الشقق الشاغرة

%94.00%94.50نسبة اإلشغال

 230.8 د.ك 255.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

6391,547عدد الشقق تحت اإلنشاء

·طــرأ تغيــر فــي حالــة التأثيــث فــي العقــارات فــي الربــع الثانــي مــن عــام2013 مــن ناحيــة محــددة أن %4.9 مــن العقــارات  ·•

أصبحــت مؤثثــة بشــكل كامــل )تلــك العقــارات كانــت نصــف مؤثثــة فــى الربــع الثالــث 2011(. 

··%95.1 من العقارات في منطقة المنقف هي عقارات غير مؤثثة. •

الرسم البياني رقم )42(: منطقة المنقف – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

··يتضــح مــن الجــدول رقــم )70( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة المنقــف قــد بلــغ 407 دينــار  •

.88.9% فيهــا  اإلشــغال  نســبة  وبلــغ  كويتــي، 
··

··أمــا بالنســبة للعقــارات الغيــر مؤثثــة فــي منطقــة المنقــف، فقــد بلــغ نســبة اإلشــغال فيهــا %94.2، بينمــا إنخفــض  •

متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بمعــدل 2.3%.
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جدول رقم )72(: منطقة المنقف - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

ال ينطبق 407.7 د.ك%88.90-   -   مؤثثة

ال ينطبق-- 547.2 د.ك%90.30نصف مؤثثة

%2.30- 225.9 د.ك%94.20 231.1 د.ك%94.70غير مؤثثة

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )43( أن %8.3 مــن العقــارات فــي منطقــة المنقــف هــي مــن العقــارات بعمرأقــل  ·•

مــن ســنتين، بينمــا %20.6 مــن العقــارات هــي مــن العقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. وقــد بلغــت 
ــر مــن خمــس ســنوات 71%. ــارات بعمرأكث الحصــة الســوقية للعق

الرسم البياني رقم )43(: منطقة المنقف – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار)الربع الثاني من عام 2013(

ــز  ــد قف ــارات بعمرأقــل مــن ســنتين ق ــارات الشــهرية للعق ــم )73( أن متوســط قيمــة اإليج •       يتضــح مــن الجــدول رق
بمعــدل %29.5 خــالل الفتــرة مابيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013. ويعــود الســبب فــي 

ذلــك إلــى إنتقــال العديــد مــن العقــارات إلــى فئــة عمريــة أخــرى.

إرتفعــت القيــم اإليجاريــة بمعــدل معقــول بنســبة %4 فــي العقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات، كمــا  ·•

إرتفعــت القيــم اإليجاريــة بنســبة %12.9 للعقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات.

حافظت الفئات العقارية الثالثة على نسب إشغال جيدة. ·•

 

جدول رقم )73(: منطقة المنقف - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%29.50 288.8 د.ك%89.50 223.1 د.ك%94.90أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
سنوات

%4.00 302.9 د.ك%94.90 291.3 د.ك94.10%

%12.9 222.1 د.ك%94.20 196.7 د.ك%94.50أكثر من خمس سنوات

•      يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )44( أن %0.4 مــن العقــارات هــي مــن عقــارات الدرجــة األولــى )أ(، بينمــا 16.6% 
ــة )ج(. ــة )ب(، و %77.7 منهــم مــن الدرجــة الثالث منهــم مــن الدرجــة الثاني

•     بلغت الحصة السوقية للعقارات ذات الدرجة األدنى مرتبًة %4.9 فقط.

الرسم البياني رقم )44(: منطقة المنقف – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

ــى قــد إنخفــض  •  يتضــح مــن الجــدول رقــم )75( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات ذات الدرجــة األول

بمعــدل %24.5 خــالال الفتــرة مــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013. كمــا إنخفــض متوســط 
قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات ذات الدرجــة الثانيــة )ب( بمعــدل %17 فــي الفتــرة ذاتهــا، وذلــك قــد يرجــع إلــى 

التغيــر فــى حالــة التأثيــث.

ــة )ج(، وبمعــدل %4.5 فــي العقــارات ذات  ــة بنســبة %6.8 فــي العقــارات ذات الدرجــة الثالث إرتفعــت القيــم اإليجاري  •
الدرجــة األدنــى مرتبــًة.
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جدول رقم )74(: منطقة المنقف - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ممتازة )أ+(

ال ينطبق- ---

%24.50 525.0 د.ك%91.70 421.7 د.ك%92.00درجة أولى )أ(

%17.00- 269.1 د.ك%91.60 324.0 د.ك%93.50درجة ثانية )ب(

%6.80 236.3 د.ك%94.50 221.3 د.ك%94.60درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
مرتبة

%4.50 161.2 د.ك%97.50 154.2 د.ك97.50%

يوضح الجدول رقم )75( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة المنقف.

جدول رقم )75(: منطقة المنقف - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

170-90-300-275ستوديو

325-140-375-325غرفة واحدة

790-130-500-400غرفتين

650-150--ثالثة غرف

550-350--أربعة غرف

Penthouse سقائف---

منطقة الجهراء – محافظة الجهراء
وفقــًا للعينــة الســوقية التــي تــم تغطيتهــا فــي التقريــر، ُتغطــي منطقــة الجهــراء كامــل محافظــة الجهــراء. يتضــح مــن 
الجــدول رقــم )77( أن عــدد الشــقق القائمــة فــي منطقــة الجهــراء قــد بلــغ 1,837 شــقة ســكنية بمعــدل إشــغال بلــغ 95.2% 

فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. 

إنخفــض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة الجهــراء مــن 200 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 
إلــى 192.8 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، وذلــك لزيــادة حجــم العينــة الســوقية. حيــث تضمنــت تلــك 
الزيــادة فــى العينــة علــى أعــداد أكبــر مــن الوحــدات الســكنية الصغيــرة كاإلســتديو والشــقة بغرفــة واحــدة، ممــا أدى باألخيــر 

إلــى إنخفــاض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية المســتنتج بشــكل عــام بالمنطقــة.

كما هناك 202 شقة سكنية إستثمارية تحت اإلنشاء في منطقة الجهراء.

جدول رقم )76(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الجهراء

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

1,0481,837عدد الشقق 

5988عدد الشقق الشاغرة

%95.20%94.40نسبة اإلشغال

192.8 د.ك. 200.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

202   500عدد الشقق تحت اإلنشاء

يتضح من الجدول رقم )45( أن جميع العقارات في منطقة الجهراء مازالت غير مؤثثة.  ·•

الرسم البياني رقم )45(: منطقة الجهراء – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

تحســنت نســبة اإلشــغال بشــكل ملحــوظ فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 لتصــل إلــى %95.2 فــي الوقــت الــذي   •
إنخفــض فيــه متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بمعــدل %3.7. وذلــك لزيــادة حجــم العينــة الســوقية.
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جدول رقم )77(: منطقة الجهراء - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

-   -   -   -   -   مؤثثة

-   -   -   -   -   نصف مؤثثة

%3.70- 192.8 د.ك%95.20 200.3 د.ك%94.40غير مؤثثة

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )46( أن فريــق البحــث الســوقي قــد قــام بتغطيــة عــدد أكبــر مــن العقــارات بعمرأقــل  ·•

ــادل 5.3%. ــارات تع ــة مــن العق ــذه الفئ ــح الحصــة الســوقية له ــراء لتصب ــة الجه مــن ســنتين فــي منطق
ــل  ــى خمســة ســنوات، بينمــا تمث ــن ســنتين إل ــارات بعمرمابي ــة العق ــارات تحــت فئ ــي %11.2 مــن العق ــدرج حوال تن ·•

.)83.5%( المتبقيــة  النســبة  مــن خمســة ســنوات  بعمرأكثــر  العقــارات 

الرسم البياني رقم )46(: منطقة الجهراء – العقار اإلستثماري حسب عمر للعقار )الربع الثاني من عام 2013(

حافظــت العقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات علــى متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لهــا، بينمــا  ·•

إنخفــض المتوســط بنســبة %8 للعقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات.

جدول رقم )78(: منطقة الجهراء - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

ال ينطبق 214.7 د.ك%80.60-   -   أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%0.90 192.8 د.ك%97.10 191.1 د.ك%94.40سنوات

%8.00- 187.8 د.ك%95.90 204.1 د.ك%94.30أكثر من خمس سنوات

 
يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )47( أن جميــع العقــارات كانــت مــن الدرجــة األدنــى مرتبــًة فــي الربــع الثانــي مــن عــام  ·•

ــث مــن عــام 2011. ــع الثال 2013، وهــو نفــس الحــال فــي الرب

الرسم البياني رقم )47(: منطقة الجهراء – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )77( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات ذات الدرجــة األدنــى مرتبــًة قــد  ·•

العينــة. حجــم  لتغيــر  وذلــك   .3.7% بمعــدل  إنخفضــت 
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جدول رقم )79(: منطقة الجهراء - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 
  

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
-   -   -   -   -   ممتازة )أ+(

-   -   -   -   -   درجة أولى )أ(

-   -   -   -   -   درجة ثانية )ب(

-   -   -   -   -   درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
%3.70- 192.8 د.ك%95.20 200.3 د.ك%94.40مرتبة

يوضح الجدول رقم )80( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة الجهراء.

جدول رقم )80(: منطقة الجهراء - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

---ستوديو

180-120--غرفة واحدة

250-150--غرفتين

340-210--ثالثة غرف

400-220--أربعة غرف

Penthouse سقائف---

منطقة الفروانية – محافظة الفروانية
ُتعــد منطقــة الفروانيــة ثالــث أكبــر منطقــة بالكويــت مــن حيــث عــدد العقــارات اإلســتثمارية. ويوضــح الجــدول رقــم )81( أن 
نســبة اإلشــغال فــي الفروانيــة قــد إرتفعــت بشــكل كبيــر مــن %95.6 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى %97.1 فــي 
الربــع الثانــي مــن عــام 2013. كمــا شــهد متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية تحســنًا ملحوظــًا مــن 186 دينــار كويتــي إلــى 

208.8 دينــار كويتــي خــالل الفتــرة ذاتهــا.

بحســب مــا رصدنــاه، بلــغ عــدد الشــقق تحــت اإلنشــاء بمنطقــة الفروانيــة 1,318 شــقة ســكنية فــي الربــع الثانــى مــن عــام 
2013 مقابــل 1,106 شــقة ســكنية فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011.

جدول رقم )81(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الفروانية

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

8,9259,612عدد الشقق 

393278عدد الشقق الشاغرة

%97.10%95.60نسبة اإلشغال

 208.8 د.ك 186.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

1,318   1,106عدد الشقق تحت اإلنشاء                     

يوضــح الرســم البيانــي رقــم )48( أنــه فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، بلغــت حصــة الشــقق المؤثثــة فــي منطقــة  ·•

الفروانيــة %4.6، وحوالــي %1.4 شــقق نصــف مؤثثــة. أمــا النســبة المتبقيــة )%94( فهــي شــقق غيــر مؤثثــة.

الرسم البياني رقم )48(: منطقة الفروانية – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

·يوضــح الجــدول رقــم )82( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للشــقق المؤثثــة فــي منطقــة الفروانيــة قــد بلــغ  ·•

213.3 دينــار كويتــي بنســبة إشــغال تعــادل 96.6%.
· ·
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وبالنســبة للشــقق النصــف مؤثثــة فــي منطقــة الفروانيــة، فقــد إرتفعــت قيمهــا اإليجاريــة بنســبة %16.2، كمــا بلغــت  ·•

نســبة اإلشــغال فيهــا 99.3%.
· ·

إرتفعت القيم اإليجارية للشقق الغير مؤثثة بمعدل %11.7، وقد بلغ نسبة اإلشغال فيها 97.1%. ·•
· ·

بشكل عام، فإن النمو في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية بمنطقة الفروانية كان مرتفعًا جدًا. ·•

جدول رقم )82(: منطقة الفروانية - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

ال ينطبق 213.3 د.ك%96.60-   -   مؤثثة

%16.20 259.0 د.ك%99.30 222.8 د.ك%95.70نصف مؤثثة

%11.70 206.2 د.ك%97.10 184.5 د.ك%95.60غير مؤثثة

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )29( أنــه فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 بلغــت الحصــة الســوقية للعقــارات بعمرأقل  ·•

مــن ســنتين%9.7 مــن العقــارات ، وحوالــي %18.8 للعقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. وقــد بلغــت 
الحصــة الســوقية للعقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات 71.6%.

الرسم البياني رقم )49(: منطقة الفروانية – العقار اإلستثماري حسب عمر للعقار )الربع الثاني من عام 2013(

·كان معــدل النمــو فــي القيــم اإليجاريــة مرتفعــًا فــي منطقــة الفروانيــة فــي الفتــرة مابيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011  ·•

والربــع الثانــي مــن عــام 2013 كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أدنــاه.

•     إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات بعمرأقــل مــن ســنتين بنســبة %21، وبلــغ اإلرتفــاع %21.9 فــي 
العقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات.

ــه  ــة أقــل ممــا كان علي ــر مــن خمســة ســنوات، فقــد كان النمــو فــي قيمهــا اإليجاري •      أمــا بالنســبة للعقــارات بعمرأكث
ــغ 9.7%. ســابقًا ليبل

جدول رقم )83(: منطقة الفروانية - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر للعقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%21.00 232.3 د.ك%97.80 192.0 د.ك%95.50أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
سنوات

%21.90 226.7 د.ك%97.30 186.0 د.ك95.70%

%9.70 201.9 د.ك%96.90 184.0 د.ك%95.40أكثر من خمس سنوات

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )50( أن الحصــة الســوقية للعقــارات ذات الفئــة الثالثــة )ج( قــد بلغــت %2.4 فقــط  ·•

مــن إجمالــي حجــم العقــارات بمنطقــة الفروانيــة. كمــا بلغــت الحصــة الســوقية للعقــارات األدنــى مرتبــة 97.6%.

الرسم البياني رقم )50(: منطقة الفروانية – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )84( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للدرجــة الثالثــة )ج( مــن العقــارات قــد إرتفــع بمعــدل  ·•

%25.3 فــي الفتــرة مابيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013. وقــد إرفعــت القيم اإليجارية بنســبة 
%10.5 للعقــارات ذات الدرجــة األدنــى مرتبــة.
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جدول رقم )84(: منطقة الفروانية - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
-   -   -   -   -   ممتازة )أ+(

-   -   -   -   -   درجة أولى )أ(

-   -   -   -   -   درجة ثانية )ب(

%25.30 256.8 د.ك%97.90 205.0 د.ك%96.30درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
%10.50 205.7 د.ك%97.10 186.2 د.ك%95.60مرتبة

يوضح الجدول رقم )85( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة الفروانية.

جدول رقم )85(: منطقة الفروانية - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

110-40--ستوديو

250-20075-240180-180غرفة واحدة

380-300120-500180-220غرفتين

575-200-300-280ثالثة غرف

450-300--أربعة غرف

Penthouse سقائف---

 

منطقة خيطان – محافظة الفروانية
كانــت منطقــة خيطــان مــن بيــن المناطــق التــي قــام فيهــا فريــق البحــث الســوقي بزيــادة حجــم العينــة الســوقية فيهــا. حيــث 
يوضــح الجــدول رقــم )86( أننــا قمنــا بتغطيــة 8,771 شــقة ســكنية فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مقارنــة بعــدد 3,242 
شــقة ســكنية فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. ونظــرًا لتوســيع نطــاق العينــة الســوقية، فقــد إنخفــض متوســط قيمــة 
اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة خيطــان إلــى 152 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مــن مســتواه عنــد 184 دينار 
كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. ويعــزى الســبب الرئيســي فــي هــذا اإلنخفــاض إلــى أن العينــة الجديــدة بهــا نســبة 
أعلــى مــن عقــارات شــقق اإلســتوديو وشــقق  بغرفــة نــوم واحــدة ممــا أدى إلــى إنخفاض متوســط قيمــة اإليجارات الشــهرية.

حســب رصدنــا فــإن عــدد الشــقق تحــت اإلنشــاء بمنطقــة خيطــان 640 شــقة ســكنية، لتمثــل بذلــك ثانــي أكبــر منطقــة 
بدولــة الكويــت مــن حيــث عــدد الشــقق تحــت اإلنشــاء.

جدول رقم )86(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة خيطان

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

3,2428,771عدد الشقق

159253عدد الشقق الشاغرة

%97.10%95.10نسبة اإلشغال

 152.9 د.ك 184.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

1,807640عدد الشقق تحت اإلنشاء

جميع العقارات في منطقة خيطان تضم شققًا غير مؤثثة. ·•

الرسم البياني رقم )51(: منطقة خيطان – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )87( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي منطقــة خيطــان فــي الفتــرة مابيــن الربــع  ·•

الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013 قــد إنخفــض بنســبة %17.1 للعقــارات الغيــر مؤثثــة.
كمــا أشــرنا ســابقًا، فــإن اإلنخفــاض كان نتيجــًة إلرتفــاع عــدد شــقق اإلســتوديو وشــقق  بغرفــة نــوم واحــدة التــي تــم   •
تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية. وعلــى ذلــك، فإنــه ال يمكــن إجــراء مقارنــة بشــكل مباشــر مابيــن الربــع الثالــث مــن عــام 

2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013.

93 92



جدول رقم )87(: منطقة خيطان - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

-   -   -   -   -   مؤثثة

-   -   -   -   -   نصف مؤثثة

%17.10- 152.9 د.ك%97.10 184.5 د.ك%95.10غير مؤثثة

 
يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )52( أن %12.3 مــن العقــارات فــي منطقــة خيطــان هــي مــن العقــارات بعمرأقــل مــن  ·•

عاميــن، وحوالــي %15.4 منهــا مــن العقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. وقــد بلغــت حصــة العقــارات 
بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات 72.2%.

الرسم البياني رقم )52(: منطقة خيطان – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار)الربع الثاني من عام 2013(

يتضح من الجدول رقم )88( أن معدالت اإلشغال في جميع فئات العقار قد تجاوزت 96%. ·•

كما حافظت العقارات ذات الفئتين األعلى على متوسط قيمة اإليجارات الشهرية لها. ·•

إنخفــض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات بعمــر أكثــر مــن خمســة ســنوات بنســبة %20.3 فــي الفتــرة   •
مابيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013. ويعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى زيــادة حجــم العقــارات 
التــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية. وعلــى ذلــك، فإنــه ال يمكــن إجــراء مقارنــة بشــكل مباشــر مابيــن الربــع الثالــث 

مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013.

جدول رقم )88(: منطقة خيطان - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%0.30- 195.6 د.ك%97.40 196.2 د.ك%93.30أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%1.90- 197.8 د.ك%98.00 201.7 د.ك%95.10سنوات

%20.30- 136.8 د.ك%96.90 171.6 د.ك%96.50أكثر من خمس سنوات

يتضح من الرسم البياني رقم )53( أن جميع العقارات بمنطقة خيطان هي من الدرجة األدنى مرتبة. ·•

الرسم البياني رقم )53(: منطقة خيطان – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )89( أنــه نظــرًا إلــى أن جميــع العقــارات هــي مــن الدرجــة األدنــى مرتبــة، إنخفــض متوســط  ·•

قيمــة اإليجــارات الشــهرية بمعــدل %17.1 أي مــا يعــادل المعــدل العــام للتغيــر فــي متوســط قيمــة اإليجارات الشــهرية 
فــي جميــع مناطــق الكويــت.
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جدول رقم )89(: منطقة خيطان - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ممتازة )أ+(

   -  -   --     -

-----درجة أولى )أ(

-----درجة ثانية )ب(

-   -   -   -   درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
مرتبة

%17.10- 152.9 د.ك%97.10 184.5 د.ك95.10%

           
يوضح الجدول رقم )90( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة خيطان.

جدول رقم )90(: منطقة خيطان - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

100-45--ستوديو

200-90--غرفة واحدة

350-150--غرفتين

400-220--ثالثة غرف

---أربعة غرف

Penthouse سقائف---

 منطقة جليب الشيوخ – محافظة الفروانية
تتصــدر منطقــة جليــب الشــيوخ قائمــة أرخــص المناطــق الســكنية بدولــة الكويــت. وقــد قــام فريــق البحــث الســوقي بزيــادة 
عــدد العقــارات التــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية مــن 3,183 شــقة ســكنية قائمــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 
إلــى 4,284 شــقة ســكنية فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. نتيجــًة لذلــك، إنخفــض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية 
مــن 161 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 147.3 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. ,يتضــح 

مــن الجــدول رقــم )91( أن نســبة اإلشــغال قــد شــهدj تحســنًا هامشــيًا ليصــل إلــى 96.7%.

إن الســبب الرئيســي فــي إنخفــاض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية لمنطقــة جليــب الشــيوخ هو نفس ســبب اإلنخفاض 
فــي منطقــة خيطــان. حيــث أن معظــم العقــارات التــي تــم تغطيتهــا تضــم شــقق اإلســتوديو ممــا أدى إلــى إخفــاض القيــم 
اإليجاريــة فــي المنطقــة. ويجــدر بالذكــر أن جميــع العقــارات غيــر مؤثثــة كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي رقــم )54( أدنــاه. 

بلغ عدد الشقق تحت اإلنشاء في منطقة جليب الشيوخ 107 شقة سكنية.

جدول رقم )91(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة جليب الشيوخ

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

3,1834,284عدد الشقق 

128140عدد الشقق الشاغرة

%96.70%96.00نسبة اإلشغال

 147.3 د.ك 161.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

324107عدد الشقق تحت اإلنشاء

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )54( أنــه خالفــًا لنتائــج المســح الســابق الصــادر فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011  ·•

والــذي بيــن أن %3 مــن العقــارات نصــف مؤثثــة وأن النســبة المتبقيــة )%97( منهــا غيــر مؤثثــة، فــإن المســح الحالــي 
يبيــن أن %100 مــن العقــارات فــي منطقــة جليــب الشــيوخ غيــر مؤثثــة.

الرسم البياني رقم )54(: منطقة جليب الشيوخ – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(
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ــب  ــة فــي منطقــة جلي ــر مؤثث ــارات الغي يتضــح مــن الجــدول رقــم )92( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعق ·•

الشــيوخ قــد إنخفــض بمعــدل %7.9 فــي الفتــرة مابيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013. 
وقــد قمنــا ســابقًا بشــرح تنــوع أنــواع الشــقق فــي العقــارات التــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية ممــا ســاهم فــي 

إنخفــاض متوســط القيــم اإليجاريــة فــي المنطقــة.

جدول رقم )92(: منطقة جليب الشيوخ - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

-   -   -   -   -   مؤثثة

-   -   -    183.3د.ك%93.70نصف مؤثثة

%7.90- 147.3 د.ك%96.70 160.0 د.ك%96.00غير مؤثثة

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )55( أن %7.7 فقــط مــن العقــارات هــي مــن الفئــة بعمــر أقــل مــن عاميــن، وحوالــي  ·•

ــى خمســة ســنوات. ــن ســنتين إل %9.7 منهــم مــن العقــارات بعمرمــا بي

حوالي %82.6 من العقارات هي من الفئة بعمر أكثر من خمسة سنوات. ·•

الرسم البياني رقم )55(: منطقة جليب الشيوخ – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضح من الجدول رقم )93( مستوى التباين في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية في المنطقة. ·•

إرتفعــت القيــم اإليجاريــة بمعــدل %26 فــي العقــارات بعمــر أقــل مــن عاميــن، وبنســبة %22.9 فــي العقــارات بعمرمــا  ·•

بيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. هــذا يمثــل التوجــه الحقيقــي لمتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية فــي المنطقــة.

ــواع  ــالف أن ــر مــن خمســة ســنوات بســبب إخت ــة بمعــدل %15.1 فــي العقــارات بعمــر أكث ــم اإليجاري إنخفضــت القي ·•

الشــقق التــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية.

جدول رقم )93(: منطقة جليب الشيوخ - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

%26.00 219.6 د.ك%92.80 174.3 د.ك%95.80أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%22.90 204.1 د.ك%98.60 166.1 د.ك%96.50سنوات

%15.00- 133.9 د.ك%96.90 157.5 د.ك%95.60أكثر من خمس سنوات

ــا النســبة  ــة )ج(. أم ــة الثالث ــدرج تحــت الدرج ــارات تن ــم )56( أن %1.6 فقــط مــن العق ــي رق يتضــح مــن الرســم البيان ·•

الدرجــة األدنــى مرتبــة. )%98.4(، فتنــدرج تحــت  العقــارات  المتبقــة مــن 

الرسم البياني رقم )56(: منطقة جليب الشيوخ – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

ــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن  بلــغ متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات ذات الدرجــة الثالثــة )ج( 231 دين ·•

عــام 2013، ولكــن مــن غيــر الممكــن إجــراء مقارنــًة مــع المعــدل الســابق حيــث لــم يكــن هنــاك معلومــات عــن القيــم 
ــرة الســابقة. ــة فــي الفت ــة لنفــس الفئ اإليجاري

إنخفضت القيم اإليجارية بمعدل %6.6 للعقارات ذات الدرجة األدنى مرتبة. ·•
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جدول رقم )94(: منطقة جليب الشيوخ - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 
 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ممتازة )أ+(

   -   -   -   -   -

-   -   -   -   -   درجة أولى )أ(

-   -   -    350.0 د.ك%88.90درجة ثانية )ب(

ال ينطبق 231.2 د.ك%72.10-   -   درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
مرتبة

%6.60- 146.0 د.ك%97.10 156.4 د.ك96.00%

جدول رقم )95(: منطقة جليب الشيوخ - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث و نوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

180-35--ستوديو

200-70--غرفة واحدة

300-110--غرفتين

240-160--ثالثة غرف

350-220--أربعة غرف

Penthouse سقائف---

منطقة الرقعي – محافظة الفروانية
يتضــح مــن الجــدول رقــم )97( أننــا قمنــا بزيــادة عــدد الشــقق التــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية إلــى 3,421 شــقة 
ســكنية. وقــد بلغــت نســبة اإلشــغال %95.8 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مقارنــًة بمعــدل %94 فــي الربــع الثالــث 

مــن عــام 2011.

ــي مــن عــام 2013 مــن مســتواه  ــع الثان ــي فــي الرب ــار كويت ــى 254.1 دين إتخفــض متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية إل
عنــد 264 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. وقــد جــاء هــذا اإلنخفــاض نتيجــة لزيــادة العينــة الســوقية وليــس 

إنعكاســًا لظــروف الســوق. وبلــغ عــدد الشــقق تحــت اإلنشــاء بمنطقــة الرقعــي 207 شــقة ســكنية.

جدول رقم )96(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الرقعي

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

1,4433,421عدد الشقق القائمة

87142عدد الشقق الشاغرة

%95.80%94.00نسبة اإلشغال

 254.1 د.ك 264.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

207   431عدد الشقق تحت اإلنشاء

الرسم البياني رقم )57(: منطقة الرقعي – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )96( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للشــقق الغيــر مؤثثــة قــد إرتفــع بمعــدل 5.2%  ·•

ــع الثانــي مــن عــام 2013. ــع الثالــث مــن عــام 2011 والرب ــرة مابيــن الرب فــي الفت
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جدول رقم )97(: منطقة الرقعي - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

-   -   -   -   -   مؤثثة

-   -   -    299.5 د.ك%96.40نصف مؤثثة

%5.20 254.1 د.ك%95.80 241.6 د.ك%92.00غير مؤثثة

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )58( أنــه فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 كان هنــاك %0.7 فقــط مــن العقــارات  ·•

بعمرأقــل مــن عاميــن، وحوالــي %2.3 منهــا مــن العقــارات بعمــر مابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. وبلغــت الحصــة 
ــر مــن خمســة ســنوات 97%. الســوقية للعقــارات بعمرأكث

الرسم البياني رقم )58(: منطقة الرقعي – العقار اإلستثماري حسب العمر اإلفترضي للعقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )99( أن معــدل النمــو فــي متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات بعمرمــا بيــن ســنتين  ·•

إلــى خمســة ســنوات قــد إرتفــع بمعــدل %0.3 فقــط. وقــد شــهدت العقــارات بعمرأكثــر مــن خمــس ســنوات إنخفاضــًا 
بمعــدل %5. وهــذا ليــس إنعكاســًا لظــروف الســوق، ولكــن يرجــع للتغيــر فــى حجــم العينــة الســوقية.
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جدول رقم )98(: منطقة الرقعي - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

-    260.0 د.ك%95.80-   -   أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
%0.30 245.0 د.ك%96.30 244.4 د.ك%92.50سنوات

%5.00- 254.2 د.ك%95.80 267.7 د.ك%94.20أكثر من خمس سنوات

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )59( أن %2.9 مــن العقــارات ينــدرج تحــت الدرجــة الثانيــة )ب(، وحوالــي %93.8 منهــا  ·•

ينــدرج تحــت الدرجــة الثالثــة )ج(. وبلغــت الحصــة الســوقية للعقــارات ذات الدرجــة األدنــى مرتبــة 3.2%.

الرسم البياني رقم )59(: منطقة الرقعي – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

قفــز متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للفئــة الثانيــة )ب( مــن العقــارات بمعــدل %12.9 فــي الفتــرة مابيــن الربــع  ·•

الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013.
ــه  ــذي خافظــت في ــة )ج( بمعــدل %4.6 فــي الوقــت ال ــة الثالث ــارات الشــهرية للدرج وإنخفــض متوســط قيمــة اإليج ·•

الفئــات األدنــى مرتبــة علــى القيــم اإليجاريــة لهــا. ويرجــع هــذا اإلنخفــاض إلــى التغيــر فــى العينــة الســوقية.
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جدول رقم )99(: منطقة الرقعي - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

درجة أولى 
ممتازة )أ+(

   -   -   -   -   -

-   -   -   -   -   درجة أولى )أ(

%12.90 248.5 د.ك%96.20 220.0 د.ك%90.00درجة ثانية )ب(

%4.60- 254.2 د.ك%95.80 266.4 د.ك%94.10درجة ثالثة )ج(

الدرجات األدنى 
مرتبة

%0.40 251.0 د.ك%93.00 250.0 د.ك93.00%

 يوضح الجدول رقم )100( متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في منطقة الرقعي.

جدول رقم )100(: منطقة الرقعي - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

110-80--ستوديو

180-130--غرفة واحدة

350-150--غرفتين

400-230--ثالثة غرف

---أربعة غرف

Penthouse سقائف---

منطقة صباح السالم – محافظة مبارك الكبير
إن منطقــة صبــاح الســالم هــي المنطقــة الوحيــدة التــي تضــم عقــارات إســتثمارية فــي محافظــة مبــارك الكبيــر. يتضــح مــن 
الجــدول رقــم )101( أن عــدد الشــقق التــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية قــد إنخفــض إلــى 780 شــقة ســكنية فــي 

الربــع الثانــي مــن عــام 2013.

كمــا إنخفــض نســبة اإلشــغال إلــى %94 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مــن مســتواه عنــد %94.5 فــي الربــع الثالــث 
مــن عــام 2011. بينمــا إرتفــع متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية بشــكل كبيــر مــن 282 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث 
مــن عــام 2011 إلــى 332 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. وقــد بلــغ عــدد الشــقق تحــت اإلنشــاء 52 شــقة 

ســكنية إســتثمارية فــي منطقــة صبــاح الســالم.

جدول رقم )101(: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة صباح السالم

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

1,180780عدد الشقق 

6547عدد الشقق الشاغرة

%94.00%94.50نسبة اإلشغال

 332.4 د.ك 282.0 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية

11352عدد الشقق تحت اإلنشاء

يتضح من الرسم البياني رقم )60( أن جميع الشقق في منطقة صباح السالم غير مؤثثة.

الرسم البياني رقم )60(: منطقة صباح السالم – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )102( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية قــد إرتفــع بمعــدل %18 فــي الفتــرة مابيــن   •
الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013، أي مــا يعــادل معــدل النمــو فــي متوســط قيمــة اإليجــارات 

الشــهرية للمنطقــة بأكملهــا.
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جدول رقم )102(: منطقة صباح السالم - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
نسبة التغير في 

متوسط
قيمة اإليجارات 

الشهرية
%

نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
اإلشغال

%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

-   -   -   -   -   مؤثثة

-   -   -   -   -   نصف مؤثثة

%18.00 332.4 د.ك%94.00 281.6 د.ك%94.50غير مؤثثة

يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )61( أن عمــر لـــ %10 مــن العقــارات هــو أقــل مــن عاميــن، وعمــر لـــ%90 مــن العقــارات   •
هــو أكثــر مــن خمســة ســنوات.

الرسم البياني رقم )61(: منطقة صباح السالم – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )103( أن اإلرتفــاع فــي القيــم اإليجاريــة فــي الفتــرة مابيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع   •
الثانــي مــن عــام 2013 قــد بلــغ %29.1 للعقــارات بعمرمابيــن ســنتين إلــى خمســة ســنوات. وبلــغ النمــو %14.2 فــي 

العقــارات بعمرأكثــر مــن خمســة ســنوات.

جدول رقم )103(: منطقة صباح السالم - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في متوسط
قيمة اإليجارات الشهرية

%
 نسبة اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

نسبة 
 اإلشغال

%

متوسط 
قيمة 

اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

-   -   -   -   -   أقل من سنتين

ما بين سنتين إلى خمس 
سنوات

%29.10 354.4 د.ك%93.20 274.4 د.ك95.20%

%14.20 322.5 د.ك%94.20 282.5 د.ك%94.40أكثر من خمس سنوات

يتضــح مــن الــر ســم البيانــي رقــم )62( أن %25.8 مــن العقــارات هــي مــن الدرجــة الثانيــة )ب(، وحوالــي %28.1 منهــا   •
ــة 46%. ــى مرتب ــات األدن ــة )ج(. وقــد بلغــت الحصــة الســوقية للفئ هــي مــن الدرجــة الثالث

الرسم البياني رقم )62(: منطقة صباح السالم – العقار اإلستثماري حسب درجة جودة العقار )الربع الثاني من عام 2013(

يتضــح مــن الجــدول رقــم )104( أن متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للدرجــة الثانيــة )ب( والدرجــة الثالثــة )ج( مــن   •
العقــارات قــد إرتفــع بحــدة بمعــدل %26.1 و %25.6 علــى التوالــي.

إرتفعت القيم اإليجارية بنسبة معتدلة تعادل %4.7 للعقارات ذات الدرجة األدنى مرتبة.  •

كان نسبة اإلشغال جيدًا بشكل عام في منطقة صباح السالم.  •
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جدول رقم )104(: منطقة صباح السالم - التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط

قيمة اإليجارات 
الشهرية

%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات 
الشهرية

دينار كويتي

 نسبة اإلشغال
%

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

دينار كويتي

-   -   -   -   -   درجة أولى ممتازة )أ+(

-   -   -   -   -   درجة أولى )أ(

%26.10 434.6 د.ك%92.10 344.6 د.ك%93.10درجة ثانية )ب(

%25.60 392.2 د.ك%93.60 312.2 د.ك%94.60درجة ثالثة )ج(

%4.70 221.1 د.ك%95.20 211.1 د.ك%95.20الدرجات األدنى مرتبة

ــاح  ــواع الشــقق فــي منطقــة صب ــف أن يوضــح الجــدول رقــم )105( متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختل
الســالم.

جدول رقم )105(: منطقة صباح السالم - التغير في متوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث ونوع الشقق

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة

---ستوديو

210-160--غرفة واحدة

450-190--غرفتين

450-220--ثالثة غرف

650-525--أربعة غرف

Penthouse سقائف---
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قطاع المكاتب اإلدارية
شــهد أداء ســوق قطــاع عقــارات المكاتــب اإلداريــة بدولــة الكويــت تحســنًا كبيــرًا فــي الفتــرة مابيــن عامــي 2011 و 2013. 
وبالرغــم مــن محدوديــة حجــم العــرض مــن العقــارات، إال أن حجــم الطلــب عليهــا إزداد ممــا أدى إلــى إرتفــاع معــدالت 

اإلشــغال فــي تلــك العقــارات.

بالنظــر إلــى الجــدول رقــم )107(، الــذى يوضــح المقارنــة بيــن أداء قطــاع ســوق عقــارات المكاتــب اإلداريــة بدولــة الكويــت 
فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013. فقــد بلــغ إجمالــي عــدد العقــارات القائمــة فــي مختلــف 
مناطــق دولــة الكويــت حوالــي 204 عقــار وحوالــي 11 عقــار تحــت اإلنشــاء.  حيــث تتركــز أغلبيــة عقــارات المكاتــب اإلداريــة 
فــي منطقــة األعمــال المركزيــة فــى مدينــة الكويــت فــي كل مــن شــارع أحمــد الجابــر وشــارع فهــد الســالم وشــارع الشــهداء 
وشــارع جابــر المبــارك وشــارع مبــارك الكبيــر باإلضافــة إلــى غيرهــا مــن الشــوارع التجاريــة األخــرى. وقــد رصدنــا 166 عقــارًا 

مــا بيــن قائــم وتحــت اإلنشــاء فــي محافظــة العاصمــة.

تــم زيــادة مســاحة عقــارات المكاتــب اإلداريــة التــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية مــن 817,998 متــر مربــع فــي 
الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 1,183,838 متــر مربــع فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. وقــد إرتفــع إجمالــي مســاحة 
العقــارات القائمــة فــي الفتــرة مابيــن الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي مــن عــام 2013 مــن 795,398 متــر مربــع 
إلــى 1,122,390 متــر مربــع. كمــا إرتفــع عــدد عقــارات المكاتــب اإلداريــة تحــت اإلنشــاء مــن 22,600 متــر مربــع إلــى 61,448 

متــر مربــع نظــرًا إلســتكمال نشــاط التشــييد والبنــاء لعــدد مــن المشــاريع المعلقــة. 

شــهدت معــدالت اإلشــغال فــي مختلــف مناطــق دولــة الكويــت نمــوًا كبيــرًا فــي الفتــرة األخيــرة، حيــث بلغــت فــي الربــع 
ــًة بمعــدل %61.1 فــي الربــع  ــة القائمــة مقارن الثانــي مــن عــام 2013 معــدل %71.1 بالنســبة لعقــارات المكاتــب اإلداري
الثالــث مــن عــام 2011. ويعتبــر هــذا النمــو الكبيــر خــالل ســبعة أربــاع، بالــغ األهميــة بالنســبة لســوق عقــارات المكاتــب 
اإلداريــة، وذلــك نظــرًا لتراجــع أداءه بعــد األزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام 2008. ويجــدر بالذكــر أن إنخفــاض حجــم العــرض 
مــن عقــارات المكاتــب اإلداريــة خــالل الســنتين الســابقتين وإســتمرار النمــو فــي حجــم الطلــب علــى تلــك العقــارات قــد أدى 

إلــى إرتفــاع معــدالت اإلشــغال بشــكل حــاد. 

وفــي الوقــت الــذي إرتفعــت فيــه معــدالت اإلشــغال فــي عقــارات المكاتــب اإلداريــة بدولــة الكويــت، شــهد متوســط اإليجــار 
الشــهرى )للمتــر المربــع( نمــوًا ملحوظــًا مرتفعــًا مــن 6.40 دينــار كويتــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 6.78 دينــار 
كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، أي مــا يمثــل نمــوًا بمعــدل %5.9 خــالل الســبعة أربــاع الســابقة. فنســبة اإلشــغال 
األن فــى زيــادة ومــن المتوقــع أن تصــل حوالــي %80 قريبــًا، ولكــن مــازال هنــاك وقــت حتــى يصــل الســوق إلــى حــد التشــبع. 

وحتــى الوصــول إلــى تلــك النقطــة، مــن غيــر المتوقــع أن ترتفــع القيــم اإليجاريــة لعقــارات المكاتــب اإلداريــة بشــكل حــاد.

جدول رقم )106(: لمحة عن قطاع عقار المكاتب اإلدارية في دولة الكويت

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

817,9981,183,838حجم العرض من عقارات المكاتب اإلدارية - أ و ب )متر مربع(

795,3981,122,390عدد عقارات المكاتب اإلدارية القائمة - أ )متر مربع(

22,60061,448عدد عقارات المكاتب اإلدارية تحت اإلنشاء - ب )متر مربع(

%67.40%59.40نسبة اإلشغال - حجم العرض من عقارات المكاتب اإلدارية )%(

%71.10%61.10نسبة اإلشغال - عقارات المكاتب اإلدارية القائمة )%(

%0.00%0.00نسبة اإلشغال - عقارات المكاتب اإلدارية تحت اإلنشاء )%(

6.46.78متوسط اإليجار الشهرى )دينار كويتي للمتر المربع(

تحليل حجم العرض لقطاع عقارات المكاتب اإلدارية بدولة الكويت 

حسب المحافظة
يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم )63( أن محافظــة العاصمــة )منطقــة األعمــال المركزيــة لمدينــة الكويــت( تمثــل 86.9% 
مــن حجــم العــرض مــن عقــارات المكاتــب اإلداريــة بدولــة الكويــت فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. وقــد إنخفضــت هــذه 
النســبة نســبيًا عــن مســتواها فــي اإلصــدار الســابق مــن التقريــر، كمــا إرتفعــت هــذه النســبة بشــكل هامشــي خــالل األربــاع 
ــوزع عقــارات  ــة الســوقية. وتت ــة فــي العين ــب اإلداري ــة مــن عقــارات المكات ــادة حجــم التغطي ــى زي ــة الســابقة نظــرًا إل الثالث
المكاتــب اإلداريــة علــى محافظــات أخــرى بدولــة الكويــت مثــل محافظتــي حولــي واألحمــدي. ونذكــر مــن الشــوارع التجاريــة 
الرئيســية فــي محافظــة حولــي شــارع ســالم المبــارك وشــارع بيــروت وشــارع إبــن خلــدون وشــارع العثمــان. وتمثــل عقــارات 
المكاتــب اإلداريــة فــي محافظــة حولــي %9.3 مــن الســوق. بينمــا لــم تمثــل كل مــن محافظتــي األحمــدي والفروانيــة نســبًة 

كبيــرًة مــن حجــم العقــارات المكاتــب اإلداريــة فــي العينــة الســوقية.

الرسم البياني رقم )63(: حجم العرض من عقارات المكاتب اإلدارية حسب المحافظة )الربع الثاني من عام 2013(

ــت.  ــة الكوي ــر فــي متوســط اإليجــار الشــهرى ونســبة اإلشــغال حســب محافظــات دول يوضــح الجــدول رقــم )107( التغي
وبالتوافــق مــع التوجــه العــام للســوق العقــاري بدولــة الكويــت، فقــد شــهدت معــدالت اإلشــغال فــي عقــارات المكاتــب 
اإلداريــة نمــوًا فــي جميــع محافظــات الدولــة. كمــا شــهد متوســط اإليجــار الشــهرى لعقــارات المكاتــب اإلداريــة إنخفاضــًا 
هامشــيًا فــي محافظــة العاصمــة فــي الوقــت الــذي شــهدت كل مــن محافظتــي األحمــدي والفروانيــة إرتفاعــًا ملحوظــًا فــي 

متوســط اإليجــار الشــهرى.

ــًا جــدًا فــي محافظــة  ــة مرتفع ــب اإلداري ــل، كان النمــو فــي متوســط اإليجــار الشــهرى لعقــارات المكات ولكــن فــي المقاب
ــار كويتــي  ــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 6.65 دين ــر المربــع فــي الرب ــار كويتــي للمت حولــي، حيــث إرتفعــت مــن 5.39 دين
للمتــر المربــع فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، أي مــا يمثــل نمــوًا بنســبة %23.4. ويعــزى هــذا اإلرتفــاع الحــاد فــي 
متوســط اإليجــار الشــهرى لعقــارات المكاتــب اإلداريــة فــي محافظــة حولــي إلــى أن بعــض العقــارات فــي محافظــة حولــي 
تضــم مكاتــب تجاريــة صغيــرة الحجــم يتــم تأجيرهــا شــهريًا عــن طريــق الدفعــات المقدمــة. وكانــت القيــم اإليجاريــة فــي تلــك 

المكاتــب اإلداريــة الصغيــرة مرتفعــًة جــدًا.
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جدول رقم )107(: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب المحافظة 

نسبة التغير في الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011
متوسط اإليجار 

الشهرى للمتر المربع
%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط اإليجار الشهرى
دينار كويتي/متر مربع

 نسبة اإلشغال
%

متوسط اإليجار الشهرى
دينار كويتي/متر مربع

%1.40-6.83%6.9169.70%55.20العاصمة

%6.6523.40%5.3985.30%80.80حولي

%5.936.60%5.5688.30%85.80األحمدي

%5.992.90%5.8289.20%85.90الفروانية

%4.70 221.1 د.ك%95.20 211.1 د.ك%95.20الدرجات  األدنى مرتبة

تحليل حجم العرض من عقارات المكاتب اإلدارية بدولة الكويت حسب 
درجة جودة العقار

كمــا هــو الحــال مــع بقيــة القطاعــات العقاريــة بدولــة الكويــت، فــإن قطــاع عقــارات المكاتب اإلداريــة يتم تقســيمه وتصنيفه 
إلــى فئــات محــددة. وقــد تــم تصنيــف عقــارات المكاتــب اإلداريــة إلــى خمســة فئــات مختلفــة. وقــد تــم األخــذ باإلعتبــار 
عــدة عوامــل مختلفــة عنــد التصنيــف مثــل حجــم البــرج التجــاري، وتصميمــه الخارجــي، وعــدد المصاعــد كنســبة مــن إجمالــي 
المســاحة المؤجــرة، وتوافــر أفــراد األمــن ومكتــب لإلســتقبال، ومــدى إرتفــاع النوافــذ الزجاجيــة ومســتوى نظافتهــا، وتوافــر 

عــدد مناســب مــن دورات الميــاه والمطابــخ فــي كل طابــق باإلضافــة إلــى غيرهــا مــن العوامــل األخــرى.

تنقسم عقارات المكاتب اإلدارية بدولة الكويت إلى خمسة فئات رئيسية هي:
الفئة أ الدولية - الفئة األولى )أ( - الفئة الثانية )ب( - الفئة الثالثة )ج( - الفئات األدنى مرتبة

ــة الكويــت حســب درجــة جــودة العقــار.  ــة بدول ــي رقــم )64( حجــم العــرض مــن عقــارات المكاتــب اإلداري يوضــح الرســم البيان
وتمثــل الفئــة أ الدوليــة  %16.2 مــن إجمالــي ســوق عقــارات المكاتــب اإلداريــة بدولــة الكويــت فــي ضــوء إنشــاء عدة أبــراج تجارية 
جديــدة ذات مواصفــات عالميــة خــالل الســنوات األخيــرة منهــا بــرج الحمــراء وبــرج المتحــدة وغيرهــا مــن األبــراج التجاريــة األخــرى.

بلغــت الحصــص الســوقية فــي عقــارات المكاتــب اإلداريــة ذات الفئــة األولــى )أ( والدرجــة الثانيــة )ب( مــا يعــادل %37.9 و 
%36.5 علــى التوالــي. تلــك العقــارات تعمــل علــى رفــع تطلعــات المســتأجرين ممــا ســيعمل علــى إســتمرار الطلــب علــى 

المكاتــب اإلداريــة عاليــة الجــودة فــى المســتقبل.
وقــد بلغــت الحصــة الســوقية لعقــارات المكاتــب اإلداريــة ذات الفئــة الثالثــة )ج( والفئــات األدنــى مرتبــة %4.4 و 4.9% 
علــى التوالــي. ونظــرًا إلــى صغــر المســاحة اإليجاريــة لهــذه العقــارات، فــإن حجمهــا مــن ناحيــة العــدد كان كبيــرًا جــدًا. وبالرغــم 

مــن العــدد الكبيــر لهــذه العقــارات، إال أنهــا حصتهــا الســوقية مازالــت صغيــرة. 

الرسم البياني رقم )64(: حجم العرض من عقارات المكاتب اإلدارية بدولة الكويت حسب درجة جودة العقار)الربع الثاني من عام 2013(

37.9%
4.9%4.4%

16.2%

36.5%

يوضــح الجــدول رقــم )108( التغيــر فــي متوســط اإليجــار الشــهرى )للمتــر المربــع( ونســبة اإلشــغال فــي عقــارات المكاتــب 
اإلداريــة بدولــة الكويــت. وقــد شــهدت العقــارات ذات الفئــة أ الدوليــة  إرتفاعــًا فــي نســبة اإلشــغال ليصــل إلــى مــا يقــارب 
%50. ومــن الجديــر بالذكــر أن أغلــب عقــارات الفئــة أ الدوليــة  هــي عقــارات جديــدة، وبالتالــي ســتحتاج بعــض الوقــت حتــى 
ترتفــع نســبة اإلشــغال بهــا فــي. وقــد إرتفــع متوســط اإليجــار الشــهرى لتلــك الفئــة مــن االعقــارات بشــكل هامشــي مــن 
8.5 دينــار كويتــي للمتــر المربــع فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 8.67 دينــار كويتــي للمتــر المربــع فــي الربــع الثانــي 

مــن عــام 2013، أي مــا يمثــل نمــوًا بنســبة 2%.

إرتفعــت نســبة اإلشــغال بشــكل كبيــر فــي عقــارات الفئــة األولــى )أ( ليصــل إلــى %72.6، كمــا إرتفــع متوســط اإليجار الشــهرى 
لهــذه الفئــة مــن العقــارات بنســبة %11.4. وقــد شــهدت عقــارات الفئــة الثانيــة )ب( والثالثــة )ج( إرتفاعــًا محــدودًا فــي نســبة 

اإلشــغال بينمــا إنخفــض متوســط اإليجــار الشــهرى لهاتيــن الفئتيــن مــن العقــارات بمعــدل %3.6 و %4.2 علــى التوالــي.

شــهدت العقــارات ذات الفئــات األدنــى مرتبــًة إنخفاضــًا حــادًا فــي نســبة اإلشــغال لتصــل إلــى %86.1 فــي الربــع الثانــي 
ــًة بمعــدل %89.3 فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. ولكــن فــي الوقــت نفســه، إرتفــع متوســط  مــن عــام 2013 مقارن
اإليجــار الشــهرى لهــذه الفئــات مــن العقــارات بنســبة %54.3 خــالل الفتــرة ذاتهــا. وكمــا تــم اإلشــارة إليــه ســابقًا، فــإن حجــم 
الوحــدات العقاريــة التجاريــة فــي هــذه الفئــة مــن العقــارات صغيــر جــدًا، كمــا أنــه يتــم تأجيرهــا شــهريًا ليــس علــى أســاس 
معــدل إيجــار المتــر المربــع الواحــد، ولكــن مــن خــالل مبالــغ إجماليــة ممــا يــؤدى إلــى إرتفــاع معــدل اإليجــار الشــهرى للمتــر 

المربــع الواحــد بشــكل كبيــر. 
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جدول رقم )108(: توجهات التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى  حسب الفئات المختلفة 

الربع الثاني من عام 2013الربع الثالث من عام 2011

نسبة التغير في 
متوسط اإليجار 
الشهرى للمتر 

المربع
%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط اإليجار 
الشهرى

دينار كويتي/متر 
مربع

 نسبة اإلشغال
%

متوسط اإليجار 
الشهرى

دينار كويتي/متر 
مربع

%8.672.00%8.549.50%22.10الفئة أ الدولية 

%7.7511.40%6.9672.60%62.10الفئة األولى )أ(

%3.60-6.66%6.975.50%72.50الفئة الثانية )ب(

%4.20-5.92%6.1886.00%80.00الفئة الثالثة )ج(

%6.6754.30%4.3286.10%89.30الفئات األدنى مرتبة

النظرة المستقبلية لقطاع عقارات المحالت التجارية بدولة الكويت
كمــا تــم اإلشــارة إليــه فــي اإلصــدار الســابق مــن التقريــر العقــاري، شــهد معــدل اإلســتهالك الســنوي لمخــزون عقــارات 
المكاتــب اإلداريــة الغيــر مؤجــرة تحســنًا متناميــًا بدولــة الكويــت كمــا هــو ُمالحــظ مــن مســتويات نســبة اإلشــغال الحاليــة. 
وهــذا ُيَعــُد مؤشــرًا إيجابيــًا علــى تحســن أداء ســوق العقــار التجــاري بدولــة الكويــت بشــكل كبيــر بعــد اإلنخفــاض الــذي شــهده 

القطــاع منــذ عــام 2008.

ــب  ــع بمــا فيهــا مســاحة المكات ــر مرب ــي 385,500 مت ــة حوال ــب التجاري ــة الشــاغرة للمكات ــي المســاحة اإليجاري ــغ إجمال تبل
اإلداريــة فــي العقــارات التجاريــة تحــت اإلنشــاء. ومــن المتوقــع أن يصــل نســبة اإلشــغال فــي عقــارات المكاتــب اإلداريــة 

%80 بعــد مــرور مــا بيــن أربعــة إلــى ســتة أربــاع مــن الســنة.
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قطاع الوحدات 
التجزئة 
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قطاع الوحدات التجزئة 
شــهد ســوق عقــارات الوحــدات التجزئــة بدولــة الكويــت تحســنًا أفضــل ممــا كان عليــه بالســابق مدفوعــًا بإتســاع الفجــوة 
بيــن حجــم العــرض الطلــب لعقــارات الوحــدات التجزئــة. ونظــرًا للنمــو المتســارع للدخــل القابــل للصــرف  للســكان فمــن 

المتوقــع أن يشــهد اإلنفــاق علــى مشــتريات التجزئــة بدولــة الكويــت إرتفاعــًا جيــدًا. 

وقــد تــم القيــام بزيــادة حجــم عقــارات هــذه الشــريحة، والتــي تــم تغطيتهــا فــي العينــة الســوقية لتصــل إلــى 28 عقــار، منهــا 
21 عقــار قائــم و 7 عقــارات تحــت اإلنشــاء.

ُيعطــي الجــدول رقــم )109( لمحــًة عامــًة عــن قطــاع عقــارات المحــالت التجاريــة بدولــة الكويــت. نظــرًا إلــى زيــادة عــدد 
العقــارات الجديــدة فــي العينــة الســوقية، حيــث إرتفــع حجــم المعــروض مــن عقــارات وحــدات التجزئــة مــن 721,871 متــر 
مربــع فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 784,141 متــر مربــع فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013، وذلــك نتيجــة إرتفــاع 

أعــداد العقــارات المغطــاة فــى قاعــدة بياناتنــا.

إرتفــع حجــم المعــروض مــن وحــدات التجزئــة بشــكل كبيــر فــي ظــل اإلنتهــاء مــن بنــاء بعــض المجمعــات التجاريــة بدولــة 
ــث مــن عــام 2011  ــع الثال ــع فــي الرب ــر مرب ــي، فقــد إرتفــع حجــم المســاحات القائمــة مــن 460,371 مت ــت. وبالتال الكوي
إلــى 634,257 متــر مربــع فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. كمــا بلــغ حجــم المســاحات تحــت اإلنشــاء فــي الوقــت الحالــي 

149,884 متــر مربــع.

قفــزت نســبة اإلشــغال الكليــة للمســاحات المعروضــة للتأجيــر مــن المجمعــات التجاريــة مــن %77 فــي الربــع الثالــث مــن 
ــة  ــث قــد بلغــت نســبة اإلشــغال فــي المجمعــات التجاري ــام 2013. حي ــي مــن ع ــع الثان ــى %88.5 فــي الرب ــام 2011 إل ع

القائمــة حوالــي %94.8، أي أقــل مــن مســتواه الــذي وصــل إليــه فــي المســح الســوقي الســابق.

كمــا إرتفعــت نســبة اإلشــغال فــي عقــارات المحــالت التجاريــة قيــد التشــييد بشــكل كبيــر مــن %38 فــي الربــع الثالــث مــن 
عــام 2011 إلــى %61.8 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. وبشــكل عــام، يعتبــر أداء قطــاع عقــارات وحــدات التجزئــة جيــدًا 

جــدًا فــي ظــل إســتمرار إرتفــاع حجــم الطلــب. 

جدول رقم )109(: لمحة عن قطاع عقارات المحالت التجارية في دولة الكويت

الربع الثالث من عام  
2011

الربع الثاني من عام
2013 

721,871784,141حجم العرض من عقارات المحالت التجارية - أ و ب )متر مربع(

460,371634,257عدد عقارات المحالت التجارية القائمة - أ )متر مربع(

261,500149,884عدد عقارات المحالت التجارية تحت اإلنشاء - ب )متر مربع(

%88.50%77.00نسبة اإلشغال - حجم العرض من عقارات المحالت التجارية )%(

%94.80%99.20نسبة اإلشغال - عقارات المحالت التجارية القائمة )%(

%61.80%38.00نسبة اإلشغال - عقارات المحالت التجارية تحت اإلنشاء )%(

يوضــح الجــدول رقــم )110( القيــم اإليجاريــة الســائدة لعقــارات وحــدات التجزئــة بدولــة الكويــت. ويجــدر بالذكــر أن بعــض 
مراكــز التســوق بدولــة الكويــت يتوافــر فيهــا محــالت تجاريــة فــي الســرداب أيضــًا. وقــد قامــت بعــض المراكــز برفــع مســتوى 
ــة فــي  ــة الواقع ــة للمحــالت التجاري ــم اإليجاري ــادة القي ــك فــي زي ــث ســاهم ذل ــدور األرضــي. حي الســرداب ليحــل محــل ال

الســرداب.

وقــد تراوحــت قيــم اإليجــار الشــهرى للمحــالت التجاريــة فــي الســرداب فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013 مــا بيــن 4 دينــار 
كويتــي و 48 دينــار كويتــي للمتــر المربــع بمتوســط 16 دينــار كويتــي شــهريًا للمتــر المربــع، أي أقــل مــن متوســط اإليجــار 
الشــهرى البالــغ 19.9 دينــار كويتــي شــهريًا للمتــر المربــع فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011. ويعــزى هــذا اإلنخفــاض فــي 

اإليجــار الشــهرى بشــكل أساســي إلــى بنــاء عقــارات تجاريــة جديــدة بقيــم تأجيريــة منخفضــة نســبيًا فــي كل مــن منطقتــي 
األحمــدي والشــويخ. 

ــر األدوار تكلفــة مــن ناحيــة اإليجــار الشــهرى، حيــث تراوحــت القيمــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام  ــر الــدور األرضــي أكث ُيعتب
ــت  ــع. وكان ــر المرب ــي للمت ــار كويت ــع، بمتوســط 23.4 دين ــر المرب ــي للمت ــار كويت ــي و 75 دين ــار كويت ــن 5.5 دين 2013 مابي
القيــم اإليجاريــة األكبــر مــن نصيــب المحــالت التجاريــة الصغيــرة، والتــى يتــم تأجيرهــا بمبلــغ إجمالــى وليــس علــى أســاس 

معــدل إيجــار المتــر المربــع.
ــاء عقــارات وحــدات تجزئــة جديــدة بقيــم  ولقــد إنخفضــت القيــم اإليجاريــة لمحــالت الــدور األول والــدور الثانــي بســبب بن

تأجيريــة منخفضــة نســبيًا فــي عــدة مناطــق بدولــة الكويــت.

ولكــن فــي ضــوء إرتفــاع الطلــب علــى عقــارات وحــدات التجزئــة وإنخفــاض التوســع فــى المعــروض منهــا، فمــن المتوقــع 
أن يشــهد الســوق إرتفاعــًا أكبــر فــي القيــم اإليجاريــة.

جدول رقم )110(: القيم اإليجارية السائدة للمحالت التجارية في دولة الكويت )د.ك/متر مربع/شهريًا(

الربع الثاني من عام 2013                                           الربع الثالث من عام 2011    

المتوسطالحد األدنىالحد األعلىالمتوسطالحد األدنىالحد األعلى 

48.04.019.948.04.016.0السرداب

50.04.522.575.05.523.4الدور األرضي

35.05.015.440.05.012.4الدور األول

35.05.014.935.05.08.6الدور الثاني

يوضــح الرســم البيانــي رقــم )65( حجــم العــرض مــن عقــارات وحــدات التجزئــة بدولــة الكويــت، وذلــك حســب المحافظــة 
فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. ويتبيــن أن الحصــة الســوقية لمحافظــة حولــي كانــت النســبة األكبــر مــن الســوق بنســبة 
%37.5، يليهــا بعــد ذلــك محافظــة الفروانيــة بنســبة %33.4. وُتعــد هاتــان المحافظتــان مــن أكبــر المحافظــات مــن 
ناحيــة عــدد العقــارات الســكنية واإلســتثمارية بدولــة الكويــت. لذلــك، فمــن الطبيعــي أن تحتــوى هاتــان المحافظتــان أكبــر 

مســاحات تجاريــة علــى مســتوى الســوق.

تشــهد محافظــة األحمــدي فــي الوقــت الحالــي إرتفاعــًا فــي عــدد المجمعــات التجاريــة الجديــدة ذات الحجــم الصغيــر 
والمتوســط. وقــد بلغــت نســبة عقــارات وحــدات التجزئــة فــي محافظــة األحمــدي %10.1 مــن الســوق وحــدات التجزئــة 

ــة. ــر فــي الســنوات القادم ــع بشــكل أكب ــع أن ترتف ــت، ومــن المتوق ــى مســتوى الكوي عل

الرسم البياني رقم )65(: حجم العرض من مساحات عقارات وحدات التجزئة بدولة الكويت حسب المحافظة )الربع الثاني من عام 2013(
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قطاع العقار 
الصناعي
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قطاع العقار الصناعي

بالنســبة إلــى قطــاع العقــار الصناعــي بدولــة الكويــت، تــم إعــداد مســح ســوقي للمســتودعات الصناعيــة بدولــة الكويــت 
ــة فــي مناطــق  ــة، حيــث تتركــز المســتودعات الصناعي ــة مناطــق مختلفــة بالدول لتضــم 86 مســتودع صناعــي فــي ثماني

محــدودة بدولــة الكويــت.
ويوضــح الجــدول رقــم )111( المناطــق والمحافظــات ومتوســط اإلرتفاعــات ومتوســط القيــم اإليجاريــة للمتــر المربــع فــي 
المســتودعات الصناعيــة )بإســتثناء مســاحات صــاالت العــرض األماميــة( فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011 والربــع الثانــي 

مــن عــام 2013.
مــن الجديــر بالذكــر أن معــدل التغيــر فــي متوســط اإليجــار الشــهرى للمســتودعات الصناعيــة ال يمكــن مقارنتــه فــي 
ــي مــن عــام 2013 نظــرًا، وذلــك ألن متوســط اإليجــار الشــهرى  ــع الثان ــع الثالــث مــن عــام 2011 والرب ــن الرب ــرة مابي الفت
للمســتودعات تظهــر علــى شــكل قيــم تتــراوح بيــن حــد أدنــي وحــد أقصــى. ولكــن مــن المالحــظ إرتفــاع القيــم اإليجاريــة 

ــاع. ــذى يتجــه لإلرتف ــت، وال ــة الكوي ــة األخــرى فــي دول ــات العقاري ــام للقطاع ــاه الع ــوازي مــع اإلتج بالت

إرتفــع بشــكل هامشــي متوســط اإليجــار الشــهرى للمســتودعات الصناعيــة ذات اإلرتفــاع البالــغ 4 أمتــار فــي منطقــة 
ــع. كمــا إرتفــع متوســط اإليجــار الشــهرى للمســتودعات  ــر المرب ــي للمت ــار كويت ــى 2.75 دين ــة لتصــل إل الشــويخ الصناعي
الصناعيــة ذات اإلرتفــاع البالــغ 7 أمتــار مــن 5.5 دينــار كويتــي إلــى 6.5 دينــار كويتــي للمتــر المربــع. وُتعــد مدينــة الشــويخ 
منطقــة صناعيــة تتــوزع فيهــا محــالت قطــع غيــار الســيارات والــورش الصناعيــة ومحــالت األثــاث وغيرهــا مــن المحــالت 
التجاريــة األخــرى. ويجــدر بالذكــر أن اإليجــار الشــهرى فــي بعــض األماكــن قــد وصــل إلــى 40 دينــار كويتــي للمتــر المربــع.

إرتفعــت اإليجــار الشــهرى للمســتودعات الصناعيــة فــي منطقــة الضجيــج مــن 4-2.5 دينــار كويتــي للمتــر المربــع فــي الربــع 
الثالــث مــن عــام 2011 إلــى 5-2.5 دينــار كويتــي فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2013. ويتــراوح إرتفــاع المخــزن الصناعــي فــي 
ــار  ــغ متوســط اإليجــار الشــهرى 9 دين ــري، فقــد بل ــى منطقــة ال ــر. أمــا بالنســبة إل ــى 11 مت ــن 9 إل ــج مابي منطقــة الضجي
كويتــي للمتــر المربــع للمســتودعات الصناعيــة ذات اإلرتفــاع البالــغ 7 متــر والتــي تتضمــن وحــدات تبريــد. كمــا إرتفــع 

المتوســط مــن مســتواه البالــغ 8 دينــار كويتــي للمتــر المربــع فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2011.
ــار  ويتــراوح اإليجــار الشــهرى للمســتودعات الصناعيــة فــي منطقــة صبحــان فــي محافظــة األحمــدي مابيــن 4.5-2.5 دين
كويتــي للمتــر المربــع، بينمــا يتــراوح المتوســط مابيــن 2.5-2 دينــار كويتــي للمتــر المربــع فــي مينــاء عبــد اللــه. ويتــم تأجيــر 

المســاحات المفتوحــة بأســعار تتــراوح مابيــن 0.5 و 1 دينــار كويتــي للمتــر المربــع.
حافظــت منطقتــي أمغــرة والصليبيــة فــي محافظــة الجهــراء علــى قيــم اإليجــار للمســتودعات الصناعيــة بهــا والتــى تبلــغ 2 
دينــار كويتــي للمتــر المربــع للمســتودعات التــي ال تضــم وحــدات تبريــد ، وحوالي 9 دينــار كويتي للمتر المربع للمســتودعات 

التــي تضــم وحــدات تبريــد.

جدول رقم )111(: القيم اإليجارية السائدة للمستودعات الصناعية في مختلف مناطق دولة الكويت )ماعدا مناطق المعارض الرئيسية(

متوسط اإليجار الشهري متوسط إرتفاع المخزن )متر( المحافظة المنطقة 
)د.ك/متر مربع 

متوسط اإليجار الشهري 
)د.ك/متر مربع

 6.5 - 2.75  5.5 - 2.5 8.5 - 4.0العاصمةالشويخ

 5.0 - 2.5  4.5 - 2.5 11.0 - 9.0الفروانيةالضجيج

 8.0 - 7.51.5 - 6.0الفروانيةالري
)وحدات تبريد(

2.0-9.0
 )وحدات تبريد(

 5.5 - 2.5 4.5 - 8.52.5 – 5.0الفروانيةالعارضية

4.5 - 2.5 3.5 - 11.02.5 - 5.0األحمديصبحان

ميناء عبد 
2.5 - 2.0  2.5 - 2.0 8.5 - 6.0األحمديالله

 7.5 – 8.52.0 - 7.0الجهراءأمغرة
)وحدات تبريد (

2.0 - 7.5
)وحدات تبريد ( 

 8.0 - 11.02.0 - 7.0الجهراءالصليبية
)وحدات تبريد (

2.0 - 9.0
)وحدات تبريد (

ُتشــير التقديــرات الناتجــة عــن المســح الســوقي إلــى أن نســبة اإلشــغال للمســتودعات الصناعيــة بدولــة الكويــت تزيــد عــن 
معــدل %95، بمــا يشــير إلــى إســتمرار النمــو فــي حجــم الطلــب الســوقي علــى المســتودعات الصناعيــة بدولــة الكويــت. 
وتقــوم العديــد مــن الشــركات التجاريــة الكبيــرة بإســتئجار الكثيــر مــن المســتودعات الصناعيــة كإســتخدام مــزدوج كمكتــب 

رئيســي ومخــزن بنفــس الوقــت.
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ملحق 1: تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا التقرير

قطاع العقارات االستثمارية

يتــم تعريــف قطــاع العقــارات االســتثمارية فــي دولــة الكويــت بحيــث تشــمل العقــارات التــي تــم بناؤهــا علــى قطــع أراض 
ــن والشــركات واألفــراد مــن دول مجلــس  ــة. ويمكــن للشــركات واألفــراد الكويتيي ــل البلدي مصنفــة )اســتثمارات( مــن قب
التعــاون الخليجــي امتــالك تلــك األراضــي وتطويــر عقــارات للحصــول علــى دخــل تأجيــري. ويتــم تطويــر مبانــي الشــقق علــى 
تلــك األراضــي مــع إمكانيــة بنــاء وحــدات تجزئــة فــي الطابــق األرضــي. وغالبــا مــا يشــغل األجانــب تلــك العقــارات ســواء مــن 

مصــر أو لبنــان˛أو األردن˛ أو الفلبيــن˛ أو غيرهــم.

نسبة اإلشغال

بالنســبة للعقــارات االســتثمارية˛ فأنــه يتــم احتســاب نســبة اإلشــغال مــن خــالل تقســيم عــدد الشــقق الشــاغرة علــى 
إجمالــي عــدد الشــقق فــي هــذا العقــار. علــى ســبيل المثــال إذا كان المبنــى يضــم 50 شــقة˛ مــن بينهــم 5 شــقق شــاغرة 

فــي وقــت إجــراء المســح˛ فــان نســبة اإلشــغال لهــذا العقــار تكــون 5/50 = % 90 .

ويتــم حســاب نســبة اإلشــغال لمنطقــة مــا بإضافــة جميــع الشــقق الشــاغرة فــي ذلــك الموقــع وتقســيمها علــى إجمالــي 
عــدد الشــقق فــي جميــع العقــارات فــي هــذه المنطقــة.

متوسط اإليجار الشهري

يعــد متوســط اإليجــار الشــهري ألي موقــع هــو متوســط جميــع اإليجــارات الشــهرية المفروضــة مــن قبــل مــالك العقــار 
علــى المســتأجرين علــى أســاس شــهري. هــذه العقــارات قــد تكــون شــقة مكونــة مــن غرفــة نــوم واحــدة˛ أو غرفتــي نــوم˛ أو 

أي مســاحة أخــرى.

وبصفــة عامــة مــن المالحــظ أن جميــع المناطــق )ودرجــات العقــارات أيضــا( تضــم خليطــا متنوعــا مــن أنــواع الشــقق 
المختلفــة˛ وبالتالــي فــان هــذا الخليــط ال يميــل إلــى صالــح الشــقق المكونــة مــن غرفــة نــوم واحــدة أو غرفتيــن. وعليــه فأنــه 
يمكــن مقارنــة متوســط اإليجــار الشــهري عبــر مختلــف المناطــق )ودرجــات الشــقق ومســتوياتها أيضــا(. ولكــن فــي كل مــرة 
الحظنــا فيهــا أن متوســط اإليجــار الشــهري منحــرف قليــال بســبب ارتفــاع حصــة نــوع معيــن مــن الشــقق˛ فأننــا حرصنــا علــى 

تعديــل هــذا المتوســط ليصبــح قابــال للمقارنــة مــع اآلخريــن. 

فــي بعــض الحــاالت˛ يشــتمل اإليجــار الشــهري علــى اســتهالك الكهربــاء وخدمــة اإلنترنــت˛ وفــي بعــض الحــاالت األخــرى ال 
يتــم تضميــن الكهربــاء واإلنترنــت فــي اإليجــار الشــهري˛ وقــد تــم توخــي الحــرص الشــديد فــي الحصــول علــى نتائــج قابلــة 

للمقارنــة عبــر جميــع العقــارات مــن خــالل إجــراء التعديــالت المناســبة.

حالة تأثيث العقار
يمكن تقسيم حالة تأثيث العقار االستثماري على ثالث فئات:

1.   الشقق المفروشة- في هذا النوع من العقارات˛ فأن مالك الشقة يقوم بتوفير جميع األثاث واألجهزة المنزلية.
 وهــذا يشــمل الســرير مــع المرتبــة ˛ وطقــم الجلــوس ˛ وطاولــة الطعــام ˛ وجميــع أجهــزة المطبــخ ˛ والتلفزيــون ˛ ونظــام 
ــزات.  ــاث والتجهي ــة لألث ــع التصليحــات وأعمــال الصيان الكابــالت وغيرهــا. ويكــون مالــك الشــقة مســئوال عــن إجــراء جمي

اإليجــار الشــهري لمثــل تلــك العقــارات أعلــى مــن إيجــار الشــقق شــبه المفروشــة أو غيــر المفروشــة.

2.   شــبه مفروشــة- فــي هــذا النــوع مــن العقــارات˛ يقــوم مالــك العقــار بتوفيــر األجهــزة المنزليــة فقــط ولكنــه ال يوفــر 
األثــاث الخشــبي لغرفــة المعيشــة أو النــوم. ويكــون مالــك الشــقة مســئوال عــن إجــراء جميــع التصليحــات وأعمــال الصيانــة 

لمثــل هــذه األجهــزة. يكــون اإليجــار الشــهري لتلــك العقــارات أعلــى مــن إيجــار الشــقق غيــر المفروشــة.

ــاث. ويكــون اإليجــار  ــر أي أجهــزة أو أث ــك الشــقة بتوفي ــارات ال يقــوم مال ــوع مــن العق ــر المفروشــة- فــي هــذا الن 3.   غي
الشــهري هــو األقــل.

قطاع العقارات المكتبية
 

وهــذا يشــمل جميــع العقــارات التجاريــة التــي تســتخدم كمكاتــب. وتتنــوع تلــك المســاحات بشــكل ملموس.تضــم مدينــة 
الكويــت الكثيــر مــن العقــارات فــي األبــراج الشــاهقة˛ ويتــم تزويدهــا بمواقــف الســيارات˛ فضــال عــن العديــد مــن التجهيــزات 
ــدون  ــزات وب ــى مــن التجهي ــكاد الحــد األدن ــاك بعــض العقــارات فــي أماكــن أخــرى تضــم بال لخدمــة الشــركات. ولكــن هن

مواقــف للســيارات. وقــد تــم تقســيم تلــك العقــارات إلــى درجــات مختلفــة.
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المعروض من المساحات المكتبية

ويقــاس المعــروض بالمتــر المربــع˛ وهــي إجمالــي المســاحة التأجيريــة لجميــع العقــارات المكتبيــة التــي شــملها المســح. 
وتشــمل كل العقــارات التــي اســتكملت عمليــات البنــاء وتــدار كعقــارات مكتبيــة أو تلــك الجــاري إنشــاؤها.

العقارات القائمة
 

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

العقارات تحت اإلنشاء

تشمل جميع العقارات المكتبية تحت اإلنشاء

نسبة اإلشغال

يتــم احتســاب نســبة اإلشــغال ألي عقــار مكتبــي بتقســيم المســاحة الشــاغرة )تقــاس بالمتــر المربــع( علــى إجمالي المســاحة 
التأجيريــة )تقــاس بالمتــر المربــع( لهــذا العقار. 

متوسط سعر اإليجار

ــق وحجــم  ــع˛ ويمكــن أن يختلــف حســب الطواب ــر مرب ــم احتســاب اإليجــار علــى كل مت ــه يت ــة˛ فان بالنســبة للعقــارات المكتبي
المســاحة التــي يشــغلها المســتأجرون. وبالتالــي فــان متوســط ســعر اإليجــار هــو متوســط جميــع أســعار اإليجــارات لهــذا العقــار.
ــع متوســطات أســعار اإليجــار  ــم احتســاب متوســط ســعر اإليجــار لمنطقــة مــا مــن خــالل أخــذ متوســط بســيط لجمي يت

ــارات فــي هــذا الموقــع. ــف العق لمختل

القطاع الصناعي

ــر يشــمل المخــازن والمســتودعات فــي مختلــف األماكــن فــي الكويــت. تختلــف تلــك  القطــاع الصناعــي فــي هــذا التقري
العقــارات مــن حيــث االرتفــاع وتســتخدم إمــا كمخــازن فقــط˛ أو كمخــازن ومكاتــب أيضــا.   

متوسط سعر اإليجار
 

بالنســبة للعقارات الصناعية˛ فانه يتم التأجير على أســاس المتر المربع˛ ويمكن أن يختلف على حســب ارتفاع المخزن أو حســب 
حجــم المســاحة التــي يشــغلها المســتأجرون. وبالتالــي فــأن متوســط ســعر اإليجــار هــو متوســط جميع اإليجــارات الخاصــة بالعقار 

)إذا كانــت مســتأجرة مــن قبل عدة مســتأجرين(.

ويتم حساب متوسط سعر اإليجار بأخذ متوسط بسيط لجميع متوسطات سعر اإليجار لمختلف العقارات في هذا المكان.

قطاع وحدات التجزئة
 

يشــتمل هــذا القطــاع علــى جميــع العقــارات التجاريــة المســتخدمة كمراكــز للبيــع بالتجزئــة. معظــم تلــك العقــارات عبــارة عــن 
مجمعــات تجاريــة للبيــع بالتجزئــة تضــم محــالت كبــرى˛ وأفنيــة للمأكــوالت˛ ومواقــف ســيارات. والبعــض اآلخــر عبــارة عــن 

مراكــز ضخمــة للبيــع بالتجزئــة تقــع علــى الطــرق ولكــن لــم يتــم تضمينهــا هنــا بســبب حجمهــا.

المعروض من وحدات البيع بالتجزئة
 

ــة فــي هــذا  ــة المتضمن ــع عقــارات التجزئ ــة لجمي ــي المســاحة التأجيري ــارة عــن إجمال ــع، وهــو عب ــر المرب يقــاس ذلــك بالمت
المســح. وتشــمل كل العقــارات التــي اســتكملت عمليــات البنــاء وتــدار كمراكــز للبيــع بالتجزئــة أو تلــك الجــاري إنشــاؤها.

الوحدات القائمة
 

وتشمل تلك وحدات البيع بالتجزئة التي تم االنتهاء من عمليات بنائها وتعمل بالفعل.
الوحدات تحت اإلنشاء – تشمل جميع وحدات البيع بالتجزئة تحت اإلنشاء.
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ملحق 2: منهجية تصنيف درجة العقارات االستثمارية
يتــم تصنيــف درجــة العقــارات االســتثمارية باســتخدام أفضــل طريقــة منطقيــة ممكنــة. فالفكــرة األساســية هــي أن تكــون 
درجــة العقــار انعكاســا لتــدرج موقــع العقــار فــي الترتيــب، حيــث تمنــح الدرجــة األعلــى إلــى العقــارات الجديــدة، ثــم الدرجــة 
األقــل إلــى القديمــة. فكمــا رأينــا خــالل التحليــل بــأن العقــارات األكثــر حداثــة قــادرة علــى فــرض متوســط إيجــار شــهري أعلــى. 
ويجــب علــى الدرجــة أن تعطــي وزنــا لــكل خاصيــة أو ميــزة للعقــار )فيمــا عــدا البيــت األساســي والمناطــق العامــة( كلفــت 

المالــك أمــواال إضافيــة، حيــث أنهــا بدورهــا تقــدم خدمــة أفضــل للســكان.

وعليه، فقد اتبعنا الطريقة التالية:
 

1.   مــن خــالل قاعــدة بياناتنــا الزاخــرة، فقــد اســتطعنا تحديــد تــدرج جميــع العقــارات وفــق تصنيــف متوســط اإليجــار 
الشــهري. فقــد تــم منــح العقــارات فــي مختلــف المناطــق نقاطــا عدديــة علــى أســاس موقعهــا.

2.   يوضــح التحليــل الــذي قمنــا بــه بــأن العقــارات التــي يقــل عمرهــا عــن ســنتين قــادرة علــى تحقيــق %18.5 زيــادة فــي 
اإليجــارات الشــهرية مقارنــة بالعقــارات التــي يتــراوح عمرهــا بيــن 5-2 ســنوات التــي تســتطيع أن تفــرض %10.2 زيــادة عــن 
العقــارات التــي يزيــد عمرهــا عــن خمــس ســنوات. وبالتالــي منحنــا نقاطــا أعلــى للعقــارات الجديــدة. ونقاطــا أقــل للعقــارات 

القديمــة.

3.   يتــم تزويــد العقــارات االســتثمارية بمجموعــة متنوعــة مــن التجهيــزات مثــل بركــة ســباحة وصالــة ألعــاب وغرفــة للســاونا 
والبخــار وملعــب تنــس وخدمــات أمنيــة وغيرهــا. وقــد حرصنــا علــى تغطيــة كل ميــزة مــن تلــك المزايــا وتســجيلها ومنــح 

النقــاط المناســبة للعقــارات المــزودة بتلــك التجهيــزات.

ــم اســتخدام الســاحات  ــة، حيــث يت ــر مــزودة بمواقــف ســيارات مبني ــت غي 4.   معظــم العقــارات االســتثمارية فــي الكوي
الموجــودة علــى الطــرق )بظــالل أو بــدون ظــالل( إليقــاف الســيارات. ولكــن توجــد بعــض العقــارات التــي قــام مالكوهــا 

ــة لتلــك العقــارات. ــر مبنــى أو طابــق ســفلي/مدرج ليكــون موقفــا للســيارات. وقــد تــم منــح النقــاط اإلضافي بتوفي

بعد منح النقاط على أساس المعايير المذكورة أعاله، قمنا بوضع الحدود الالزمة لتقسيم العقارات إلى درجات متنوعة. 

ــى  ــل مــن العقــارات النقــاط األعل ــة )%0.2 فقــط( ، ولكــن هــذا منطقــي حيــث ســجل عــدد قلي ــة للغاي العقــارات أ+ قليل
الالزمــة لتحقيــق هــذه الدرجــة.

 أمــا العقــارات مــن الدرجــة أ والدرجــة ب فتســتحوذ علــى % 1.7و % 9.3  مــن األســواق. ومــع جمــع أعلــى ثــالث درجــات 
معــا ســنجدها تســتحوذ علــى %11.2 فقــط مــن األســواق.
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