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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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قطاع العقارات اإلستثمارية
ــة  ــواردة مــن الهيئ ــات ال ــن البيان ــان نمــوأ متســارعًا لقطــاع العقــارات اإلســتثمارية. وتبي شــهدت الســنتان الماضيت
العامــة للمعلومــات المدنيــة أن هنــاك أكثــر مــن 13,000 عقــار إســتثماري فــي دولــة الكويــت. ويبيــن جــدول 1 
ــا إلــى 4,527  ــا الميدانيــة لمختلــف المناطــق فــي الكويــت. وفــي المجمــل، قــد وصلــت تغطيتن مســتوى تغطيتن
عقــارًا فــي مســحنا األخيــر. وهــذا يمثــل نســبة تغطيــة تبلــغ 34.5%، وهــو أكبــر نســبة تغطيــة وصلنــا إليهــا حتــى األن.

ونــود أن نؤكــد علــى أنــه ليســت كل العقــارات فــي هــذا القطــاع تحتــوي علــى شــقق ســكنية. ولكــن هنــاك المئــات 
مــن العقــارات اإلســتثمارية تضــم عيــادات طبيــة، ومكاتــب للخدمــات المهنيــة المختلفــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
هنــاك العديــد مــن العقــارات اإلســتثمارية تــم إنشــائها فــي قطــع أراضــي مرخصــة للتطويــر كعقــار إســتثماري، قــد 
تــم إســتخدامها كفنــادق وشــقق فندقيــة. لــم يشــمل مســحنا الميدانــي مثــل هــذه الحــاالت، بينمــا تضــم بيانــات 
الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة كل العقــارات اإلســتثمارية بغــض النظــر عــن ماهيــة اإلســتخدام الفعلــي. ولهــذا 

فنحــن نعتقــد بــأن نســبة تغطيتنــا الفعليــة أعلــى مــن المذكــور هنــا.
جدول 1 : حجم سوق العقار اإلستثماري بدولة الكويت وحجم العينة السوقية

إجمالي عدد المنطقة
العقارات 
اإلستثمارية

عدد العقارات التي 
تم تغطيتها بالعينة 

السوقية

حجم العينة كنسبة 
من إجمالي السوق

%16017.4 919 محافظة العاصمة

%6320.8 303 شرق*

%1414.4 97 املرقاب*

%134.0 325 القبلة*

%7036.1 194 بنيد القار

%2,03537.3 5,461 محافظة حولي

%54128.3 1,913 حولي

%1,14839.9 2,880 الساملية

%6550.8 128 الشعب

%28152.0 540 اجلابرية

%92435.5 2,601 محافظة األحمدي

%15026.8 559 الفحيحيل

%10432.2 323 الفنطاس

%23635.5 664 املهبولة

%18250.6 360 أبو حليفة

%25236.3 695 املنقف

%14433.4 431 محافظة الجهراء

%14433.4 431 اجلهراء

%1,20834.3 3,525 محافظة الفروانية

%32929.1 1,130 الفروانية

%40647.0 863 خيطان

%23918.7 1,276 جليب الشيوخ

%23491.4 256 الرقعي

%5628.0 200 محافظة مبارك الكبير

%5628.0 200 صباح السالم

%4,52734.5 13,137 المجموع

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية
* فــي محافظــة العاصمــة، تــم تطويــر عــدد مــن العقــارات كشــقق فندقيــة، قدتــم تصنيفهــا كعقــارات إســتثمارية 
مــن قبــل الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة. ولــم يتــم تغطيــة هــذه الشــقق فــي مســحنا وبالتالــي تظهــر نســبة 

التغطيــة فــي هــذه المحافظــة صغيــرة.

ومازلنا نعتمد على إستخدام أسلوب العينة السوقية لتقدير متوسط 
اإليجار الشهري.

لقــد تبنينــا خــال اإلصــدار الســابقمن هــذا التقريــر إســتخدام أســلوب إحتســاب متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية 
للعينــة الســوقية والتــي تضــم 500 عقــارًا منتشــرين علــى 19 منطقــة. ومــن خــال هــذا األســلوب، قــد قمنــا بإنتقــاء 
500 عقــارا كمزيــج يعبــر بشــكل جيــد عــن العقــارات مــن مختلــف األعمــار ودرجــات الجــودة وبتناســب يعكــس الســوق 

بشــكل واقعي.
وبدراســة مســتوي األيجــارات فــي ذلــك المزيــج، فقــد تأكدنــا مــن أن إتجــاه التغيــر فــي األســعار فــي الســوق قــد تــم 

تقديــره دونمــا حــدوث إنحرافــات للعينــة. ونحــن فــي هــذا األصــدار الماثــل نســتمر فــي تبنينــا لهــذا األســلوب.

دينامكيات السوق
ــا  ــع الثانــي مــن 2015. فقــد قمن ــة الرب ــات ســوق العقــارات اإلســتثمارية،في نهاي يوضــح الجــدول رقــم 2 دينامكي
بتغطيــة 110,313 شــقة منتشــرة علــى 4,527 عقــار فــي أنحــاء 19 منطقــة بدولــة الكويــت. وقــد وجدنــا أن هنــاك 
ــار  ــًا 313.2 دين ــة ممــا يجعــل نســبة اإلشــغال 94.27%. وقــد بلــغ متوســط اإليجــار الشــهري حالي 6,316 شــقة خالي

ــار كويتــي بعــد ضبــط نســبة اإلشــغال. كويتــي ليصبــح اإليجــار الشــهري الفعلــي 295.3 دين
وقــد قمنــا أيضــًا برصــد 348 عقــار تحــت التطويــر بواقــع9,234 شــقة منتشــرة فــي جميــع أرجــاء المناطــق. وبالمقارنــة 
مــع إجمالــي 13,137 عقــار إســتثماري، يمثــل النمــو فــي المعــروض مــن العقــارات تحــت التطويــر نســبة2.6% فقــط. 
وبمــا أن هــذه العقــارات ســيتم إســتكمال إنشــاؤهاودخولها فــي الســوق خــال العــام أو العاميــن القادميــن، فمــن 
غيــر المتوقــع إرتفــاع حجــم العــرض فــي الســوق بأكثــر مــن 1.3% ســنويًا. ويعتبرهــذا النمــو فــي العــرض معتــدل جــدًا 

وعلــى هــذا، فمــن غيــر المتوقــع أن يحــدث تغيــر فــي دينامكيــات الســوق فــي المســتقبل القريــب.
مــن الماحــظ أنــه خــال اإلصــدار الســابق الخــاص بالربــع الثانــي مــن 2013 قمنــا برصــد 477 عقــار تحــت التطويــر 
ونحــن األن قمنــا برصــد 348 عقــار. وبالتالــي يبــدو أن وتيــرة التشــييد والبنــاء قــد إنخفضــت بشــكل حــاد خــال 
العاميــن الســابقين. وتشــير الدالئــل الســوقيةإلى أن عــدم اإلســتقرار اإلقتصــادي الناتــج عــن إنخفــاض أســعار النفــط 

وإرتفــاع أســعار األراضــي همــا الســببان الرئيســيان لتباطــؤ النمــو فــي بنــاء عقــارات إســتثمارية جديــدة. 

جدول 2: لمحة عامة عن قطاع سوق العقارات اإلستثمارية بدولة الكويت - الربع الثاني من عام 2015

4,527عدد العقارات القائمة والتي مت تغطيتها في العينة

110,313 عدد الشقق القائمة والتي مت تغطيتها في العينة

6,316 عدد الشقق اخلالية

%94.27نسبة اإلشغال

د.ك 313.2متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
د.ك 295.3متوسط قيمة اإليجارات الشهرية املعدل حسب نسبة اإلشغال

348عدد العقارات حتت اإلنشاء والتي مت تغطيتها في العينة

9,234عدد الشقق حتت اإلنشاء والتي مت تغطيتها في العينة

وعلــى أســاس مــا حــدث مــن أثــر الســلبي ناتــج عــن تراجــع أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة ومــا تبعهــا مــن 
ــع حــدوث  ــاك شــكوك تتوق ــاون الخليجــي، هن ــس التع ــة دول مجل ــة فــي منطق ــع فــي األنشــطة اإلقتصادي تراج
إنخفــاض حادفــي نســب اإلشــغال للعقــارات اإلســتثمارية. ويوضــح الرســم البيانــي رقــم 1 أن نســبة اإلشــغال قــد 
إنخفضــت عــن مســتويات المســح الســابق إال أن ذلــك اإلنخفــاض كان هامشــيًا. حيــث إنخفضــت نســبة اإلشــغال 
مــن 95.5% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 94.3%. وتعــد هــذه النســبة مقاربــة لمســتويات الربــع الثالــث مــن 2011.
ــد مســتوى 94.27%. كمــا ذكرناســابقًا،  ــدة عن ــت نســبة جي ــا مازال ــم مــن إنخفــاض نســبة اإلشــغال، إال أنه وبالرغ
إنخفــض المعــروض مــن العقــارات تحــت التطويــر وبلــغ النمــو فــي المعــروض اإلضافــي حوالــي 1.5% ســنويًا فقــط. 
وفــي ضــوء هــذه المســتويات مــن العــرض، مــن غيــر المتوقــع أن تنخفــض نســبة اإلشــغال بشــكل حــاد إال فــي حــال 

حــدوث إنخفــاض كبيــر فــي عــدد الســكان الوافديــن بدولــة الكويــت.
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ولوضــع تلــك األرقــام والنســب فــي إطــار موضوعــي، فقــد قمنــا بتقديــر عــدد الشــقق الســكنية بعــدد 320,120 
شــقة بدولــة الكويــت متواجــدة فــي 13,137 عقــار إســتثماري. ولــو طبقنــا نســبة األشــغال المســتنتجة مــن دراســة 
العينــة الســوقية محــل الدراســة علــى نطــاق الســوق بأكملــه، يصبــح عــدد الشــقق المأهولــة 301,791 شــقة وعــدد 
الشــقق الخاليــة 18,328 شــقة. حيــث يعــد ذلــك نمطــًا طبيعيــًا للســوق حيــث تكــون بعــض الشــقق خاليــة فــي جميع 

األوقــات نظــرًا لتغييــر العائــات ســكنهم مــن مســكن إلــى أخــر.

ــات حجــم المعــروض، ســيتطلب  ــى مســتوى 90% مــع ثب ــى إنخفــاض يصــل بنســبة اإلشــغال إل ــى نصــل إل وحت
ذلــك أن يكــون هنــاك عــدد شــقق خاليــة أخــرى بعــدد13,683 شــقة. وللوصــول لذلــك، يتوجــب علــى 13,683 عائلــة 
)معظمهــم مــن العائــات الوافــدة( مغــادرة الكويــت. وذلــك بإفتــراض أن متوســط عــدد األفــراد فــي األســرة هــو 
أربعــة أفــراد، وبالتالــي يكــون اإلنخفــاض فــي عــدد الســكان الوافديــن 54,735 نســمة. ولكــن تبيــن كافــة البيانــات 
المنشــورة مــن قبــل الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة عــدم حــدوث أي إنخفــاض فــي عــدد الســكان الوافديــن 
بدولــة الكويــت. بــل علــى العكــس، هنــاك نمــو متزايــد فــي عــدد الســكان الوافديــن. وبالتالــي، مــن غيــر المنطقــي 

توقــع أي إنخفــاض فــي نســبة اإلشــغال بشــكل حــاد فــي ضــوء المحــددات الســوقية الراهنــة.
الرسم البیاني 1: التغیر في نسب اإلشغال ومتوسط اإلیجارات الشھریة
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إرتفــع متوســط اإليجــار الشــهري إلــى 313.2 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015 مــن 264.2 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 
2013. هــذا يمثــل إرتفاعــًا حــادًا بنســبة 18.5% خــال العاميــن الســابقين وبمعــدل نمــو ســنوي فــي اإليجــار الشــهري 
يعــادل 8.9%. وتعــد تلــك المــرة األولــى التــي يرتفــع فيهــا متوســط اإليجــار عــن 300 د.ك وقــد إتضــح لنــا مــن خــال 
تواصلنــا مــع المســتأجرين علــى أرض الواقــع أن هنــاك إرتفــاع فــي قــدرة المســتأجرين علــى تحمــل تكاليــف الحيــاة 
المعيشــية قــد دعــم هــذا اإلرتفــاع فــي متوســط اإليجــار الشــهري. ولكننــا نعتقــد أن معــدل النمــو فــي اإليجــارات 

ســوف ينخفــض مــن دون أن يكــون هنــاك إنخفــاض فــي مســتويات اإليجــار الشــهري.

يبيــن جــدول 3 المذكــور أدنــاه نســب اإلشــغال ومتوســط اإليجــارات الشــهرية حســب المناطــق. حيــث جــاءت منطقــة 
الرقعــي بأعلــى نســبة إشــغال فــي مســحنا الحالــي يليهــا منطقــة خيطــان والفروانيــة. وفــي المقابــل، كانــت أقــل 
نســب اإلشــغال فــي مناطــق المهبولــة وبنيــد القــار. أمــا أعلــى متوســط لإليجــارات الشــهرية جــاء فــي مناطــق مدينــة 

الكويــت.

جدول 3: نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب المنطقة )مرتبين تنازليًا(

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات الشهرية

د.ك 297.0%97.1الرقعي
د.ك 266.5%96.9خيطان

د.ك 272.9%96.8الفروانية
د.ك 287.8%96.5الفنطاس
د.ك 266.7%96.4الجهراء
د.ك 271.6%95.9المنقف

د.ك 333.2%95.6القبلة
د.ك 274.0%95.5حولي

د.ك 160.5%95.3جليب الشيوخ
د.ك 253.2%94.7الفحيحيل
د.ك 337.0%94.7أبو حليفة

د.ك 337.3%94.2صباح السالم
د.ك 362.8%92.7الجابرية

د.ك 436.4%92.5شرق
د.ك 538.8%92.4الشعب

د.ك 363.6%92.2السالمية
د.ك 369.1%91.9المرقاب
د.ك 458.6%91.4بنيد القار
د.ك 273.8%89.5المهبولة
د.ك 313.4%94.3المجموع

تحليل العقارات اإلستثمارية حسب نوع الشقق
يوضــح الرســم البيانــي رقــم 2 هيــكل نســب أنــواع وحــدات الشــقق اإلســتثمارية، حيــث هنــاك إختــاف هامشــي 
بيــن نســب هــذا الهيكلومــا قــد كانــت عليــه نســب أنــواع وحــدات الشــقق اإلســتثمارية فــي اإلصــدار الســابق مــن 
ــل الشــقق بغرفــة واحــدة%21.6  ــي، وتمث ــل شــقق اإلســتوديو 6.0% مــن المســح الحال ــث تمث ــل. حي ــر الماث التقري
وتمثــل الشــقق بغرفتيــن 57.6%. تمثــل شــقق الغــرف الثاثــة 21.8% وتمثــل شــقق الغــرف األربعــة 1.8%. ويتواجــد 
أنــواع أخــرى مــن الوحــدات فــي الســوق ولكــن بعــدد ضئيــل يتضمــن شــقق المســتويين   Duplexوالســقائف ذات 

.Penthouse الــدور الكامــل
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الرسم البیاني 2 : سوق العقار اإلستثماري بدولة الكویت حسب أنواع الشقق )الربع الثاني من عام 2015 (
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يوضــح الجــدول رقــم 3 إتجــاه نســب اإلشــغال ومتوســط اإليجــار الشــهري حســب أنــواع الشــقق. وقــد تــم ماحظــة 
مــا يلــي:

تعــد نســب اإلشــغال عاليــة لمعظــم أنــواع الشــقق. وكان هنــاك إنخفــاض ملحــوظ فــي نســبة اإلشــغال فــي 	 
فئــة الشــقق بغرفتيــن حيــث إنخفضــت نســبة اإلشــغال مــن 95.6% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى %93.6 
فــي الربــع الثانــي مــن 2015. وقــد أدي هــذا اإلنخفــاض إلــى إنخفــاض نســب اإلشــغال فــي الســوق بشــكل عــام 

حيــث أن حصــة الشــققبغرفتين تصــل إلــى 57.6% مــن إجمالــي الســوق.
إنخفضت نسبة اإلشغال بشكل هامشي أيضًا بالنسبة لفئات وحدات اإلستوديو والشقة بغرفة واحدة.	 
كان هنــاك تحســن فــي نســب اإلشــغال لوحــدات الغــرف الثاثــة واألربعــة. بالنســبة لوحــدات الغــرف األربعــة، 	 

كانــت نســب اإلشــغال لهــا فــي الربــع الثانــي مــن 2013 مــا يعــادل 85.3% وكان مــن المتوقــع لهــا هــذا التحســن. 
إال أن التحســن فــي نســب اإلشــغال لوحــدات الغــرف الثاثــة كان مفاجئــًا بعــض الشــئ.

ــي مــن 	  ــع الثان ــار الشــهري، إنخفضــت إيجــارات وحــدات اإلســتوديو مــن 135.4 د.ك فــي الرب ــة اإليج مــن ناحي
2013 إلــى 126.2 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015. وتفيــد قرائتنــا للســوق بــأن أحجــام شــقق اإلســتوديو 
تنخفــض مــع إســتعداد قيــام مــاك العقــارات بخفــض اإليجــارات للوحــدات ذات الحجــم األصغــر حيــث أن هــذا 

القطــاع شــديد الحساســية لمســتوى اإليجــار.
إرتفــع اإليجــار الشــهري للشــقه بغرفــة واحــدة وبغرفتيــن بمعــدل 16.8% و 19.4% علــى التوالــي خــال العاميــن 	 

الســابقين. وقــد بلــغ متوســط اإليجــار فــي الشــقق بغرفتيــن أكثــر مــن 325 د.ك شــهريًا. 
إرتفــع اإليجــار الشــهري لوحــدات الغــرف الثاثــة بمعــدل 8.5% خــال عاميــن لتصــل إلــى 446.3 د.ك فــي الربــع 	 

الثانــي مــن 2015 وذلــك بالمقارنــة مــع 411.1 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013.
كانــت هنــاك قفــزة كبيــرة فــي إيجــارات وحــدات الغــرف األربعــة خــال العاميــن الســابقين. وتعتبــر هــذه الوحــدات 	 

محــدودة العــدد حيــث هنــاك فئــة محــدودة مــن العمــاء المهتميــن بتلــك الوحــدات فــي الســوق.

جدول 4: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب أنواع الشقق في الربع الثاني من عام 2015

التغير الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013نوع الشقة
فيمتوسط 

قيمة 
اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات الشهرية

%6.8-د.ك 126.2%96.0د.ك 135.4%96.6شقة إستديو
%16.8د.ك 235.2%95.5د.ك 201.3%96.2شقة بغرفة واحدة

%19.4د.ك 326.9%93.6د.ك 273.8%95.6شقة بغرفتني
%8.5د.ك 446.3%94.4د.ك 411.1%93.2شقة بثالث غرف
%23.8د.ك 542.5%95.1د.ك 438.1%85.3شقة بأربعة غرف

تحليل العقارات اإلستثمارية حسب حالة التأثيث في الشقق
ــرة مــا بيــن عامــي  ــة التشــطيب. فقــد كانــت هنــاك فت يوضــح الرســم البيانــي رقــم 3 نســب الوحــدات حســب حال
2011 و 2012 قــام فيهــا مــاك العقــارات بتأثيــث الشــقق لرفــع اإليجــارات. إال أن توجــه الســوق قــد إنعكــس تمامــًا 

مــع اإلرتفــاع فــي مســتويات اإليجــارات.
يوضــح الرســم البيانــي رقــم 3 أن فئــة الوحــدات الغيــر مؤثثــة تمثــل 94.3% مــن الســوق وإنخفضــت كل مــن نســبة 

وحــدات الفئــة المؤثثــة والنصــف مؤثثــة إلــى 2.4% و 3.4% علــى التوالــي.

الرسم البیاني 3: حالة التأثیث في الشقق اإلستثماریة بدولة الكویت )الربع الثاني من عام 2015 (

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

94.3% 2.4%

3.4%

ــة مــع الربــع الثانــي مــن 2013، إرتفعــت  ويوضــح الجــدول رقــم 4 إتجــاه نســب اإلشــغال لهــذه الفئــات. فبالمقارن
ــات قــد  ــارات فــي هــذه الفئ ــة. إال أن مســتويات اإليج ــة والنصــف مؤثث ــات الوحــدات المؤثث نســب اإلشــغال لفئ

ــن. ــن الماضيي إرتفعــت هامشــيًا خــال العامي
ــة، إنخفضــت نســب اإلشــغال بشــكل هامشــي فيهــا إال أن متوســط اإليجــار  ــر مؤثث ــة الوحــدات الغي بالنســبة لفئ
ــرة المتســارعة فــي إرتفــاع  ــن. وفــي ضــوء هــذه الوتي ــن الماضيي الشــهري قــد إرتفــع بمعــدل 25.9% خــال العامي

ــام مالكــي العقــارات لتأثيــث لرفــع مســتوى التأثيــث. ــاك دافــع لقي ــة، ليــس هن ــر مؤثث إيجــارات الوحــدات الغي

جدول 5: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الربع الثاني من عام 2015

التغير فيمتوسط الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
قيمة اإليجارات 

الشهرية %
متوسط قيمة نسبة اإلشغال

اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%468.49.6 %95.4د.ك 427.3%93.3مؤثثة
%380.03.7 %97.5د.ك 366.5%96.6نصف مؤثثة

%302.425.9 %94.3د.ك 240.2%95.5غير مؤثثة
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تحليل العقارات اإلستثمارية حسب عمر العقار
فــي ضــوء إنخفــاض نســبة المعــروض اإلضافــي مــن العقــارات، هنــاك تســارع فــي تقــادم عمــر العقــارات بدولــة 
الكويــت. ويوضــح الرســم البيانــي رقــم 4 أنــه بحلــول الربــع الثانــي مــن 2015 فــإن 74.8% مــن العقــارات أصبحــت ذات 
عمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام. حوالــي 20.4% مــن العقــارات ذات عمرمــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام وأقــل مــن 

5% مــن العقــارات هــي عقــارات جديــدة.

الرسم البیاني 4: العقارات اإلستثماریة بدولة الكویت حسب عمر العقار )الربع الثاني من عام 2015 (

74.8%

20.4%

4.9%

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يوضح الرسم البياني رقم 5 نسب اإلشغال ومعدالت متوسط اإليجار للعقارات لمختلف فئات األعمار.

إنخفضــت نســبة اإلشــغال للعقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن مــن 0.19% فــي الربــع الثانــي مــن 3102 إلــى 	 
7.98% فــي الربــع الثانــي مــن 5102. تعتمــد نســبة اإلشــغال لهــذه الفئــة مــن العقــارات علــى وقــت عرضهــا فــي 

الســوق للتأجيــر وهــي أيضــًا تتعــرض للعديــد مــن التذبذبــات نظــرًا لصغــر حجــم هــذه الفئــة.

إرتفعــت اإليجــارات بمعــدل 5.5% فــي هــذه الفئــة خــال العاميــن الماضييــن. ومــن الجدير بالتذكير أن مســتويات 	 
اإليجــارات لهــذه الفئــة قــد قفــزت بحوالــي 52% عــن مســتوياتها فــي المســح الســابق وبالتالــي فإنــه مــن 

المتوقــع أن تنخفــض معــدالت النمــو مســتقبًا.

إنخفضــت نســب اإلشــغال لفئــة العقــارات ذات العمرمــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام وإرتفعــت مســتويات 	 
اإليجــارات لهــا بمعــدل 4.31% خــال العاميــن الماضييــن.

شــهدت فئــة العقــارات ذات العمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام نمــوًا كبيــرًا فــي األســعار فــي ضــوء إرتفــاع متوســط 	 
اإليجــار الشــهري بنســبة 1.62% خــال العاميــن الماضييــن.

جدول 6: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار في الربع الثاني من عام 2015

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%374.95.5 %89.7د.ك 355.2%91.0أقل من عامني

%338.613.4 %93.5د.ك 298.7%96.3ما بني عامني وخمس أعوام

%282.526.1 %94.8د.ك 224.0%95.8أكثر من خمس أعوام

تحليل العقارات اإلستثمارية حسب درجة جودة لعقار
مــن الصعــب إيجــاد عقاريــن متماثليــن تمامــًا، حيــث تختلــف العقــارات بإختــاف 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 
ــاك  ــًا ِبَعيــن. حيــث أن هن ــة عين ــة المقارن ــة للعقــارات اإلســتثمارية ذات الخصائــص المتشــابهة لتســهيل عملي معين
األســلوب مناســب لتســهيل عمليــة المقارنــة المشــابهة مــن خــال فصــل العقــارات إلــى درجــات مختلفــة. حيــث يجــب علــى 

العقــارات ذات الدرجــة المماثلــة أن تتضمــن خصائــص متجانســة ممــا يســهل عمليــة المقارنــة.
ــارات.  ــة للعق ــى درجــات موضوعي ــة واســعة للتوصــل إل ــق معــادالت رياضي ــا بتطبي ــارات، قمن مــن أجــل إعطــاء درجــات للعق

ويتمثــل ملخــص النقــاط الرئيســية فيمــا يلــي:

ــر مــن أهــم خصائــص العقــار، قــام فريــق البحــث الســوقي بتصنيــف العقــارات حســب . 1 بمــا أن الموقــع يعتب
مواقــع 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.
تقــوم العديــد مــن العقــارات بتوفيــر خدمــات متكاملــة مثــل مســبح عــام، ومركــز رياضــي، وصالــة للضيــوف، . 2

وغــرف ســاونا وغــرف بخــار، وجاكــوزي، وملعــب تنــس وغيرهــا مــن الخدمــات األخــرى.  وبمــا أن تقديــم هــذه 
الخدمــات يتطلــب تمويــًا وصيانــًة دوريــًة علــى مــدار العــام، فقــد تــم منــح نقــاٍط إضافيــٍة لــكل خدمــة تتوفــر 

فــي العقــار.
ــى . 3 ــة تضــم مواقــف ســيارات عل بالنســبة لمواقــف الســيارات، فــإن 80% مــن العقــارات المأخــوذة فــي العين

ــي 20% مــن العقــارات مواقــف ســيارات خاصــة  ــة. وتضــم حوال مســاحة مفتوحــة أو مواقــف ســيارات مظلل
ــد التصنيــف. ــًة عن تحــت األرض، بمــا يعطيهــا نقاطــًا إضافي

يوضــح الرســم البيانــي رقــم 5 نســب العقــارات حســب درجاتهــا. فقــد حافــظ الســوق علــى هيــكل تناســب فئاتــه 
ــل لمســوحاتنا الســابقة. حســب درجــات الجــودة بشــكل مماث

1.0% فقــط مــن العقــارات هــي عقــارات الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+(والتــي تتميــز بأنهــا عقــارات فخمــة تضــم . 1
العديــد مــن الخدمــات. وقــد كانــت حصــة هــذه الفئــة مــن العقــارات ضئيلــة حتــى عــدة ســنوات ســابقة وتــم 

تطويــر معظــم العقــارات المشــابهة خــال األعــوام القليلــة الماضيــة لزيــادة الحصــة الســوقية لهــذه الفئــة.
6.9% من العقارات هي عقارات الدرجة األولى )أ(التي تتميز بموقع جيد وتوافر بعض الخدمات للسكان.. 2

ــة )ج( 29.1% منــه. ولكــن . 3 ــة )ب(25.8% مــن الســوق وتمثــل عقــارات الدرجــة الثالث تمثــل عقــارات الدرجــة الثاني
الحصــة األكبــر مــن الســوق هــي لعقــارات الدرجــة األدنــى وبحصــة ســوقية تبلــغ 37.2%. ومعظــم هــذه العقــارات 

قديمــة وال تضــم خدمــات للســكان.
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الرسم البیاني 5: العقارات اإلستثماریة بدولة الكویت حسب درجة الجودة ) الربع الثاني من عام 2015 (
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يوضح الجدول رقم 6 إتجاه نسبة اإلشغال واإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

بالنســبة لعقــارات الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+(، كان لدخــول العديــد مــن العقــارات الجديــدة للســوق أثــر مباشــر . 1
علــى تغيــر اإليجــارات الشــهرية. فقــد بلــغ متوســط اإليجــار الشــهري 993.5 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015 
منخفضــًا مــن 1,200 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013. ولــم تتغيــر مســتويات اإليجــارات فــي هــذه الفئــة إال أن 
اإلضافــة فــي المعــروض مــن هــذه العقــارات كان لهــا أثــر علــى تخفيــض متوســط اإليجــارات. وبالتالــي، فــإن 

البيانــات الحاليــة ال يمكــن مقارنتهــا مــع البيانــات الســابقة.
فــي جميــع الفئــات األخــرى، إرتفــع متوســط اإليجــارات بشــكل كبيــر. وقــد شــهدت فئــة الدرجــة األولــى )أ(إرتفاعــًا في . 2

اإليجــارات بنســبة 14.8%، وبنســبة 13.6% لفئــة الدرجــة الثانيــة )ب(، وبنســبة 20.2% لفئــة الدرجــة الثالثة )ج(.
كان معدل النمو معتداًل في فئة الدرجةاألدنى التي تعد الفئة ذات الحساسية األكبر لألسعار.. 3

 جــدول 7: التغيــر فــي نســبة اإلشغالومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية حســب درجــة جــودة العقــار فــي الربــع
الثانــي مــن عــام 2015

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%17.2-د.ك 993.5%93.9د.ك 1,200.0%99.3درجة أولى ممتازة )أ+(

%14.8د.ك 645.3%93.9د.ك 561.9%93.5درجة أولى )أ(

%13.6د.ك 366.8%92.6د.ك 322.9%94.2درجة ثانية )ب(

%20.2د.ك 303.2%93.9د.ك 252.2%94.7درجة ثالثة )ج(

%8.3د.ك 218.4%95.8د.ك 201.6%96.7الدرجة األدنى

كان لمختلــف العقــارات ذات الدرجــات المختلفــة تفاوتــًا حــادًا فــي حالــة األثــاث ومتوســط اإليجــارات الشــهرية كمــا 
يتضــح مــن الجــدول رقــم 7 والجــدول رقــم 8.

إنخفضــت نســبة الشــقق المؤثثــة والنصــف مؤثثــة خــال العاميــن الماضييــن. ويتضــح مــن الرســم البيانــي . 1
رقــم 3 أن أقــل مــن 5% مــن الوحــدات تنــدرج ضمــن تلــك الفئتيــن األن. وعليــه، وبحســب جــدول 7، فقــد 

ــة مــع المســح الســابق. ــن بالمقارن ــن الفئتي إنخفضــت بشــدة حصــة هاتي
فــي ضــوء هــذا اإلنخفــاض، بــات مــن الصعــب إيجــاد عقــارات ضمــن كل درجــة مــن ناحيــة حالــة األثــاث. يتضــح . 2

ــر فئــة الشــقق المؤثثــة  مــن الجــدول رقــم 8 أن بعــض القيــم غيــر متوفــرة لعــدم تواجــد بيانــات كافيــة لتقدي
والنصــف مؤثثــة.

إال أنه بالنسبة لفئة الشقق الغير مؤثثة، تتوفر البيانات لكافة الدرجات.. 3

الجــدول رقــم 8:نســبة العقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت حســب درجــة الجــودة وحالــة التأثيــث )الربــع الثانــي 
مــن عــام 2015(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
%61.6%15.2%23.2درجة أولى ممتازة )أ+(

%82.7%9.5%7.8درجة أولى )أ(
%88.4%9.2%2.4درجة ثانية )ب(
%97.3%0.3%2.5درجة ثالثة )ج(
%98.2%0.6%1.2الدرجة األدنى

الجــدول رقــم 9:متوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية للعقــارات اإلســتثمارية بدولــة الكويــت حســب درجــة الجــودة 
وحالــة التأثيث)الربــع الثانــي مــن عــام 2015(

غيرمؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 853.3د.ك 1,000.0غير متوفردرجة أولى ممتازة )أ+(

د.ك 586.6غير متوفرد.ك 750.8درجة أولى )أ(*
د.ك 380.0د.ك 386.7د.ك 397.7درجة ثانية )ب(*

د.ك 313.2د.ك 316.4د.ك 347.0درجة ثالثة )ج(
د.ك 208.3غير متوفرغير متوفرالدرجة األدنى

الشرق )بما فيها منطقة المقوع( – محافظة العاصمة
يوضــح الجــدول رقــم 9 لمحــة مختصــرة عــن العقــارات اإلســتثمارية فــي منطقــة الشــرق. قمنــا برفــع تغطيتنــا لهــذه 

المنطقــة بشــكل كبيــر لتتضمــن منطقــة المقــوع حيــث يتواجــد العديــد مــن الشــقق المؤثثــة والفندقيــة.
قمنــا برصــد2,069 شــقة فــي منطقــة الشــرق ووجدنــا 155 شــقة خاليــة. وبلغــت نســبة اإلشــغال 92.5% وإرتفــع 
متوســط اإليجــارات الشــهرية مــن 338.0 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 436.4 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 

2015. وقــد قمنــا برصــد 460 وحــدة تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة.

جدول 10: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة شرق

الربع الثاني من عام2015الربع الثاني من عام 2013
2,069 985 عدد الشقق

155 77 عدد الشقق اخلالية
%92.5%92.2نسبة اإلشغال

د.ك 436.4د.ك 338.0متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
460 192عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضــح الجــدول رقــم 10 ديناميكيــة منطقــة المقــوع فقــط. فــي هــذه المنطقــة، قمنــا برصــد 602 شــقة وبلغــت 
نســبة اإلشــغال 86.2%. الحظنــا أن بعــض العقــارات فــي هــذه المنطقــة تضــم شــقق ذات خدمــات متعــددة 
ــغ متوســط اإليجــار اليومــي فــي هــذه  ــي تتفــاوت نســب اإلشــغال لترتفــع وتنخفــض بشــكل أســبوعي. بل وبالتال
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المنطقــة 52.3 د.ك لجميــع أنــواع الوحــدات وبلــغ متوســط اإليجــار الشــهري 665.2 د.ك.
جدول 11: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة المقوع )شرق – قطعة 2(

الربع الثاني من عام 
2015

602عدد الشقق
83عدد الشقق اخلالية

%86.2نسبة اإلشغال
د.ك 52.3متوسط قيمة اإليجارات اليومية

د.ك 665.2متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

ــة التأثيــث ويوضــح الجــدول رقــم 11 نســب اإلشــغال  يوضــح الرســم البيانــي رقــم 6 نســب الوحــدات حســب حال
وإتجاهــات اإليجــارات.

حوالــي 29% مــن الوحــدات هــي وحــدات مؤثثــة و19% منهــا نصــف مؤثثــة. تقــع معظــم تلــك الوحــدات فــي . 1
منطقــة المقــوع.

أما النسبة الباقية )52%( من الوحدات فهي غير مؤثثة.. 2
ــة بيــن بيانــات المســح الســابق وبيانــات . 3 نتيجــة لضــم المنطقــة الجديــدة فــي المســح، ال يمكــن إجــراء مقارن

الجــدول رقــم 11.
بلــغ متوســط اإليجــارات الشــهرية للوحــدات المؤثثــة 825 د.ك لشــقق بغرفتيــن. وقــد بلــغ متوســط اإليجــارات . 4

الشــهرية للشــقق غيــر المؤثثــة 543.0 د.ك.
بلــغ اإليجــار للشــقق غيــر المؤثثــة 336.4 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015 بالمقارنــة مــع 225.0 د.ك فــي الربــع . 5

الثانــي مــن 2013. ويعــزى الســبب فــي هــذا اإلنخفــاض الكبيــر إلــى إضافــة المناطــق الجديــدة.
الرسم البیاني 6 : منطقة شرق – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (

52%

29%

19%

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

جدول 12: شرق – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%146.6د.ك 825.0%83.8د.ك 334.5%93.8مؤثثة
%36.1-د.ك 543.0%91.0د.ك 850.0%85.0نصف مؤثثة

%49.5د.ك 336.4%96.5د.ك 225.0%71.0غير مؤثثة

يوضــح الرســم البيانــي رقــم 7 نســب الشــقق حســب العمــر فــي منطقــة الشــرق. فحوالــي 12% مــن الوحــدات 	 
هــي وحــدات جديــدة، و10% مــن الوحــدات تتــراوح أعمارهــا بيــن عاميــن وخمســة أعــوام وحوالــي 78% مــن 

الوحــدات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس أعــوام.
الرسم البیاني 7: منطقة شرق – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

78%

10%

12%

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يوضــح الجــدول رقــم 12 إتجــاه نســب اإلشــغال واإليجــارات الشــهرية حســب فئــة عمــر العقــار. وتعتبــر نســب 	 
اإلشــغال جيــدة بشــكل عــام وكان هنــاك إرتفاعــًا كبيــرًا فــي اإليجــارات، وذلــك نظــرًا لضــم المنطقــة الجديــدة.

جدول 13: شرق – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%18.6د.ك 702.0%80.5د.ك 592.0%81.3أقل من عامني

%69.8د.ك 475.4%88.4د.ك 280.0%94.6ما بني عامني وخمس أعوام

%27.4د.ك 371.4%96.1د.ك 291.5%94.2أكثر من خمس أعوام

الدرجــة 	  التــي تضــم شــقق ذات  العقــارات  8 أن هنــاك عــدد كبيــر مــن  البيانــي رقــم  الرســم  يتضــح مــن 
األولىالممتــازة )أ+(والدرجــة األولــى )أ(. هــذه الشــقق بأنهــا تضــم الشــقق مؤثثــة بفخامــة والشــقق الفندقيــة. 

وتتميــز تلــك العقــارات بخدمــات متنوعــة وموقــع متميــز ومواقــف للســيارات كافيــة.
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الرسم البیاني 8: منطقة شرق – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام 2015 (

20% 

1% 

18% 

43% 

18% 

Grade A+

Grade A

Grade B

Grade C

Lower Grade

ــع الدرجــات فــي 	  ــًا لجمي ــرة بياني ــارات الشــهرية متوف يتضــح مــن الجــدول رقــم 13 أن نســب اإلشــغال واإليج
منطقــة الشــرق.

ــغ متوســط اإليجــار لشــقة الدرجــة 	  ــازة )أ+ )741.2 د.ك وبل ــى الممت ــغ متوســط اإليجــار لشــقة الدرجــة األول بل
ــر الغــرف بشــكل يومــي. ــا أن معظــم هــذه العقــارات تضــم تراخيــص لتأجي ــى )أ(599.7 د.ك. والحظن األول

مــن الماحــظ أيضــًا أنــه نتيجــة ضــم منطقــة جديــدة، فــا يمكــن إجــراء مقارنــة بيــن اإليجــارات الحاليــة واإليجارات 	 
السابقة.

جدول 14: شرق – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفرد.ك 741.2%83.5د.ك 0.0%0.0درجة أولى ممتازة )أ+(
%10.9د.ك 599.7%93.5د.ك 540.5%84.0درجة أولى )أ(

%65.6د.ك 467.3%94.6د.ك 282.2%94.4درجة ثانية )ب(

غير متوفرد.ك 390.0%94.0د.ك 0.0%0.0درجة ثالثة )ج(
غير متوفرد.ك 253.5%93.5د.ك 0.0%0.0الدرجة األدنى

ــواع الشــقق فــي كل منطقة.ويوضــح الجــدول رقــم 41  ــف أن ــارات الشــهرية لمختل ــح اإليج ســوف نقــوم بتوضي
ــات الخاصــة بمنطقــة الشــرق: البيان

جدول 15: اإليجارات الشهرية السائدة فيشرق ) الربع الثاني من عام 2015 (

غيرمؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 200 -150د.ك 350 - 250د.ك 500 – 400شقة إستديو

د.ك 350 – 220د.ك 550 – 350د.ك 650 –  500شقة بغرفة واحدة
د.ك 400 – 250د.ك 800 – 650د.ك 825 – 750شقة بغرفتني

د.ك 650 - 350د.ك 900 - 800د.ك 1,050 – 800شقة بثالث غرف
---شقة بأربع غرف

---سقائف

نظــرًا لشــهرة منطقــة المقــوع كمنطقــة ســياحية، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات اليوميــة لتلــك المنطقــة فــي الجــدول 
رقــم 15. ويجــدر بالذكــر أن جميــع العقــارات الســياحية مؤثثــة بالكامــل.

جدول 16: اإليجارات اليومية السائدة في منطقة شرق ) الربع الثاني من عام 2015 (

غيرمؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
--د.ك 55 – 25شقة إستديو

--د.ك 100 – 45شقة بغرفة واحدة
--د.ك 150 – 75شقة بغرفتني

--د.ك 275 – 120شقة بثالث غرف

المرقاب – محافظة العاصمة
المرقــاب هــي منطقــة صغيــرة المســاحة فــي مدينــة الكويــت وقمنــا برصــد 136 وحــدة فيهــا. ويوضــح الجــدول رقــم 
15 أن نســب اإلشــغال قــد إرتفعــت هامشــيًا بالتــوازي مــع متوســط اإليجــارات. وال يوجــد عقــارات تحــت التطويــر 

فــي هــذه المنطقــة.
جدول 17: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة المرقاب

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

136 136 عدد الشقق
11 15 عدد الشقق اخلالية

%91.9%89.0نسبة اإلشغال
د.ك 369.1د.ك 349.4متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

-   -   عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضــح الرســم البيانــي رقــم 9 نســب الوحــدات حســب حالــة التأثيــث ويوضــح الجــدول رقــم 11 إتجــاه نســب اإلشــغال 
واإليجارات.

جميــع الوحــدات مؤثثــة. تعتبــر أحــد المناطــق القليلــة التــي يغلــب فيهــا العقــارات مؤثثةمــن مــدة ليســت . 1
بقصيــرة.

 الرسم البیاني 9: منطقة المرقاب – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (
0% 

100% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

بمــا أنهــا الفئــة الوحيــدة الموجــودة هــى الشــقق المؤثثــة، يوضــح الجــدول رقــم 16 نســب اإلشــغال واإليجــارات 	 
الشهرية.
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جــدول 18: المرقــاب – التغيــر فــي نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية حســب حالــة التأثيث في الشــقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%5.6د.ك 369.1%91.9د.ك 349.4%89.0مؤثثة
-   -   -   -   -   نصف مؤثثة

-   -   -   -   -   غير مؤثثة

يوضــح الرســم البيانــي رقــم 10 نســب الشــقق حســب العمــر فــي منطقــة المرقــاب. جميــع العقــارات فــي هــذه 	 
المنطقــة ذات عمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام.

الرسم البیاني 10: منطقة المرقاب – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

0% 

100% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يوضــح الجــدول رقــم 17 إتجــاه نســب اإلشــغال واإليجــارات الشــهرية حســب فئــة العمــر للعقــار. كمــا ذكرنــا آنفــًا، 	 
إرتفعــت نســب اإلشــغال واإليجــارات هامشــيًا فــي هــذه المنطقة.

جــدول 19: المرقــاب – التغيــر فــي نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية حســب حالــة التأثيث في الشــقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
%5.6د.ك 369.1%91.9د.ك 349.4%89.0مؤثثة

-   ----نصف مؤثثة
-   ----غير مؤثثة

يوضح الرسم البياني رقم 11 أن جميع العقارات في هذه المنطقة تضم شقق من الدرجة الثانية )ب(.	 

الرسم البیاني 11 : منطقة المرقاب – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام 2015 (

0% 

100% 

Grade A+

Grade A

Grade B

Grade C

Lower Grade

جدول shows that the 18 نســبة اإلشــغالs and monthly rentals are available for only درجة ثانية )ب( 	 
  .category

يوضح الجدول رقم 18 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لفئة شقق الدرجة الثانية )ب(فقط.	 
جدول 20: المرقاب – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

-----درجة أولى ممتازة )أ+(

-----درجة أولى )أ(

%5.6د.ك 369.1%91.9د.ك 349.4%89.0درجة ثانية )ب(

-----درجة ثالثة )ج(

-----الدرجة األدنى

For المرقاب, we have shown the prevailing Monthly Rentals for various غيرit types in جدول 19. 
بالنسبة للمرقاب، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 19.

جدول 21: اإليجارات الشهرية السائدة في المرقاب ) الربع الثاني من عام 2015(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
--د.ك 375 - 300شقة إستديو

---شقة بغرفة واحدة
---شقة بغرفتني

--د.ك 400 – 250شقة بثالث غرف
--د.ك 500 – 400شقة بأربع غرف

---سقائف
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القبلة – محافظة العاصمة
ــا بشــكل  ــدة فيه ــا برصــد 273 وح ــت وقمن ــة الكوي ــر مســاحتها فــي مدين ــر بصغ ــرى تتمي ــة أخ ــة هــي منطق القبل
منتظــم علــى مــدار اإلصــدارات الســابقة.  يوضــح الجــدول رقــم 20 أن نســب اإلشــغال قــد إرتفعــت بشــكل كبيــر إال 

أن متوســط اإليجــارات قــد إنخفــض هامشــيًا. وال يوجــد عقــارات تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة.
جدول 22: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة القبلة

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

273 273 عدد الشقق
12 36 عدد الشقق اخلالية

%95.6%86.8نسبة اإلشغال
د.ك 333.2د.ك 345.5متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

--عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضــح الرســم البيانــي رقــم 12 نســب الوحــدات حســب حالــة التأثيــث ويوضــح الجــدول رقــم 21 إتجــاه نســب 
اإلشــغال واإليجــارات.

حوالي 66% من الوحدات هي وحدات مؤثثة.. 1
34% من الوحدات هي وحدات غير مؤثثة. وال يوجد أية وحدات نصف مؤثثة في المنطقة.. 2

) الرسم البیاني 12 : منطقة القبلة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث الربع الثاني من عام 2015 (

34%% 

0% 

66%
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Unfurnished

يتضــح مــن الجــدول رقــم 21 أنــه بالرغــم مــن أن نســب اإلشــغال فــي الفئتيــن المؤثثــة وغيــر المؤثثــة تعتبــر 	 

ــدة إال أن متوســط اإليجــارات الشــهرية قــد إنخفضــت هامشــيًا. جي

جدول23: القبلة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%4.3-د.ك 355.5%95.1د.ك 371.5%85.5مؤثثة
-----نصف مؤثثة

%1.7-د.ك 291.0%98.2د.ك 296.0%89.4غير مؤثثة

يوضح الرسم البياني رقم 13 تحليل انواع الشقق حسب العمر في منطقة القبلة.	 

بمــا أن المنطقــة ال تضــم عقــارات مطــورة حديثــًا، فــإن 29% مــن العقــارات ذات عمرمــا بيــن عاميــن إلــى خمســة 	 

أعــوام وحوالــي 71% منهــا ذات عمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام.
) الرسم البیاني 13 : منطقة القبلة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار الربع الثاني من عام 2015 (

0% 

29% 

71% Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

ــارات 	  ــث تنخفــض اإليج ــارات الشــهرية. حي يوضــح الجــدول رقــم 22 الســبب الرئيســي لإلنخفــاض فــي اإليج

ــك العقــارات. ــادة العمــر لتل الشــهرية بزي

جدول 24: القبلة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

---د.ك 290.0%95.8أقل من عامني

%5.5-د.ك 395.5%96.2د.ك 418.5%92.2ما بني عامني وخمس أعوام

%0.2-د.ك 320.0%94.3د.ك 327.5%89.2أكثر من خمس أعوام
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يوضح الرسم البياني رقم 14 أن جميع الشقق في هذه المنطقة من الدرجة الثانية )ب(.	 

الرسم البیاني 14 : منطقة القبلة – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة الربع الثاني من عام 2015 (

0% 

100% 

Grade A+

Grade A

Grade B

Grade C

Lower Grade

يوضح الجدول رقم 23 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لفئة شقق الدرجة الثانية )ب(فقط.	 

جدول 25: القبلة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

-----درجة أولى ممتازة )أ+(

-----درجة أولى )أ(

%3.4د.ك 333.2%95.6د.ك 345.5%86.8درجة ثانية )ب(

-----درجة ثالثة )ج(

-----الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة القبلــة، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فيهــا فــي الجــدول 
رقــم 24.

جدول 26: اإليجارات الشهرية السائدة في القبلة ) الربع الثاني من عام 2015 (

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
---شقة إستديو

---شقة بغرفة واحدة
د.ك 400 – 300-د.ك 600 – 250شقة بغرفتني

--د.ك 550 – 300شقة بثالث غرف
---شقة بأربع غرف

---سقائف

بنيد القار – محافظة العاصمة
قمنــا بزيــادة نطــاق تغطيتنــا بأكثــر مــن الضعــف فــي منطقــة بنيــد القــار. ويوضــح الجــدول رقــم 25 أنــه خــال الربــع 
الثانــي مــن 2015 قمنــا برصــد1,518 وحــدة فــي هــذه المنطقــة، أي أكثــر مــن ضعــف الكميــة التــي تــم تغطيتهــا فــي 
الربــع الثانــي مــن 2013. بلغــت نســبة اإلشــغال فــي هــذه المنطقــة 91.4% وهــى نســبة منخفضــًة بشــكل كبيــر عــن 

مســتوياتها فــي المســح الســابق. إال أن متوســط اإليجــارات قــد شــهد إرتفاعــًا جيــدًا.

كما قمنا برصد 87 شقة تحت التطوير في هذه المنطقة.

جدول 27: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة بنيد القار

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

1,518 758 عدد الشقق
131 25 عدد الشقق اخلالية

%91.4%96.7نسبة اإلشغال
د.ك 458.6د.ك 393.8متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

64787عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضــح الرســم البيانــي رقــم 15 نســب الوحــدات حســب حالــة التأثيــث ويوضــح الجــدول رقــم 26 إتجــاه نســبة 
واإليجــارات. اإلشــغال 

جميع الوحدات غير مؤثثة في هذه المنطقة.. 1

الرسم البیاني 15: منطقة بنید القار – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (

0% 

100% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

يوضــح الجــدول رقــم 26 أنــه فــي الوقــت الــذي إنخفضــت فيــه نســب اإلشــغال للشــقق المؤثثــة، والــذي جــاء 	 
متفقــًا مــع اإلتجــاه الســائد فــي المنطقــة. فقــد إرتفــع متوســط اإليجــارات الشــهرية بمعــدل 19.7% خــال 

ــن الماضييــن. العامي
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جدول 28: بنيد القار – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

-   --   -   -   مؤثثة
-   --   -   -   نصف مؤثثة

%19.7د.ك 458.6%91.3د.ك 383.0%96.7غير مؤثثة

إن نســب أعمــار العقــارات الموضحــة فــي الرســم البيانــي رقــم 16 موزعــة بشــكل شــبه متســاوي علــى الفئــات 	 
الثاثــة. حيــث أن حوالــي 23% مــن العقــارات هــي عقــارات ذات عمــر أقــل مــن عاميــن وحوالــي 37% مــن 
العقــارات هــي عقــارات ذات عمرمــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام و40% مــن العقــارات هــي عقــارات ذات عمــر 

أكثــر مــن خمــس أعــوام.
الرسم البیاني 16 : منطقة بنید القار – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

23% 

40% 

37% 

يوضــح الجــدول رقــم 27 بعــض التغيــرات الحــادة فــي معــدالت نمــو اإليجــارات إال أنــه ال يمكــن مقارنتهــا مــع 	 
مســتوياتها الســابقة نظــرًا لتوســعة نطــاق التغطيــة فــي هــذه المنطقــة.

فــي الربــع الثانــي مــن 2015، بلــغ متوســط اإليجــارات للعقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن 510.8 د.ك، وبلــغ 	 
439.3 د.ك فــي العقــارات ذات العمــر مــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام، وبلــغ 446.1 د.ك فــي العقــارات ذات 

العمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام.
جدول 29: بنيد القار – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%155.4د.ك 510.8%78.7د.ك 200.0%95.0أقل من عامني

%72.9د.ك 439.3%96.3د.ك 254.0%64.9ما بني عامني وخمس أعوام

%15.8د.ك 446.1%94.0د.ك 385.7%96.5أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 17 نسب العقارات حسب درجة جودة العقار:
بعــض العقــارات هــي مــن فئــة شــقق الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+(وتمثــل 2% مــن الحصــة الســوقية. بلغــت 	 

ــة )ب(ومــا يعــادل 49% للدرجــة  ــى )أ(15% ومــا يعــادل 26% للدرجــة الثاني ــة الدرجــة األول الحصــة الســوقية لفئ
ــة )ج(. الثالث

هــذا يشــير إلــى أن المنطقــة بشــكل عــام تضــم عقــارات ذات نوعيــة جيــدة وبخدمــات متعــددة ومواقــف 	 
ســيارات.

الرسم البیاني 17 : منطقة بنید القار – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام

) 2015

8% 2% 

15% 

26% 49% 

Grade A+

Grade A

Grade B

Grade C

Lower Grade

يوضــح الجــدول رقــم 28 أن نســب اإلشــغال واإليجــارات الشــهرية متوفــرة لجميــع الفئــات مــن الدرجــات 	 
المختلفــة ولــم يتــم جمــع هــذه البيانــات خــال المســح الســابق.

تعتبــر نســب اإلشــغال جيــدة بشــكل عــام بإســتثناء فئــة الدرجــة األولــى )أ( )أ(. هنــاك عقــاران فــي هــذه الفئــة التــي 	 
تــم طرحهمــا فــي الســوق بغــرض التأجيــر. وســوف ترتفــع نســب اإلشــغال تدريجيــًا فــي تلــك العقــارات خــال 

األشــهر القليلــة القادمــة.

جدول 30: بنيد القار– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفرد.ك 795.0%100.0- -درجة أولى ممتازة )أ+(
%52.3د.ك 667.0%68.3د.ك 434.8%97.3درجة أولى )أ(

%34.8د.ك 495.3%95.2د.ك 367.0%96.5درجة ثانية )ب(

غير متوفرد.ك 395.4%95.0- -درجة ثالثة )ج(
غير متوفرد.ك 253.2%97.6- -الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة بنيــد القــار، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي الجــدول 
رقــم 29.
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جدول 31: اإليجارات الشهرية السائدة في بنيد القار ) الربع الثاني من عام 2015 (

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 200 - 170--شقة إستديو

د.ك 300 - 250--شقة بغرفة واحدة
د.ك 690 - 220--شقة بغرفتني

د.ك 900 - 330--شقة بثالث غرف
د.ك 1,050-550 --شقة بأربع غرف

---سقائف

حولي – محافظة حولي
تعتبــر حولــي أحــد أكبــر مناطــق العقــارات اإلســتثمارية ومناطــق الســكن ذات الدخــل المتوســط  فــي الكويــت. 
ويوضــح الجــدول رقــم 30 أننــا قمنــا برصــد12,356 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي أكثــر بكثيــر ممــا تــم رصــده فــي 

المســح الســابق.

تميــزت نســب اإلشــغال بالثبــات النســبي عنــد 95.5% فــي الربــع الثانــي مــن 2015 وكانــت النســبة مماثلــة فــي الربــع 
الثانــي مــن 2013. وقــد بلــغ متوســط اإليجــار الشــهري الحالــي 274.0 د.ك مرتفعــًا مــن 226.6 د.ك فــي الربــع الثانــي 
مــن 2013.وقــد قمنــا برصــد 505 شــقة تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة أي مــا يمثــل ثلــث مــا كان عليــه مســتوى 

التطويــر فــي منطقــة حولــي فــي المســح الســابق.

جدول 32: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة حولي

الربع الثاني من 
عام 2013

الربع الثاني من 
عام 2015

12,356 11,683 عدد الشقق
559 520 عدد الشقق اخلالية

%95.5%95.5نسبة اإلشغال
د.ك 274.0د.ك 226.6متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

505 1,398عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 18 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
ــة والباقــي 	  ــي 6% مــن الوحــدات هــي وحــدات نصــف مؤثث ــي. حوال ــة فــي حول ــاك وحــدات مؤثث ــد هن ــم يع ل

ــة. ــر مؤثث وحــدات غي

الرسم البیاني 18: منطقة حولي – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (

0% 6% 

94% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

يوضــح الجــدول رقــم 31 أنــه بينمــا ظلــت نســب اإلشــغال مرتفعــة للوحــدات النصــف مؤثثــة والغيــر مؤثثــة، 	 
كان النمــو األكبــر فــي اإليجــارات لصالــح الوحــدات غيــر المؤثثــة.

حولــي هــي منطقــة لــذوي الدخــل المتوســط ونتــج عــن هــذا اإلرتفــاع الكبيــر فــي اإليجــارات إلــى إنتقــال العديــد 	 
مــن العائــات إلــى مناطــق أخــرى ذات مســتوى إيجــارات أقــل نســبيًا يمكــن تحملهــا.

جدول 33: حولي – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث
في الشقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

---د.ك 243.8%97.6مؤثثة
%7.9د.ك 298.2%95.8د.ك 276.9%98.1نصف مؤثثة

%17.3د.ك 264.0%95.0د.ك 225.7%95.5غيرمؤثثة

فــي ضــوء إنخفــاض وتيــرة التطويــر العقــاري فــي المنطقــة، يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم 19 أن 3% فقــط 	 
مــن العقــارات هــي عقــارات حديثــة و8% هــي عقــارات ذات عمرمــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام و 89% هــس 

عقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس أعــوام.
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الرسم البیاني 19 : منطقة حولي – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

  

3% 
8% 

89% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يوضــح الجــدول رقــم 32 أن معــدالت النمــو فــي اإليجــارات بلغــت أعلــى معــدل لهــا فــي العقــارات الحديثــة. 	 
حيــث إرتفــع متوســط اإليجــارات الشــهرية بمعــدل 26.3% خــال العاميــن الماضييــن. ومــن الماحــظ أنــه تــم 
بنــاء العديــد مــن العقــارات الحديثــة بخدمــات جيــدة ذات درجــات جــودة أعلــى. وبالتالــي، كانــت معــدالت اإليجــار 

فــي هــذه العقــارات أعلــى.
جدول 34 : حولي – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%26.3د.ك 311.4%93.2د.ك 246.6%90.0أقل من عامني

%12.0د.ك 284.6%96.8د.ك 254.0%96.2ما بني عامني وخمس أعوام

%13.3د.ك 246.4%95.4د.ك 217.5%96.1أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 20 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

• 2% فقــط مــن العقــارات هــي عقــارات ذات درجــة أولــى )أ(  و27% هــي عقــارات ذات درجــة ثانيــة )ب( و38% هــي 	
عقــارات ذات درجــة ثالثــة )ج(.

هنــاك إرتفــاع فــي نســبة العقــارات ذات الدرجــات العاليــة فــي حولــي نتيجــة ألن العقــارات الحديثــة التــي يتــم 	 
تطويرهــا هــى ذات درجــات أعلــى.

الرسم البیاني 20: منطقة حولي – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام 2015 (

2% 0% 

27% 

38% 

33% 

Grade A+

Grade A

Grade B

Grade C

Lower Grade

يوضح الجدول رقم 33 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لمجيع فئات الدرجات.	 
تعتبر نسب اإلشغال جيدة وتتراوح بين 94% و %97.	 
من الماحظ أن معظم النمو في اإليجارات قد حدث في عقارات شقق الدرجة الثانية )ب( والثالثة )ج(.	 
تــم تســجيل نمــو هامشــي فــي عقــارات الدرجــة األدنــى خــال العاميــن الســابقين. ويعتبــر هــذا القطــاع ذو 	 

ــى تكاليــف المعيشــية  ــق بقــدرة التحمــل عل ــة تجــاه مســتوى األســعار. كمــا أن العامــل المتعل حساســية عالي
ــى الحــد مــن النمــو فــي اإليجــارات فــي هــذه المنطقــة. ــاالت يعمــل عل للعائ

جدول 35: حولي– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفرد.ك 873.5%94.1-   -   درجة أولى ممتازة )أ+(
غير متوفرد.ك 560.6%96.4--درجة أولى )أ(

%53.8د.ك 399.2%93.8د.ك 259.5%94.1درجة ثانية )ب(

%13.0د.ك 262.5%95.1د.ك 232.3%94.8درجة ثالثة )ج(

%4.3د.ك 228.8%97.2د.ك 219.4%96.1الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة حولــي، فقــد قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي الجــدول 
رقــم 34.

جدول 36: اإليجارات الشهرية السائدة في حولي ) الربع الثاني من عام  2015(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 120 – 80--شقة إستديو

د.ك 470 – 145--شقة بغرفة واحدة
د.ك 540 – 160د.ك 220 – 600-شقة بغرفتني

د.ك 650 – 280د.ك 400 – 800-شقة بثالث غرف
د.ك 900 – 350--شقة بأربع غرف

د.ك 1,000 – د.ك 1,100--سقائف
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السالمية – محافظة حولي
تعتبــر الســالمية أكبــر منطقــة العقــارات اإلســتثمارية فــي دولــة الكويــت. ويوضــح الجــدول رقــم 35 أننــا قــد قمنــا 

برصــد29,013 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي حوالــي 50% أكثــر مــن نطــاق التغطيــة فــي المســح الســابق.
إنخفضــت نســب اإلشــغال مــن 94.2% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 92.2% فــي الربــع الثانــي مــن 2015. وقــد 
ــرًا جــدًا وناتــج عــن اإلرتفــاع الحــاد فــي اإليجــارات مــن 317.7 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013  كان اإلنخفــاض كبي
إلــى 363.6 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015. إال أننــا نعتقــد أن نســب اإلشــغال المنخفضــة فــي الســالمية مؤقتــة 

وســترتفع مجــددًا فــي المســتقبل القريــب.
قمنا برصد1,883 شقة تحت التطوير في السالمية.

جدول 37 : لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقةالسالمية

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

29,013 20,557 عدد الشقق
2,251 1,198 عدد الشقق اخلالية

%92.2%94.2نسبة اإلشغال
د.ك 363.6د.ك 317.7متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

2,9581,883 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 21 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.

هنــاك 3% فقــط مــن الوحــدات المؤثثــة فــي الســالمية و3% مــن الوحــدات نصــف مؤثثــة. وقــد إنخفضــت هــذه 	 
النســب بشــكل كبيــر عمــا كانــت عليــه خــال العاميــن الماضييــن.

بشكل مفاجئ،وجدنا أن94% من الوحدات في السالمية هي وحدات غير مؤثثة.	 
الرسم البیاني 21 : منطقة السالمیة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (

3% 3% 

94% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

يوضــح الجــدول رقــم 36 أن نســب اإلشــغال قــد ظلــت مرتفعــة لجميــع الفئــات. فبالنســبة لفئــة الشــقق 	 
المؤثثــة، توضــح البيانــات إنخفاضــًا فــي اإليجــارات. ويعــزى الســبب الرئيســي فــي ذلــك إلــى أن العديــد مــن 
العقــارات تنتقــل مــن هــذه الفئــة ممــا ينتــج عنــه إنخفــاض فــي اإليجــارات. هــذا ال يعــد مؤشــرًا حقيقيــًا لوضــع 

الســوق الحالــي.
حتــى بالنســبة لفئــة الشــقق النصــف مؤثثــة، ظلــت اإليجــارات راكــدة تقريبــًا، وهــذا ليــس صحيحــًا. كان هنــاك 	 

إنحــراف فــي البيانــات نظــرًا ألن العديــد مــن العقــارات تنتقــل مــن هــذه الفئــة إلــى فئــة الشــقق غيــر المؤثثــة.
إرتفعــت اإليجــارات فــي الشــقق غيــر المؤثثــة بمعــدل 16.6% وهــذا يمثــل النمــو الحقيقــي فــي اإليجــارات فــي 	 

منطقــة الســالمية.

جدول 38: السالمية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%11.5-د.ك 489.6%95.0د.ك 553.2%89.2مؤثثة
%3.4د.ك 362.0%91.0د.ك 350.0%95.0نصف مؤثثة

%16.6د.ك 361.6%92.2د.ك 310.1%93.8غير مؤثثة

فــي ظــل إنخفــاض عــدد األراضــي الخاليــة وإرتفــاع أســعار األراضــي، لــم يتــم تطويــر العديــد مــن العقــارات فــي 	 
منطقــة الســالمية خــال األعــوام القليلــة الماضيــة.

• 4%فقــط مــن العقــارات هــي عقــارات جديــدة و31% هــي عقــارات ذات عمرمــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام. 	
حوالــي 65% مــن العقاراتهــي عقــارات ذات عمــر أكثــر مــن 5 أعــوام. 

الرسم البیاني 22 : منطقة السالمیة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

4% 

31% 

65% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يوضــح الجــدول رقــم 37 أن معــدالت النمــو فــي اإليجــارات للعقــارات الجديــدة كان فــي أعلــى مســتوى لــه عنــد 	 
.%23.9

بالنســبة للعقــارات ذات العمــر المتوســط، كان النمــو فــي اإليجــارات فيهــا معتداًل. بالنســبة للعقــارات القديمة، 	 
إرتفــع النمــو فــي اإليجــارات فيهــا بشــكل كبير وبنســبة %23.2.

جدول 39: السالمية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%23.9د.ك 442.4%87.8د.ك 357.0%86.3أقل من عامني

%4.2د.ك 364.9%91.1د.ك 350.1%96.7ما بني عامني وخمس أعوام

%23.2د.ك 358.7%93.0د.ك 291.1%94.4أكثر من خمس أعوام
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يوضح الرسم البياني رقم 23 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
• 1% فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+(و9% تضــم شــقق الدرجــة األولــى )أ(و%41 	

تضــم شــقق الدرجــة الثانيــة )ب( والتــي تعتبــر أكبــر فئــة فــي منطقــة الســالمية.
هنــاك إرتفــاع فــي حصــة العقــارات ذات الدرجــات األعلــى فــي منطقــة الســالمية نتيجــة لبنــاء عقــارات جديــدة 	 

بخدمــات أفضــل.
الرسم البیاني 23: منطقة السالمیة – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام 2015 (

1% 
9% 21% 

41% 

28% 

Grade A+
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يوضح الجدول رقم 38 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لجميع فئات الدرجات المختلفة.	 
بالنســبة لفئــة العقــارات الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+(، يعــزى الســبب فــي إنخفــاض اإليجــارات إلــى وجــود 	 

بيانــات لعقــارات جديــدة نتــج عنهــا إنحــراف فــي نتائــج المســح. وبالتالــي فــا يمكــن إجــراء مقارنــة بيــن هــذه 
ــات ومــا ســبقها فــي المســح الســابق. البيان

تظهــر جميــع فئــات درجــات العقارنمــوًا كبيــرًا فــي اإليجــارات. وكان أعلــى نمــو فــي فئــة عقــارات الدرجــة األدنــى 	 
حيــث بلــغ النمــو فــي اإليجــارات فيهــا 34.2%. كمــا شــهدت العقــارات القديمــة إرتفاعــًا فــي مســتويات اإليجــارات 

. فيها
جدول 40: السالمية– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%29.5-د.ك 846.0%90.8د.ك 1,200.0%99.3درجة أولى ممتازة )أ+(

%17.8د.ك 579.5%95.3د.ك 491.9%91.8درجة أولى )أ(

%17.2د.ك 405.0%90.4د.ك 345.7%85.4درجة ثانية )ب(

%13.9د.ك 317.0%92.6د.ك 278.4%93.4درجة ثالثة )ج(

%34.2د.ك 231.1%94.1د.ك 172.2%97.4الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة الســالمية، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي الجــدول 
رقــم 39.

جدول 41: اإليجارات الشهرية السائدة في السالمية ) الربع الثاني من عام 2015 (

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 380 – 80--شقة إستديو

د.ك 780 – 140د.ك 350 – 500د.ك 240 – 600شقة بغرفة واحدة
د.ك 800 – 180د.ك 300 – 550د.ك 340 – 650شقة بغرفتني

د.ك 800 – 280د.ك  700 – 900د.ك 1,000 – 1,200شقة بثالث غرف
د.ك 1,250 – 300--شقة بأربع غرف

د.ك 1,000 – د.ك1,100--سقائف

الشعب – محافظة حولي
تعتبــر منطقــة الشــعب أحــد أكثــر مناطــق العقــارات اإلســتثمارية رقيــًا فــي دولــة الكويــت. ويتــم إشــغال العديــد مــن 
الوحــدات مــن قبــل الكويتييــن فــي هــذه المنطقــة. ويوضــح الجــدول رقــم 40 أننــا قــد رصدنــا 1,418 شــقة فــي هــذه 

المنطقــة أي حوالــي نفــس الحجــم الــذي تــم تغطيتــه فــي المســح الســابق.

إنخفضــت نســبة اإلســغال مــن 96.1% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 92.4% فــي الربــع الثانــي مــن 2015. كان 
اإلنخفــاض كبيــرًا بالتــوازي مــع اإلتجــاه العــام فــي الســوق الكويتــي. تغيــرت اإليجــارات بشــكل هامشــي مــن 529.8 

د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 538.8 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015.

نقوم بدراسة 111 شقة تحت التطوير في منطقة الشعب.
جدول 42: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الشعب

الربع الثاني من 
عام 2013

الربع الثاني من 
عام 2015

1,418 1,500 عدد الشقق
108 58 عدد الشقق اخلالية

%92.4%96.1نسبة اإلشغال
د.ك 538.8د.ك 529.8متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

98111عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 24 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
هنــاك 11% مــن الوحــدات المؤثثــة فــي منطقــة الشــعب و14% مــن الوحــدات نصــف مؤثثــة. وإرتفعــت حصــة 	 

الوحــدات المؤثثــة وإنخفضــت حصــة الشــقق النصــف مؤثثــة خــال األعــوام القليلــة الماضيــة.
القسم األكبر من الوحداتفي منطقة الشعب )75%( هي وحدات غير مؤثثة.	 
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الرسم البیاني 24 : منطقة الشعب – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (

11% 

14% 

75% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

يوضــح الجــدول رقــم 41 أن نســب اإلشــغال ظلــت مرتفعــة لجميــع الفئــات. بالنســبة لفئــة الشــقق المؤثثــة، 	 
كمــا تظهــر البيانــات إنخفاضــًا فــي اإليجــارات فيهــا. حيــث كانــت هــذه الفئــة ضئيلــة الحجــم تضــم عقاريــن فقــط 
حتــى المســح الســابق إال أنــه تــم إضافــة عقــارات جديــدة لهــذه الفئــة فــي الفتــرة الراهنــة ممــا نتــج عنــه إنخفــاض 

المتوسط.
ــة، إرتفعــت اإليجــارات بنســبة 14.1% إال أن معــدالت اإليجــارات ظلــت 	  ــة الشــقق النصــف مؤثث بالنســبة لفئ

راكــدة فــي فئــة الشــقق غيــر المؤثثــة.
جدول 43: الشــعب – التغير في نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمة اإليجارات الشــهرية حســب حالة التأثيث في الشــقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%10.0-د.ك 1,350.0%95.0د.ك 1,500.0%90.0مؤثثة
%14.1د.ك 778.2%94.8د.ك 681.8%99.8نصف مؤثثة

%0.7د.ك 522.1%93.1د.ك 518.4%94.6غيرمؤثثة

تضــم منطقــة الشــعب 18% مــن العقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن و 12% مــن العقــارات ذات العمــر مــا 	 
بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام.

حوالي 70% من العقارات ذات عمر أكثر من خمس أعوام.	 

الرسم البیاني 25 : منطقة الشعب – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

18% 

12% 

70% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يوضح الجدول رقم 42 أن معدل النمو في اإليجارات للعقارات الجديدة بلغ أعلى مستوياته عند %13.4.	 
بالنســبة للعقــارات ذات العمــر المتوســط، إنخفضــت اإليجــارات بشــكل هامشــي وبالنســبة للعقــارات القديمــة 	 

فقــد إرتفعــت اإليجــارات فيهــا بمعــدل معتــدل يعــادل %7.4.

جدول 44: الشعب – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%13.4د.ك 603.5%92.5د.ك 532.3%95.4أقل من عامني

%1.4-د.ك 572.5%93.8د.ك 580.7%96.9ما بني عامني وخمس أعوام

%7.4د.ك 515.9%92.1د.ك 480.5%95.6أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 26 نسبالعقارات حسب درجة الجودة:

نظــرًا لطبيعــة المنطقــة الراقيــة، فــإن 9% مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+(و53% تضــم 	 
شــقق الدرجــة األولــى )أ(. وبالنســبة ألعلــى درجتيــن مــن الشــقق، تضــم هــذه المنطقــة أعلــى حصــة مــن بيــن 

جميــع المناطــق بدولــة الكويــت.
• 34% مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة الثانيــة )ب( و1% تضــم شــقق الدرجــة الثالثــة )ج( و3% تضــم شــقق 	

الدرجــة األدنــى.
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الرسم البیاني 26 : منطقة الشعب – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام 2015 (

1% 3% 

9% 

53% 

34% 

Grade A+

Grade A

Grade B

Grade C

Lower Grade

يوضح الجدول رقم 43 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية المتوفرة لجميع فئات الدرجات.	 
بالنســبة لشــقق الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+(، قفــزت اإليجــارات بمعــدل 26.9% خــال العاميــن الماضييــن. إال 	 

أن النمــو فــي اإليجــارات كان معتــداًل فــي فئــة عقــارات الدرجــة األولــى )أ(.
بالنسبة لشقق الدرجة الثانية )ب(، بلغ النمو في اإليجارات فيها %16.9.	 
لم نتمكن من إحتساب النمو في إيجارات الفئتين الباقيتين نظرًا لعدم توفر البياات في المسح السابق.	 

جدول 45: الشعب – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
%26.9د.ك 888.5%91.0د.ك 700.0%94.4درجة أولى ممتازة )أ+(

%4.5د.ك 587.8%92.6د.ك 562.7%96.5درجة أولى )أ(

%16.9د.ك 408.9%92.1د.ك 349.7%94.0درجة ثانية )ب(

غير متوفرد.ك 340.0%91.7-   -   درجة ثالثة )ج(
غير متوفرد.ك 225.0%95.8-   -   الدرجة األدنى

ــواع الوحــدات فــي الجــدول  ــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أن ــا بتوضي بالنســبة لمنطقــة الشــعب، قمن
رقــم 44.

جدول 46: اإليجارات الشهرية السائدة في الشعب ) الربع الثاني من عام 2015(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
---شقة إستديو

د.ك 300 – 220د.ك 600 – 350د.ك 650 – 350شقة بغرفة واحدة
د.ك 690 – 240د.ك 750 – 300د.ك 800 – 400شقة بغرفتني

د.ك 1,050 – 350د.ك 1,100 – 700د.ك 1,200 – 1,000 شقة بثالث غرف
د.ك 1,400 – 400--شقة بأربع غرف

---سقائف

الجابرية – محافظة حولي
تعــد منطقــة الجابريــة منطقــة عقــارات إســتثمارية صغيــرة الحجــم فــي دولــة الكويــت وتنحصــر العقارات اإلســتثمارية 
ضمــن قطعتيــن إثنتيــن فقــط. ويتضــح مــن الجــدول رقــم 45 أننــا قــد قمنــا برصــد5,913 شــقة فــي هــذه المنطقــة 

أي مــا يمثــل إرتفاعــًا كبيــرًا عــن المســح الســابق.

إنخفضــت نســبة اإلشــغال مــن 97.5% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 92.7% فــي الربــع الثانــي مــن 2015. كان هــذا 
اإلنخفــاض كبيــرًا بالتــوازي مــع اإلتجــاه العــام للســوق الكويتــي. وتغيــرت اإليجــارات بشــكل كبيــر مــن 300.5 د.ك 

فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 362.8 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015.

قمنا برصد 257 شقة تحت التطوير في منطقة الجابرية.
جدول 47: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقةالجابرية

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

5,913 3,807 عدد الشقق
430 97 عدد الشقق اخلالية

%92.7%97.5نسبة اإلشغال
د.ك 362.8د.ك 300.5متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

257 152 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 27 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
هناك 2% فقط من الوحدات نصف مؤثثة و 98% من الوحدات غير مؤثثة في منطقة الجابرية.	 

الرســم البیانــي 27: منطقــة الجابریــة – العقــار اإلســتثماري حســب حالــة التأثیــث ) الربــع الثانــي مــن عــام 2015 (
0% 2% 

98% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

ــة قــد شــهدت أحــد أعلــى مســتويات النمــو بنســبة 	  ــر مؤثث يوضــح الجــدول رقــم 46 أن إيجــارات الشــقق الغي
41.9% مــن بيــن مناطــق دولــة الكويــت. وتضــم منطقــة الجابريــة العديــد مــن الشــقق التأجيريــة فــي مناطــق 

الســكن لخــاص حيــث تكــون اإليجــارات مرتفعــة ممــا يؤثــر علــى إيجــارات العقــارات اإلســتثمارية.
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جدول 48: الجابرية – التغير في نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمة اإليجارات الشــهرية حســب حالة التأثيث في الشــقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر--د.ك 250.0%100.0مؤثثة
غير متوفرد.ك 380.1%93.0- -نصف مؤثثة

%41.9د.ك 352.8%92.6د.ك 248.7%93.3غيرمؤثثة

تضــم منطقــة الجابريــة 7% مــن العقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن و 5% مــن العقــارات ذات العمرمــا بيــن 	 

عاميــن إلــى خمســة أعــوام.
حوالي 88% من العقارات هي عقارات ذات عمر أكثر من خمس أعوام.	 

الرســم البیانــي 28 : منطقــة الجابریــة – العقــار اإلســتثماري حســب عمــر العقــار ) الربــع الثانــي مــن عــام 2015 (
7% 

5% 

88% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يوضح الجدول رقم 47 أن نسبة النمو في اإليجارات للعقارات الجديدة مرتفع عند %25.5.	 

بالنســبة للعقــارات القديمــة، إرتفعــت اإليجــارات بنســبة 44.1% نتيجــة تأثرهــا بإيجــارات الشــقق فــي مناطــق 	 

الســكن الخــاص.

جدول 49: الجابرية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%25.5د.ك 442.9%94.7د.ك 352.9%81.3أقل من عامني

%0.5د.ك 356.8%92.9د.ك 354.9%81.5ما بني عامني وخمس أعوام

%44.1د.ك 348.4%92.5د.ك 241.7%95.3أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 29 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

• 1% فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+(و11% تضــم شــقق الدرجــة األولــى )أ(. %21 	

مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة الثانيــة )ب(.

كانت الحصة األكبر من نصيب شقق الدرجة الثالثة )ج( التي تمثل نسبة %47.	 
الرسم البیاني 29: منطقة الجابریة – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام

)2015
1% 

11% 
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Grade A+
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يوضح الجدول رقم 48 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لجميع فئات الدرجات.	 
بالنسبة لفئة الدرجة األولى )أ(، إنخفضت اإليجارات بشكل هامشي بسبب إضافة عقارات جديدة.	 
ــة )ج( قــد إرتفعــت 	  ــة الدرجــة الثالث ــغ النمــو فــي اإليجــارات 40.3%، ولفئ ــة )ب(، بل ــة الدرجــة الثاني بالنســبة لفئ

اإليجــارات بنســبة %27.9.
بشــكل مفاجــئ، تظهــر البيانــات إنخفاضــًا بمعــدل 10.4% فــي اإليجــارات لفئــة الدرجــات األدنــى. وال نــرى ســببًا 	 

مبــررًا لإلنخفــاض فــي اإليجــارات ونعتقــد أن يقابــل ذلــك إرتفاعــًا فــي المســحات الاحقــة.
جدول 50: الجابرية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
غير متوفرد.ك 900.0%100.0-   -   درجة أولى ممتازة )أ+(

%6.9-د.ك 698.0%95.3د.ك 750.0%33.3درجة أولى )أ(

%40.3د.ك 425.3%91.6د.ك 303.2%93.3درجة ثانية )ب(

%27.9د.ك 346.1%92.3د.ك 270.5%91.7درجة ثالثة )ج(

%10.4-د.ك 214.3%93.3د.ك 239.2%95.0الدرجة األدنى
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بالنســبة لمنطقــة الجابريــة قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي الجــدول رقــم 49.
جدول 51: اإليجارات الشهرية السائدة في الجابرية ) الربع الثاني من عام 2015 (

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 220 – 170--شقة إستديو

د.ك 300 – 160د.ك 650 – 350-شقة بغرفة واحدة
د.ك 590 – 220د.ك 850 – 400-شقة بغرفتني

د.ك 625 – 300--شقة بثالث غرف
د.ك 900 – 300--شقة بأربع غرف

---سقائف

الفحيحيل – محافظة األحمدي
ــة الكويــت. يتضــح مــن  ــوب دول ــل هــي أحــد المناطــق الرئيســية للعقــارات اإلســتثمارية فــي جن منطقــة الفحيحي
الجــدول رقــم 50 أننــا قــد قمنــا برصــد3,421 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي مــا يمثــل إرتفاعــًا كبيــرًا عــن المســتويات 

التــي شــهدها المســح الســابق.

إنخفضــت نســبة اإلشــغال مــن 96.6% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 94.7% فــي الربــع الثانــي مــن 2015. كان 
اإلنخفــاض كبيــرًا ويعــزى إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي المعــروض فــي هــذه المنطقــة والضعــف العــام للســوق. تغيــرت 
اإليجــارات بشــكل كبيــر مــن 189.4 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 253.2 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015. 

قمنا برصد 367 شقة تحت التطوير في منطقة الفحيحيل.
جدول 52: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الفحيحيل

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

3,421 2,795 عدد الشقق
180 96 عدد الشقق اخلالية

%94.7%96.6نسبة اإلشغال
د.ك 253.2د.ك 189.4متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

367 792 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 30 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
هنــاك 1% فقــط مــن الوحــدات مؤثثــة و 8% مــن الوحــدات نصــف مؤثثــة و 91% مــن الوحــدات غيــر مؤثثــة فــي 	 

منطقــة الفحيحيل.

الرسم البیاني 30: منطقة الفحیحیل – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (

1% 

91% 

8% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

يوضــح الجــدول رقــم 51 أن إيجــارات الشــقق غيــر المؤثثــة قــد شــهدت نمــوًا حــادًا بنســبة 59.5% فــي منطقــة 	 
الفحيحيــل. فــي ضــوء رفــع نســبة التغطيــة، نتــج هــذا اإلرتفــاع فــي النســبة عــن إضافــة عقــارات جديــدة لــم يتــم 

تغطيتهــا مســبقًا.
جدول 53: الفحيحيل – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات  الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات  الشهرية

غير متوفرد.ك 440.0%96.3-   -   مؤثثة
غير متوفرد.ك 440.0%96.3-   -   نص فمؤثثة
%59.5د.ك 302.1%94.7د.ك 189.4%96.6غير مؤثثة

تضــم منطقــة الفحيحيــل 10% مــن العقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن و 24% مــن العقــارات ذات العمــر 	 
مابيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام.

حوالي 66% من العقارات هي عقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.	 



4849

الرسم البیاني 31 : منطقة الفحیحیل – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

10% 

24% 66% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يتضــح مــن الجــدول رقــم 52 حــدوث تراجــع فــي معــدالت إيجاراتالعقــارات الجديــدة وبنســبة 5.3%. يعــزى 	 
الســبب فــي ذلــك إلــى إضافــة عقــارات جديــدة ممــا ال يعكــس الصــورة الحقيقيــة للســوق.

بالنســبة للعقــارات ذات العمــر بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام، إرتفعــت اإليجــارات بنســبة 21.7%. وبالنســبة 	 
للعقــارات القديمــة، فقــد كانــت معــدالت النمــو عاليــة عنــد 64.3%. كمــا تــم ذكــره آنفــًا، يعــزى الســبب فــي ذلــك 

إلــى زيــادة نطــاق التغطيــة لهــذه المنطقــة خــال المســح.
جدول 54: الفحيحيل – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%5.3-د.ك 323.9%83.3د.ك 342.1%98.8أقل من عامني

%21.7د.ك 324.4%95.8د.ك 266.6%96.7ما بني عامني وخمس أعوام

%64.3د.ك 292.4%96.0د.ك 178.0%96.3أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 32 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
• 6% فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى )أ(و 29% تضــم شــقق الدرجــة الثانيــة )ب(و34% تضــم 	

شــقق الدرجــة الثالثــة )ج(.
تمثل شقق الدرجةاألدنى بنسبة %31.	 

الرسم البیاني 32 : منطقة الفحیحیل – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام
)2015

0% 6% 

29% 

34% 

31% 

Grade A+

Grade A

Grade B

Grade C

Lower Grade

يوضح الجدول رقم 53 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لمعظم فئات الدرجات.	 
يمكن إجراء مقارنة فقط لفئات شقق الدرجة الثالثة )ج( والدرجةاألدنى.	 

جدول 55 : الفحيحيل– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر-   -   -   -   درجة أولى ممتازة )أ+(
غير متوفرد.ك 498.4%95.2-   -   درجة أولى )أ(

غير متوفرد.ك 348.0%90.3-   -   درجة ثانية )ب(
%39.7د.ك 301.3%97.6د.ك 215.6%95.9درجة ثالثة )ج(

%29.4د.ك 224.9%95.4د.ك 173.8%97.0الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة الفحيحيــل، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي الجــدول 
رقــم 45:

جدول 56: اإليجارات الشهرية السائدة في الفحيحيل ) الربع الثاني من عام 2015(

غيرمؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 180 – 140--شقة إستديو

د.ك 320 – 170د.ك 450 – 350-شقة بغرفة واحدة
د.ك 690 – 190د.ك 500 – 400د.ك 500 – 450شقة بغرفتني

د.ك 650 – 300--شقة بثالث غرف
---شقة بأربع غرف

---سقائف
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الفنطاس – محافظة األحمدي 
منطقــة الفنطــاس هــي أصغــر مناطــق العقــارات اإلســتثمارية فــي محافظــة األحمــدي. ويتضــح مــن الجــدول رقــم 
ــا بتغطيــة 2,234 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي مــا يمثــل إرتفاعــًا جيــدًا عــن مســتويات التغطيــة فــي  ــا قمن 55 أنن

المســح الســابق.

ــن.  ــن الماضيي ــا خــال العامي ــات نســب اإلشــغال فيه ــى ثب ــي حافظــت عل تعــد هــذه المنطقــة أحــد المناطــق الت
وتغيــرت اإليجــارات مــن 274.2 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 287.8 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015 أي مــا 

يعــد إرتفاعــًا بالــغ اإلعتــدال. وقــد يبــرر ذلــك ســبب عــدم إنخفــاض معــدالت اإلشــغال فــي هــذه المنطقــة.

نقوم برصد 376 شقة تحت التطوير في منطقة الفنطاس.
جدول 57: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الفنطاس

الربع الثاني من 
عام 2013

الربع الثاني من 
عام 2015

2,234 1,972 عدد الشقق
79 73 عدد الشقق اخلالية

%96.5%96.3نسبة اإلشغال
د.ك 287.8د.ك 274.2متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

376 726 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 33 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.

هنــاك 5% فقــط مــن الوحــدات تضــم شــقق نصــف مؤثثــة و 95% مــن الوحــدات تضــم شــقق غيــر مؤثثــة فــي 	 
منطقــة الفنطــاس.

الرسم البیاني 33 : منطقة الفنطاس – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (
0% 
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يوضــح الجــدول رقــم 56 أن فئــة الشــقق النصــف مؤثثــة والغيــر المؤثثــة قــد شــهدت نمــوا معتــدال بنســبة 	 
ــي. ــى التوال 7.6% و 10.5% عل

جدول 58: الفنطاس – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر--د.ك 650.0%85.0مؤثثة
%7.6د.ك 477.8%95.2د.ك 444.2%94.1نصف مؤثثة

%10.5د.ك 267.8%97.5د.ك 242.4%96.3غير مؤثثة

• 15% مــن عقــارات منطقــة الفنطــاس ذات عمــر أقــل مــن عاميــن و 30% مــن العقــارات ذات عمــر مابيــن عاميــن 	
إلــى خمســة أعــوام.

حوالي 55% من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.	 
الرســم البیانــي 34 : منطقــة الفنطــاس – العقــار اإلســتثماري حســب عمــر العقــار ) الربــع الثانــي مــن عــام 2015 (

15% 

30% 

55% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

ــد 4.8% وكان ســالبا 	  ــدة كان هامشــيا عن يتضــح مــن الجــدول رقــم 57 أن النمــو فــي إيجــارات العقــارات الجدي
بنســبة 2.6% للعقــارات ذات العمــر مابيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام.

بالنسبة للعقارات ذات العمر أكثر من خمسة أعوام، بلغ النمو في إيجاراتها 9.6% خال العامين الماضيين.	 
جدول 59: الفنطاس – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
%4.8د.ك 313.6%95.5د.ك 299.3%95.8أقل من عامني

%2.6-د.ك 259.6%98.1د.ك 266.6%96.7ما بني عامني وخمس أعوام

%9.6د.ك 249.4%95.9د.ك 227.6%96.2أكثر من خمس أعوام



5253

يوضح الرسم البياني رقم 35 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

• 7% فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى )أ(و16% مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة الثانيــة )ب(	

و14% مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة الثالثــة )ج(.
تمثل عقارات الدرجة األدنى نسبة %63.	 

الرسم البیاني 35 : منطقة الفنطاس – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام
)2015
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يتضح من الجدول رقم 58 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لمعظم فئات الدرجات.	 
جدول 60: الفنطاس– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
غير متوفر----   درجة أولى ممتازة )أ+(

%31.7-د.ك 614.3%95.2د.ك 900.0%100.0درجة أولى )أ(

%43.8د.ك 372.2%95.8د.ك 258.9%95.3درجة ثانية )ب(

%26.1د.ك 299.5%96.1د.ك 237.5%96.3درجة ثالثة )ج(

غير متوفرد.ك 224.9%96.9--   الدرجة األدنى
بالنســبة لمنطقــة الفنطــاس، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي الجــدول 

رقــم 59.
جدول 61: اإليجارات الشهرية السائدة فيالفنطاس ) الربع الثاني من عام 2015(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك  170 – 100--شقة إستديو

د.ك 310 – 180د.ك 450 – 350-شقة بغرفة واحدة
د.ك 440 – 190د.ك 500 – 400-شقة بغرفتني

د.ك 650 – 330--شقة بثالث غرف
---شقة بأربع غرف

---سقائف

المهبولة – محافظة األحمدي
تعتبــر منطقــة المهبولــة أكبــر مناطــق العقــارات اإلســتثمارية تحــت اإلنشــاء فــي محافظــة األحمــدي. يوضــح الجدول 
رقــم 60 أننــا قــد قمنــا برصــد6,610 شــقة فــي هــذه المنطقــة باإلضافــة إلــى 2,853 شــقة تحــت التطويــر. وضــم 

المســح الســابق حوالــي 5,500 شــقة تحــت التطويــر ومعظــم هــذه الشــقق قــد تــم إنشــائها.

فــي ضــوء زيــادة المعــروض مــن العقــارات، إنخفضــت نســب اإلشــغال مــن 94.9% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 
89.5% فــي الربــع الثانــي مــن 2015. وتغيــرت اإليجــارات مــن 255.2 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 273.8 د.ك 

فــي الربــع الثانــي مــن 2015 أي مــا يعــد تغيــرا معتــدال.
جدول 62: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة المهبولة

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

6,610 4,288 عدد الشقق
695 218 عدد الشقق اخلالية

%89.5%94.9نسبة اإلشغال
د.ك 273.8د.ك 255.2متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

2,853 5,493 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 36 نسب الوحدات حسب درجة الجودة.

• 2% فقــط مــن الوحــدات تضــم شــققا مؤثثــة و 6% مــن الوحــدات تضــم شــقق نصــف مؤثثــة و92% مــن 	

الوحــدات تضــم شــقق غيــر مؤثثــة فــي منطقــة المهبولــة.
الرسم البیاني 36 : منطقة المھبولة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث الربع الثاني من عام 2015

2% 
6% 
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يتضــح مــن الجــدول رقــم 61 أن إيجــارات فئــة الشــقق النصــف مؤثثــة والغيــر مؤثثــة قــد شــهدت نمــوا بنســبة 	 
18% بينمــا كان النمــو أعلــى فــي فئــة الشــقق المؤثثــة. 
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جــدول 63: المهبولــة – التغيــر فــي نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية حســب حالة التأثيث في الشــقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%21.6د.ك 385.0%94.7د.ك 316.5%98.8مؤثثة
%18.4د.ك 333.0%91.2د.ك 281.3%93.8نصفمؤثثة
%18.8د.ك 253.4%89.4د.ك 213.3%94.8غيرمؤثثة

تضــم منطقــة المهبولــة 14% مــن العقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن و 29% مــن العقــارات ذات عمــر مــا 	 
بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام.

حوالي 57% من العقارات هي عقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.	 
الرسم البیاني 37 : منطقة المھبولة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

14% 

29% 57% 
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Property Age > 5 Yrs

يتضــح مــن الجــدول رقــم 62 أن معــدالت النمــو للعقــارات الجديــدة قــد شــهدت نمــوا بنســبة 13.7% ونمــوا 	 
هامشــيا بنســبة 3.2% للعقــارات ذات العمرمــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام.

بالنســبة للعقارات ذات العمر أكثر من خمســة أعوام، شــهدت العقارات نموا بنســبة 19.3% خال العامين الماضيين.	 
جدول 64: المهبولة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%13.7د.ك 323.6%87.1د.ك 284.5%85.1أقل من عامني

%3.2د.ك 296.3%90.6د.ك 287.0%96.1ما بني عامني وخمس أعوام

%19.3د.ك 295.8%89.4د.ك 247.9%96.1أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 38 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
• ــة )ب(و48% تضــم 	 ــى )أ(و14% تضــم شــقق الدرجــة الثاني 7% فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األول

ــة )ج(. شــقق الدرجــة الثالث
تمثل عقارات شقق الدرجة األدنىنسبة %31.	 

الرسم البیاني 38 : منطقة المھبولة – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام 2015 (
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يوضح الجدول رقم 63 أن نسب اإلشغال قد إنخفضت لجميع فئات العقارات ذات الدرجات المختلفة.	 
شهدت اإليجارات الشهرية تذبذبا لمختلف أنواع العقارات ذات الدرجات المختلفة.	 

جدول 65: المهبولة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

----درجة أولى ممتازة )أ+(

%16.7-د.ك 499.8%85.7د.ك 600.0%94.7درجة أولى )أ(

%20.0د.ك 366.0%88.7د.ك 304.9%89.1درجة ثانية )ب(

%43.5د.ك 297.9%89.1د.ك 207.6%96.1درجة ثالثة )ج(

د.ك 241.7%91.1--الدرجة األدنى

بالنسبة لمنطقة المهبولة، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 64.
جدول 66: اإليجارات الشهرية السائدة في المهبولة ) الربع الثاني من عام 2015 (

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 300 – 100--شقة إستديو

د.ك 400 – 180د.ك 450 – 250د.ك 500 – 280شقة بغرفة واحدة
د.ك 640 – 190د.ك 500 – 300د.ك 650 – 350شقة بغرفتني

د.ك 650 – 330--شقة بثالث غرف
---شقة بأربع غرف

---سقائف
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أبو حليفة – محافظة األحمدي
تعــد منطقــة أبــو حليفــة مزيــج بيــن مناطــق العقــارات اإلســتثمارية الراقيــة ومــا دون الراقيــة فــي محافظــة األحمــدي. 
وتقــع المنطقــة علــى الشــارع الســاحلي حيــث تــم تطويــر عقــارات فاخــرة فيهــا. ويصعــب عمــل مقارنــة بيــن تلــك 

المنطقــة والمناطــق الداخليــة والتــي جميــع أنــواع الدرجــات المختلفــة مــن العقــارات.

يتضــح مــن الجــدول رقــم 65 أننــا قــد رصدنــا 4,555 شــقة فــي هــذه المنطقــة وحوالــي 100 شــقة تحــت التطويــر. 
وبلــغ حجــم المســح الســابق لهــذه المنطقــة حوالــي 5,202 شــقة وكان التغطيــة فــي المســح الحالــي أقــل بشــكل 

هامشــي.

إنخفضــت نســب اإلشــغال مــن 96.3% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 94.7% فــي الربــع الثانــي مــن 2015. وتغيــر 
مســتوى اإليجــارات مــن 314.8 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 337.0 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015 أي 

مــا يعــد تغيــرا معتــدال.
جدول 67: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة أبو حليفة

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

4,555 5,202 عدد الشقق
241 193 عدد الشقق اخلالية

%94.7%96.3نسبة اإلشغال
د.ك 337.0د.ك 314.8متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

100 300 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 39 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
• 1% فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق مؤثثــة و 2% تضــم شــقق نصــف مؤثثــة و 97% تضــم شــقق غيــر مؤثثــة 	

فــي منطقــة أبــو حليفــة.
إنخفضــت نســبة العقــارات المؤثثــة والنصــف مؤثثــة بشــكل كبيــر فــي منطقــة أبــو حليفــة خــال األعــوام 	 

القليلــة الماضيــة.
الرسم البیاني 39 : منطقة أبوحلیفة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (
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 	 category show quite sharp and غيرمؤثثــة and مؤثثــة shows that the rentals for the 66 جــدول
opposing trends. As mentioned before, several properties have changed status from مؤثثــة 

 .and thus, the rental growth numbers are meaningless غيرمؤثثــة to نصفمؤثثــة and
ــة شــهدت تراجعــا حــادا. كمــا 	  ــر المؤثث ــة وغي ــة الشــقق المؤثث يتضــح مــن الجــدول رقــم 66 أن اإليجــارات لفئ

تــم ذكــره آنفــا، تغيــرت حالــة العديــد مــن العقــارات مــن مؤثثةونصــف مؤثثــة إلــى غيــر مؤثثــة وبالتالــي فــإن 
ــى. ــارات ليســت ذات معن معــدالت نمــو اإليج

جدول 68: أبو حليفة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%54.4-د.ك 490.0%92.5د.ك 1,075.0%99.0مؤثثة
غير متوفرد.ك 390.0%90.1-   -   نصفمؤثثة
%56.9د.ك 305.4%94.7د.ك 194.6%95.9غيرمؤثثة

تضــم منطقــة أبــو حليفــة 3% مــن العقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن و 25% ذات عمــر مابيــن عاميــن إلــى 	 
خمســة أعــوام.

حوالي 72% من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.	 
الرسم البیاني 40 : منطقة أبو حلیفة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (
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Property Age > 5 Yrs

فــي ضــوء تغيــر حالــة العقــارات مــن فئــة إلــى أخــرى، ال يمكــن مقارنــة معــدالت النمــو فــي اإليجــارات بالنســبة 	 
لتلــك الفئــات.

جدول 69: أبو حليفة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%5.0-د.ك 472.7%96.0د.ك 497.5%96.2أقل من عامني

%10.4-د.ك 376.5%92.6د.ك 420.0%96.9ما بني عامني وخمس أعوام

%49.4د.ك 279.9%95.4د.ك 187.3%96.2أكثر من خمس أعوام
يوضح الرسم البياني رقم 41 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

• 3% فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+(و6% تضــم شــقق الدرجــة األولــى )أ(و%10 	
تضــم شــقق الدرجــة الثانيــة )ب(و 50% تضــم شــقق الدرجــة الثالثــة )ج(.

تمثل عقارات الدرجة األدنىنسبة %31.	 
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الرسم البیاني 41: منطقة أبو حلیفة – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام
)2015
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يتضح من الجدول رقم 68 أن نسب اإلشغال قد حافظت على معدالتها الجيدة لجميع الفئات.	 
فــي ضــوء تغيــر حالــة التأثيــث، قامــت العديــد مــن العقــارات بتغييــر درجاتهــا وبالتالــي ال يمكــن إجــراء مقارنــة 	 

حتــى بالنســبة لمختلــف فئــات العقــارات.
جدول 70: أبو حليفة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

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

%37.1-د.ك 565.9%92.9د.ك 900.0%90.0درجة أولى )أ(

%54.0-د.ك 368.0%97.6د.ك 800.0%95.0درجة ثانية )ب(

%56.1-د.ك 313.1%93.6د.ك 713.0%97.8درجة ثالثة )ج(

%17.1د.ك 226.9%95.7د.ك 193.8%96.3الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة أبــو حليفــة، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي الجــدول 
رقــم 69.

جدول 71: اإليجارات الشهرية السائدة في أبو حليفة ) الربع الثاني من عام 2015 (

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 150 – 115--شقة إستديو

د.ك 300 – 150د.ك 350 – 250د.ك 450 – 250شقة بغرفة واحدة
د.ك 590 – 170د.ك 500 – 300د.ك550 – 400 شقة بغرفتني

د.ك 600 – 230--شقة بثالث غرف
---شقة بأربع غرف

---سقائف

المنقف – محافظة األحمدي
يتضــح مــن الجــدول رقــم 70 أننــا قــد قمنــا برصــد5,638 شــقة فــي هــذه المنطقــة، أي مــا يمثــل إنخفاضــا عــن حجــم 
التغطيــة فــي المســح الســابق. بالرغــم مــن أن نطــاق تغطيــة المســح كنســبة يعــد جيــدا، إال أننــا ســنقوم بتحســين 

المســح فــي هــذه المنطقــة فــي المــرة المقبلــة.

شــهدت نســب اإلشــغال تحســنا مــن 94.0% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 95.9% فــي الربــع الثانــي مــن 2015. 
وتغيــرت اإليجــارات مــن 230.8 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 271.6 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015 أي مــا 

يعــد تغيــرا معتــدال. يشــمل نطــاق تغطيتنــا 428 عقــار تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة.
جدول 72: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة المنقف

الربع الثاني من 
عام 2013

الربع الثاني من 
عام 2015

5,638 7,578 عدد الشقق
231 458 عدد الشقق اخلالية

%95.9%94.0نسبة اإلشغال
د.ك 271.6د.ك 230.8متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

428 1,547 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 42 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
هنــاك 2% فقــط مــن الوحــدات مؤثثــة و 2% مــن الوحــدات نصــف مؤثثــة و 96% مــن الوحــدات غيــر مؤثثــة فــي 	 

منطقــة المنقف.
إنخفضــت نســبة العقــارات المؤثثــة والنصــف مؤثثــة بشــكل كبيــر فــي منطقــة المنقــف خــال األعــوام القليلــة 	 

الماضية.
الرســم البیانــي 42 : منطقــة المنقــف – العقــار اإلســتثماري حســب حالــة التأثیــث ) الربــع الثانــي مــن عــام 2015 (

2% 2% 

96% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

يوضــح الجــدول رقــم 71 أن إيجــارات الوحــدات المؤثثــة وغيــر المؤثثــة قــد شــهدت تحســنا معتــدال خــال 	 
الماضييــن. العاميــن 

تبقــى منطقــة المنقــف أحــد أكثــر المناطــق مائمــة للســكن لــذوي الدخــل المتوســط بدولــة الكويــت ولهــذا 	 
الســبب فــإن نســب اإلشــغال فيهــا عاليــة.
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جدول 73: المنقف – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%11.2د.ك 453.3%96.8د.ك 407.7%88.9مؤثثة
غير متوفرد.ك 411.3%96.1--نصف مؤثثة

%18.9د.ك 268.5%95.9د.ك 225.9%94.2غير مؤثثة

تضــم منطقــة المنقــف 6% مــن العقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن و 15% مــن العقــارات ذات العمــر مابيــن 	 
عاميــن إلــى خمســة أعــوام.

حوالي 79% من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.	 
الرسم البیاني 43: منطقة المنقف – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

6% 

15% 

79% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

في ضوء إنتقال العقارات من فئة إلى أخرى، يوضح الجدول رقم 72 معدالت نمو اإليجارات	 
لمختلف الفئات.

شــهدت فئــة العقــارات ذات العمــر مابيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام إيجــارات ثابتــة نظــرًا إلنتقــال العديــد مــن 	 
العقــارات مــن الفئــة الســابقة.

إرتفعت إيجارات العقارات القديمة بوتيرة متسارعة.	 
جدول 74: المنقف – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
%18.4د.ك 341.8%95.8د.ك 288.8%89.5أقل من عامني

%0.8د.ك 305.3%96.6د.ك 302.9%94.9ما بني عامني وخمس أعوام

%24.3د.ك 276.0%95.8د.ك 222.1%94.2أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 44 نسب العقارات حسب درجة الجودة:	 
• ــة )ب(و25% تضــم 	 ــى )أ(و17% تضــم شــقق الدرجــة الثاني 3% فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األول

ــة )ج(. شــقق الدرجــة الثالث
تمثل عقارات الدرجة األدنى نسبة %55. 	 

الرسم البیاني 44 : منطقة المنقف – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام 2015 (

0% 3% 

17% 

25% 

55% 
Grade A+

Grade A

Grade B

Grade C

Lower Grade

يتضح من الجدول رقم 73 أن نسب اإلشغال قد حافظت على مستوياتها الجيدة لجميع الفئات.	 
كانــت معــدالت نمــو اإليجــارات لمختلــف الفئــات معتدلــة بإســتثناء عقــارات الدرجــة األدنــى حيــث كان النمــو 	 

فيهــا يعــادل 25.1% خــال العاميــن الماضييــن.
جدول 75: المنقف – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
غير متوفر-   -   -   -   درجة أولى ممتازة )أ+(

%5.8-د.ك 494.5%96.0د.ك 525.0%91.7درجة أولى )أ(

%8.5د.ك 292.0%92.5د.ك 269.1%91.6درجة ثانية )ب(

%12.1د.ك 265.0%95.8د.ك 236.3%94.5درجة ثالثة )ج(

%25.1د.ك 201.6%97.0د.ك 161.2%97.5الدرجة األدنى

ــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي الجــدول  بالنســبة لمنطقــة المنقــف، قمن
رقــم 74.

جدول 76: اإليجارات الشهرية السائدة في المنقف ) الربع الثاني من عام 2015 ( 

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 250 – 60--شقة إستديو

د.ك 250 – 130د.ك 350 – 250د.ك 350 – 290شقة بغرفة واحدة
د.ك 400 – 170د.ك 500 – 300د.ك 650 – 440شقة بغرفتني

د.ك 500 – 220--شقة بثالث غرف
د.ك 650 - 290--شقة بأربع غرف

---سقائف
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الجهراء – محافظة الجهراء
يتضــح مــن الجــدول رقــم 75 أننــا قــد رصدنــا 3,217 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي مــا يمثــل إرتفاعــًا كبيــرا عــن نطــاق 
التغطيــة فــي المســح الســابق. وتحســنت نســب اإلشــغال مــن 95.2% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 96.4% فــي 

الربــع الثانــي مــن 2015.

قفــزت اإليجــارات بشــكل حــاد مــن 192.8 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 266.7 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 
2015 أي مــا يعــد إرتفاعــًا كبيــرًا. ويتضمــن نطــاق التغطيــة 89 شــقة تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة.

جدول 77: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقةالجهراء

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

3,217 1,837 عدد الشقق
117 88 عدد الشقق اخلالية

%96.4%95.2نسبة اإلشغال
د.ك 266.7د.ك 192.8متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

89 202 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 45 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
جميع الوحدات في منطقة الجهراء غير مؤثثة.	 

الرسم البیاني 45 : منطقة الجھراء – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (

0% 

100% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

يتضــح مــن الجــدول رقــم 76 أن إيجــارات العقــارات غيــر المؤثثــة قــد قفــزت بنســبة 38.3% خــال العاميــن 	 
الماضييــن.

جدول 78: الجهراء– التغير في نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمة اإليجارات الشــهرية حســب حالة التأثيث في الشــقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر----مؤثثة
غير متوفر----نصف مؤثثة

%38.3د.ك 266.7%96.4د.ك 192.8%95.2غير مؤثثة

 .years 5 to 2 with age %25 years and 2 of the properties with age less than %7 hasالجهراء
تضــم منطقــة الجهــراء 7% فقــط مــن العقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن و 25% مــن العقــارات ذات العمــر 	 

مابيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام.
حوالي 68% من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.	 

الرسم البیاني 46 : منطقة الجھراء – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

7% 

25% 

68% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يتضح من الجدول رقم 77 أن جميع فئات العقارات قد شهدت نموا متسارعا في إيجاراتها.	 
جدول 79: الجهراء– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
%34.0د.ك 287.8%92.5د.ك 214.7%80.6أقل من عامني

%39.6د.ك 269.2%96.2د.ك 192.8%97.1ما بني عامني وخمس أعوام

%31.0د.ك 246.1%96.9د.ك 187.8%95.9أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 47 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
شــهدت منطقــة الجهــراء تطويــر عقــارات أفضــل خــال األعــوام القليلــة الماضيــة. نقــوم حاليــا برصــد 5% مــن 	 

عقــارات الدرجــة األولــى )أ(و13% مــن عقــارات الدرجــة الثانيــة )ب(و24% مــن عقــارات الدرجــة الثالثــة )ج(.
أغلبية العقارات )بنسبة 58%( تندرج ضمن عقارات الدرجة األدنى.	 
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الرسم البیاني 47 : منطقة الجھراء – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام
) 2015

0% 5% 

13% 

24% 

58% 

Grade A+

Grade A

Grade B

Grade C

Lower Grade

يتضح من الجدول رقم 78  أن نسب اإلشغال قد حافظت على معاتها الجيدة لجميع الفئات.	 
ال يمكــن إحتســاب معــدالت نمــو اإليجــارات لفئــات الدرجــات األعلــى نظــرا لعــدم توافــر البيانــات خــال 	 

الســابقة. المســحات 
بلغت معدالت نمو اإليجارات لعقارات الدرجة األدنى 17.6% خال العامين الماضيين.	 

جدول 80: الجهراء – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر---   -   درجة أولى ممتازة )أ+(
غير متوفرد.ك 439.2%97.0-   -   درجة أولى )أ(

غير متوفرد.ك 334.4%95.1-   -   درجة ثانية )ب(
غير متوفرد.ك 289.3%96.8-   -   درجة ثالثة )ج(
%17.6د.ك 226.7%96.5د.ك 192.8%95.2الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة الجهــراء، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي الجــدول رقــم 97.
جدول 81: اإليجارات الشهرية السائدة في الجهراء ) الربع الثاني من عام 2015 (

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 150 – 60--شقة إستديو

د.ك 270 – 140--شقة بغرفة واحدة
د.ك 700 – 190--شقة بغرفتني

د.ك 650 – 250--شقة بثالث غرف
د.ك 650 - 290 --شقة بأربع غرف

---سقائف

الفروانية – محافظة الفروانية 
يتضــح مــن الجــدول رقــم 80 أننــا قــد قمنــا برصــد9,242 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي مــا يمثــل إنخفاضــا هامشــيا 
عــن نطــاق التغطيــة فــي المســح الســابق. حيــث إنخفضــت نســب اإلشــغال بشــكل هامشــي مــن 97.1% فــي الربــع 

الثانــي مــن 2013 إلــى 96.8% فــي الربــع الثانــي مــن 2015.

كمــا قفــزت اإليجــارات بشــكل حــاد مــن 208.8 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 96.8% فــي الربــع الثانــي مــن 
2015 أي مــا يعــد نمــوا كبيــرا. إال أن هــذا الرقــم غيــر معبــر عــن الواقــع حيــث أنــه تــم تطويــر عقــارات ذات درجــة أعلــى 
فــي منطقــة الفروانيــة خــال األعــوام القليلــة الماضيــة ممــا نتــج عنــه رفــع متوســط اإليجــارات. وقــد قمنــا بتوضيــح 

ذلــك الحقــا فــي القســم الماثل.ويشــمل نطــاق تغطيتنــا 447 شــقة تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة.
جدول 82: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقةالفروانية

الربع الثاني من 
عام 2013

الربع الثاني من 
عام 2015

9,242 9,612 عدد الشقق
295 278 عدد الشقق اخلالية

%96.8%97.1نسبة اإلشغال
د.ك 272.9د.ك 208.8متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

447 1,318 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 48 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
• 6% فقط من الوحدات تضم شقق نصف مؤثثة و 94% من الوحدات في منطقة الفروانية غير مؤثثة.	

الرسم البیاني 48 : منطقة الفروانیة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (

0% 6% 

94% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

يتضــح مــن الجــدول رقــم 81 أن إيجــارات العقــارات النصــف مؤثثــة قــد إرتفعــت بنســبة 23.6% وإرتفعــت بنســبة 	 
32.3% للعقــارات غيــر المؤثثــة خــال العاميــن الماضييــن. ولقــد ذكرنــا ســابقا بــأن الســبب الرئيســي فــي هــذه 
القفــزة يعــود إلــى تحســن فئــات الدرجــات الخاصــة بالعديــد مــن العقــارات الجديــدة ممــا ينتــج عنــه رفــع متوســط 

اإليجارات.
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جدول 83: الفروانية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر--د.ك 213.3%96.6مؤثثة
%23.6د.ك 320.0%100.0د.ك 259.0%99.3نصف مؤثثة

%32.3د.ك 272.8%96.7د.ك 206.2%97.1غير مؤثثة

تضــم منطقــة الفروانيــة 2% مــن العقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن و 22% مــن العقــارات ذات العمــر مابيــن 	 
عاميــن إلــى خمســة أعوام.

حوالي 76% من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.	 
الرسم البیاني 49 : منطقة الفروانیة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

2% 

22% 

76% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يتضــح مــن الجــدول رقــم 82 أن إيجــارات العقــارات ذات األعمــار المختلفــة قــد إرتفعــت بشــكل متســارع إال أن 	 
هــذا النمــو ال يعبــر عــن الواقع.ســيتم توضيــح هــذه النقطــة فــي القســم الخــاص بإيجــارات العقــارات حســب 

درجــة الجــودة .
جدول 84: الفروانية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
%65.1د.ك 383.5%96.1د.ك 232.3%97.8أقل من عامني

%35.8د.ك 307.8%97.4د.ك 226.7%97.3ما بني عامني وخمس أعوام

%28.9د.ك 260.3%96.6د.ك 201.9%96.9أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 50 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
شــهدت منطقــة الفروانيــة تطويــر عقــارات ذات درجــات أفضــل خــال األعــوام القليلــة الماضيــة. ويشــمل 	 

نطــاق التغطيــة رصــد 4% مــن عقــارات الدرجــة األولــى )أ(و25% مــن عقــارات الدرجــة الثانيــة )ب(و14% مــن 
عقــارات الدرجــة الثالثــة )ج(.

أغلبية عقارات الدرجة األدنى تستحوذ على نسبة %57.	 

الرسم البیاني 50 : منطقة الفروانیة – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام
)2015

0% 4% 
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57% 

Grade A+

Grade A

Grade B

Grade C

Lower Grade

يتضح من الجدول رقم 83 أن نسب اإلشغال قد حافظت على معدالتها الجيدة لجميع فئات العقارات.	 
ال يمكــن إحتســاب معــدالت نمــو اإليجــارات لعقــارات الدرجــة األولــى )أ(والثانيــة )ب( نظــرا لعــدم توفــر البيانــات 	 

خــال المســحات الســابقة. إال أنــه تواجــد هــذه الفئــات فــي المســح الحالــي قــد نتج عنــه رفع متوســط اإليجارات 
للمنطقــة ككل ممــا يعطــي إنطباعــا بــأن اإليجــارات قــد شــهدت نمــوا حــادا.

ــة بنســب 	  ــة )ج( والدرجةاألدنــى. إرتفعــت اإليجــارات بنســب معتدل ــة لعقــارات الدرجــة الثالث يمكــن إجــراء مقارن
ــن. ــن الماضيي ــن 9% و 13% خــال العامي ــراوح بي تت

جدول 85: الفروانية– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر-   -   -   -   درجة أولى ممتازة )أ+(
غير متوفرد.ك 450.5%97.2-   -   درجة أولى )أ(

غير متوفرد.ك 340.9%96.9-   -   درجة ثانية )ب(
%12.9د.ك 289.8%96.4د.ك 256.8%97.9درجة ثالثة )ج(

%8.7د.ك 223.5%96.8د.ك 205.7%97.1الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة الفروانيــة، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي الجــدول 
رقــم 84.

جدول 86: اإليجارات الشهرية السائدة فيالفروانية ) الربع الثاني من عام 2015 (

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 210 – 70--شقة إستديو

د.ك 320 – 140د.ك 300 – 200-شقة بغرفة واحدة
د.ك 850 – 160د.ك 650 – 350-شقة بغرفتني

د.ك 800 – 260د.ك 800 – 400-شقة بثالث غرف
د.ك 900 - 290 --شقة بأربع غرف

---سقائف
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خيطان – محافظة الفروانية
يتضــح مــن الجــدول رقــم 85 أننــا قــد قمنــا برصــد10,329 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي مــا يعــد إرتفاعــا كبيــرا عــن 
نطــاق التغطيــة فــي المســحات الســابقة. حافظــت نســب اإلشــغال علــى إســتقرارها مابيــن 97.1% فــي الربــع الثانــي 

مــن 2013 و96.9% فــي الربــع الثانــي مــن 2015.
قفــزت اإليجــارات بشــكل حــاد مــن 152.9 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 266.5 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 
2015. إال أن هــذه الحالــة مشــابهة للحالــة الســابقة لمنطقــة الفروانيــة حيــث أن هــذا النمــو ال يعبــر عــن الواقــع. وقــد 
تــم تطويــر عقــارات ذات درجــات أعلــى فــي منطقــة خيطــان خــال األعــوام القليلــة الماضيــة ممــا رفــع مــن قيمــة 

متوســط اإليجــارات.

يشمل نطاق تغطيتنا 127 شقة تحت التطوير في هذه المنطقة.
جدول 87 : لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة خيطان

الربع الثاني من 
عام 2013

الربع الثاني من 
عام 2015

10,329 8,771 عدد الشقق
325 253 عدد الشقق اخلالية

%96.9%97.1نسبة اإلشغال
د.ك 266.5د.ك 152.9متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

127 640 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 51 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
• 2% فقــط مــن الوحــدات تضــم شــقق مؤثثــة و 1% تضــم شــقق نصــف مؤثثــة و 97% تضــم شــقق غيــر مؤثثــة 	

فــي منطقــة خيطــان.
الرسم البیاني 51: منطقة خیطان – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (

2% 1% 

97% 

Furnished

Semi Furnished

Unfurnished

 

يتضــح مــن الجــدول رقــم 86 أن اإليجــارات للعقــارات غيــر المؤثثــة قــد إرتفعــت بنســبة 73.7% خــال العاميــن 	 
الماضييــن. وقــد ذكرنــا ســابقا بــأن الســبب الرئيســي فــي هــذه القفــزة يعــود إلــى تطويــر عقــارات جديــدة بدرجــات 

أفضــل ممــا يرفــع مــن متوســط قيمــة اإليجــارات.

جدول 88: خيطان – التغير في نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمة اإليجارات الشــهرية حســب حالة التأثيث في الشــقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفرد.ك 380.0%97.5-   -   مؤثثة
غير متوفرد.ك 365.0%93.9-   -   نصف مؤثثة

%73.7د.ك 265.6%96.8د.ك 152.9%97.1غير مؤثثة

تضــم منطقــة خيطــان 4% مــن العقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن و 18% مــن العقــارات ذات العمــر مابيــن 	 
عاميــن إلــى خمســة أعــوام.

حوالي 78% من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.	 

الرسم البیاني 52 : منطقة خیطان – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

4% 

18% 

78% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يتضــح مــن الجــدول رقــم 87 أن العقــارات مــن مختلــف األعمــار قــد شــهدت تحســنا متســارعا فــي اإليجــارات، 	 

وهــذا نمــو ال يعبــر عــن الواقــع. وســيتم توضيــح هــذه النقطــة فــي قســم اإليجــارات لعقــارات الدرجــات المختلفــة.
جدول 89: خيطان – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%46.7د.ك 287.0%94.9د.ك 195.6%97.4أقل من عامني

%69.2د.ك 334.7%97.9د.ك 197.8%98.0ما بني عامني وخمس أعوام

%82.7د.ك 250.0%96.7د.ك 136.8%96.9أكثر من خمس أعوام
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يوضح الرسم البياني رقم 53 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
شــهدت منطقــة خيطــان تطويــر عقــارات ذات درجــات أفضــل خــال األعــوام القليلــة الماضيــة. يشــمل نطــاق 	 

ــى )أ(و21% مــن  ــارات الدرجــة األول ــازة )أ+(و5% مــن عق ــى الممت ــارات الدرجــة األول ــا 1% مــن عق ــة حالي التغطي
عقــارات الدرجــة الثانيــة )ب(و 21% مــن عقــارات الدرجــة الثالثــة )ج(.

بلغت نسبة عقارات الدرجةاألدنى %52.	 

الرسم البیاني 53 : منطقة خیطان – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام 2015 (

1% 5% 

21% 

21% 

52% 
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يتضــح مــن الجــدول رقــم 88 أن نســبة اإلشــغال فــي مختلــف الفئــات العقاريــة قــد حافظــت علــى مســتوياتها 	 
الجيــدة.

ال يمكــن إحتســاب معــدالت نمــو اإليجــارات لعقــارات الدرجــة األولــى الممتــازة )أ+(وعقــارات الدرجــة األولــى )أ(	 
وعقــارات الدرجــة الثانيــة )ب(لعــدم توافــر البيانــات خــال المســحات الســابقة. إال أن تواجــد هــذه العقــارات فــي 
المســح الحالــي قــد رفــع مــن متوســط اإليجــارات للمنطقــة بأكملهــا، ممــا يعطــي إنطباعــا بــأن اإليجــارات قــد 

إرتفعــت بشــكل حــاد.
يمكــن إجــراء مقارنــة فــي عقــارات الدرجةاألدنــى. حيــث إرتفعــت معدالت اإليجارات بنســبة 31.6% خــال العامين 	 

الماضييــن. ومــازال النمــو مرتفعــا بالمقارنــة مــع عــدد مــن المناطــق األخرى.
تتســم طبيعــة منطقــة خيطــان بإســتمرار تغيرهــا مــن منطقــة خاصــة بالدرجةاألدنــى إلــى منطقــة للعقــارات 	 

ــة ونتوقــع أن تعكــس اإليجــارات ذلــك مســتقبًا.   الراقي
جدول 90: خيطان– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفرد.ك 455.0%92.1-  -   درجة أولى ممتازة )أ+(
غير متوفرد.ك 434.0%97.5--درجة أولى )أ(

غير متوفرد.ك 352.5%96.6--درجة ثانية )ب(
غير متوفرد.ك 305.2%97.3-   -   درجة ثالثة )ج(
%31.6د.ك 201.2%96.7د.ك 152.9%97.1الدرجة األدنى

بالنسبة لمنطقة خيطان، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 89.

جدول 91: اإليجارات الشهرية السائدة فيخيطان ) الربع الثاني من عام  2015(

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 160 – 90--شقة إستديو

د.ك 340 – 140--شقة بغرفة واحدة
د.ك 640 – 160د.ك 650 – 300د.ك 650 – 350شقة بغرفتني

د.ك 500 – 270د.ك 800 – 380د.ك 800 – 450شقة بثالث غرف
د.ك 800 - 290 --شقة بأربع غرف

---سقائف

جليب الشيوخ – محافظة الفروانية
يتضــح مــن الجــدول رقــم 90 أننــا قــد رصدنــا 7,253 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي مــا يمثــل إرتفاعــًا كبيــرا عــن نطــاق 
التغطيــة فــي المســحات الســابقة. وظلــت نســب اإلشــغال مرتفعــة مــن 96.7% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 

95.3% فــي الربــع الثانــي مــن 2015.

إرتفعــت اإليجــارات بشــكل معتــدل مــن 147.3 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 160.5 د.ك فــي الربــع الثانــي 
مــن 2015. إال أن األرقــام ال تعبرعــن الواقــع كمــا هــو عليــه الحــال فــي منطقــة الفروانيــة. هنــاك بعــض التغيــر فــي 

درجــات العقــارات وشــهدت اإليجــارات إرتفاعــًا كبيــرًا بالنســبة لبعــض فئــات العقــارات حســب الدرجــة.

قمنا برصد 372 شقة تحت التطوير في هذه المنطقة.
جدول 92: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة جليب الشيوخ

الربع الثاني من 
عام 2013

الربع الثاني من 
عام 2015

7,253 4,284 عدد الشقق
338 140 عدد الشقق اخلالية

%95.3%96.7نسبة اإلشغال
د.ك 160.5د.ك 147.3متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

372 107 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 54 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
جميع الوحدات في منطقة جليب الشيوخ غير مؤثثة.	 
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الرسم البیاني 54 : منطقة جلیب الشیوخ – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث الربع الثاني من عام 2015 
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يتضــح مــن الجــدول رقــم 91 أن إيجــارات العقــارات الغيــر مؤثثــة قــد إرتفعــت بنســبة 9.0% فقــط خــال العاميــن 	 
الســابقين. وقــد أشــرنا ســابقًا إلــى أن المزيــد مــن التحليــل يوضــح إتجاهــا متغيــرا فــي مختلــف فئــات درجــات 

العقــارات. ســيتم توضيــح ذلــك الحقــا.
جــدول 93: جليــب الشــيوخ – التغيــر فــي نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية حســب حالــة 

التأثيــث فــي الشــقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر-   -   مؤثثة
غير متوفر-   -   نصف مؤثثة

%9.0د.ك 160.5%95.3د.ك 147.3%96.7غيرمؤثثة

تضــم منطقــة جليــب الشــيوخ 3% فقــط مــن العقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن و 20% مــن العقــارات ذات 	 
العمــر مابيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام.

حوالي 77% من الشقق ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.	 

الرسم البیاني 55 : منطقة جلیب الشیوخ – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (
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يتضــح مــن الجــدول رقــم 92 أن إيجــارات جميــع فئــات أعمــار العقــارات قــد إرتفعــت بشــكل متســارع بإســتثناء 	 
العقــارات القديمــة. تؤكــد األدلــة المســحية محافظــة العقــارات القديمــة علــى مســتويات إيجاراتهــا عنــد نفــس 

المســتوى تقريبــا.
جدول 94: جليب الشيوخ – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

%21.2د.ك 266.1%80.7د.ك 219.6%92.8أقل من عامني

%17.3د.ك 239.5%92.1د.ك 204.1%98.6ما بني عامني وخمس أعوام

%1.5د.ك 135.9%96.7د.ك 133.9%96.9أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 56 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
شــهدت منطقــة جليــب الشــيوخ تطويــر عقــارات ذات درجــات أفضــل خــال األعــوام القليلــة الماضيــة. ونقــوم 	 

حاليــا برصــد 1% مــن عقــارات الدرجــة األولــى )أ(و2% مــن عقــارات الدرجــة الثانيــة )ب(و15% مــن عقــارات الدرجــة 
الثالثــة )ج(.

تمثل عقارات الدرجةاألدنى الحصة األكبر بنسبة %82.	 
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الرسم البیاني 56 : منطقة جلیب الشیوخ – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة الربع الثاني من عام 2015
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يتضح من الجدول رقم 93 أن نسب اإلشغال قد حافظت على مستوياتها الجيدة في جميع الفئات.	 
ال يمكــن إحتســاب معــدل نمــو إيجــارات فئــات الدرجــة األولــى )أ(والثانيــة )ب( نظــرا لعــدم توافــر البيانــات خــال 	 

مســحاتنا الســابقة. إال أن وجــود هــذه البيانــات فــي المســح الحالــي قــد أدى إلــى إنحــراف متوســط اإليجــارات 
للمنطقــة ككل.

ــد 	  ــة )ج( ق ــة الثالث ــارات الدرج ــى. ويتضــح أن إيج ــة األدن ــة )ج( والدرج ــة الثالث ــات الدرج ــة لفئ ــراء مقارن ــن إج يمك
شــهدت إرتفاعــا بنســبة 33.0% خــال العاميــن الماضييــن.

إال أن إيجــارات فئــة الدرجةاألدنــى قــد إنخفضــت بنســبة 14.5% خــال الفتــرة ذاتهــا. ومــن الجديــر بالماحظــة أن 	 
العديــد مــن العقــارات قــد شــهدت إنخفاضــا فــي حجــم الوحــدات بهــا فــي منطقــة جليــب الشــيوخ مقابــل إمــا 
عــدم تغيــر إيجاراتهــا أو إنخفــاض اإليجــارات بشــكل هامشــي. وباإلعتمــاد علــى أســاس مســتوى اإليجــار للمتــر 
المربــع، يتحصــل مالكــو العقــار علــى إيــرادات تأجيريــة أعلــى فــي الوقــت الــذي إنخفضــت فيــه اإليجــارات لتلــك 

العقــارات.
جدول 95: جليب الشــيوخ– التغير في نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمة اإليجارات الشــهرية حســب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر-   -   درجة أولى ممتازة )أ+(
غير متوفرد.ك 485.0%97.2-   -   درجة أولى )أ(

غير متوفرد.ك 357.4%96.7-   -   درجة ثانية )ب(
%33.0د.ك 307.5%93.1د.ك 231.2%72.1درجة ثالثة )ج(

%14.5-د.ك 124.8%95.7د.ك 146.0%97.1الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة جليــب الشــيوخ، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي 
الجــدول رقــم 94.

جدول 96: اإليجارات الشهرية السائدة في جليب الشيوخ ) الربع الثاني من عام 2015( 

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 180 – 35--شقة إستديو

د.ك 270 – 150--شقة بغرفة واحدة
د.ك 360 – 166--شقة بغرفتني

د.ك 700 – 250--شقة بثالث غرف
---شقة بأربع غرف

---سقائف

الرقعي – محافظة الفروانية
يتضــح مــن الجــدول رقــم 95 أننــا قــد رصدنــا 4,857 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي مــا يمثــل إرتفاعــا كبيــرا عــن 
مســحوتنا الســابقة. وظلــت نســب اإلشــغال مرتفعــة مــن 95.8% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 97.1% فــي الربــع 

الثانــي مــن 2015.
إرتفعــت اإليجــارات بشــكل معتــدل مــن 254.1 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 297.0 د.ك فــي الربــع الثانــي 

مــن 2015. تشــمل تغطيتنــا 213 شــقة تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة.
جدول 97: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة الرقعي

الربع الثاني من 
عام 2013

الربع الثاني من 
عام 2015

4,857 3,421 عدد الشقق
142 142 عدد الشقق اخلالية

%97.1%95.8نسبة اإلشغال
د.ك 297.0د.ك 254.1متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

213 207 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 57 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.

جميع الوحدات في منطقة الرقعي غير مؤثثة.	 
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الرسم البیاني 57: منطقة الرقعي – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (
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يتضــح مــن الجــدول رقــم 96 أن إيجــارات العقــارات غيــر المؤثثــة قــد إرتفعــت بنســبة 16.9% فقــط خــال 	 
العاميــن الســابقين. وقــد أشــرنا ســابقًا إلــى أن المزيــد مــن التحليــل يعكــس إتجاهــا متغيــرا فــي مختلــف فئــات 

درجــات العقــارات. ســيتم توضيــح ذلــك الحقــا.
جدول 98: الرقعي – التغير في نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمة اإليجارات الشــهرية حســب حالة التأثيث في الشــقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
غير متوفر-   -   -   -   مؤثثة

غير متوفر-   -   -   -   نص فمؤثثة
%16.9د.ك 297.0%97.1د.ك 254.1%95.8غيرمؤثثة

تضــم منطقــة الرقعــي 8% مــن العقــارات ذات العمــر بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام وتشــمل الـــ92% المتبقيــة 	 
مــن العقــارات، عقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام.

الرسم البیاني 58: منطقة الرقعي – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (
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يتضــح مــن الجــدول رقــم 97 أن إيجــارات العقــارات ذات العمــر مابيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام قــد إرتفعــت 	 
بنســبة 30.9% خــال العاميــن األخيريــن لترتفــع بعــد ذلــك بنســبة 12.2% فقــط للعقــارات ذات العمــر أكثــر مــن 

خمســة أعــوام..
جدول 99: الرقعي – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر--د.ك 260.0%95.8أقل من عامني
%30.9د.ك 320.8%96.8د.ك 245.0%96.3ما بني عامني وخمس أعوام

%12.2د.ك 285.3%97.1د.ك 254.2%95.8أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 59 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

ــا 	  ــة. نقــوم حالي ــة الماضي ــر عقــارات ذات درجــات أفضــل خــال األعــوام القليل شــهدت منطقــة الرقعــي تطوي
ــة )ب(و33% مــن عقــارات الدرجــة  ــى )أ(و34% مــن عقــارات الدرجــة الثاني برصــد 14% مــن عقــارات الدرجــة األول

ــة )ج(. الثالث
تمثل نسبة عقارات الدرجةاألدنى 19% فقط مما يشير على توافر عقارات ذات درجات جيدة في المنطقة.	 
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الرسم البیاني 59: منطقة الرقعي – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة ) الربع الثاني من عام 2015( 
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Lower Grade

ــات خــال مســحاتنا 	  ــر البيان ــى )أ(نظــرا لعــدم تواف ــة الدرجــة األول ــارات فئ ال يمكــن إحتســاب معــدل نمــو إيج
الســابقة.

يمكــن إجــراء مقارنــة لفئــات الدرجــة الثانيــة )ب(والثالثــة )ج( والدرجــة األدنــى. ويتضــح أن إيجــارات الدرجــة الثانيــة 	 
)ب(قــد شــهدت إرتفاعــا بنســبة 16.9% خــال العاميــن الماضييــن.

حافظت اإليجارات على ثابتها القوي لباقي فئات درجات العقارات.	 

جدول 100: الرقعي– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
غير متوفر----درجة أولى ممتازة )أ+(

غير متوفرد.ك 450.0%93.3--درجة أولى )أ(
%16.9د.ك 290.6%91.8د.ك 248.5%96.2درجة ثانية )ب(

%5.4د.ك 268.0%100.0د.ك 254.2%95.8درجة ثالثة )ج(

%4.4-د.ك 240.0%94.7د.ك 251.0%93.0الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة الرقعــي، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحدات فــي الجدول رقــم 99.

جدول 101: اإليجارات الشهرية السائدة في الرقعي ) الربع الثاني من عام 2015( 

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
د.ك 170 – 90--شقة إستديو

د.ك 320 – 120--شقة بغرفة واحدة
د.ك 440 – 190--شقة بغرفتني

د.ك 550 – 250--شقة بثالث غرف
د.ك 550 - 450 --شقة بأربع غرف

---سقائف

منطقة صباح السالم – محافظة مبارك الكبير
يتضــح مــن الجــدول رقــم 100، أننــا قــد رصدنــا 670 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي مــا يمثــل إرتفاعــًا هامشــيا عــن 
ــد مــن العقــارات تحــت  ــة حيــث بتواجــد بهــا العدي ــة فــي المســحات الســابقة. وهــذه المنطقــة حديث نطــاق التغطي

ــر. التطوي

حافظــت نســب اإلشــغال علــى مســتوياتها المرتفعــة مــن 94.0% فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 94.2% فــي الربــع 
الثانــي مــن 2015. وإرتفعــت اإليجــارات بشــكل معتــدل مــن 332.4 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2013 إلــى 337.3 د.ك 

فــي الربــع الثانــي مــن 2015. ويشــمل نطــاق التغطيــة 558 شــقة تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة.
جدول 102: لمحة عن قطاع العقار اإلستثماري في منطقة صباح السالم

الربع الثاني من 
عام 2013

الربع الثاني من 
عام 2015

670 780 عدد الشقق
39 47 عدد الشقق اخلالية

%94.2%94.0نسبة اإلشغال
د.ك 337.3د.ك 332.4متوسط قيمة اإليجارات الشهرية

52558 عدد الشقق حتت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 60 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث.
حوالي 10% من الوحدات نصف مؤثثة و90% غير مؤثثة.	 

الرسم البیاني 60: منطقة صباح السالم – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث ) الربع الثاني من عام 2015 (
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جــدول shows that the rentals for the 101 غيرمؤثثــة properties remained essentially stagغيــر متوفــر	 
 .nt over the last two years

يتضح من الجدول رقم 101 أن إيجارات حافظت بشكل رئيسي على ركودها خال العامين الماضيين.	 
 	    .category, the comparison for the previous data point is not available نصفمؤثثة For the
بالنسبة لفئة العقارات النصف مؤثثة، ال يمكن إجراء مقارنة بينها وبين البيانات السابقة.	 
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جــدول 103: صبــاح الســالم – التغيــر فــي نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات الشــهرية حســب حالــة 
التأثيــث فــي الشــقق

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 

الشهرية
غير متوفر-   -   -   -   مؤثثة

غير متوفرد.ك 361.0%94.5-   -   نصف مؤثثة
%1.6-د.ك 327.0%94.0د.ك 332.4%94.0غيرمؤثثة

في مسحنا، جاءت جميع العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.	 
كمــا تــم اإلشــارة إليــه آنفــا، هنــاك حوالــي 15 عقــار تحــت التطويــر يضــم 558 شــقة. وســوف يتــم إســتكمال هذه 	 

العقــارات خــال عــام أو عاميــن قادمين.
الرسم البیاني 61 : منطقة صباح السالم – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار ) الربع الثاني من عام 2015 (

0% 

100% 

Property Age < 2 Yrs

Property Age 2 - 5 Yrs

Property Age > 5 Yrs

يتضــح مــن الجــدول رقــم 102 أن العقــارات ذات العمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام قــد شــهدت إرتفاعــا فــي 	 
إيجاراتهــا بنســبة 4.6% فقــط خــال العاميــن الماضييــن. وبمــا أن المنطقــة تشــهد تطــورًا، نعتقــد أن اإليجــارات 

ــادة حجــم العــرض. ســتنخفض بزي
جدول 104: صباح السالم – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر-   -   -   -   أقل من عامني
غير متوفر-   -   د.ك 354.4%93.2ما بني عامني وخمس أعوام

%4.6د.ك 337.3%97.1د.ك 322.5%94.2أكثر من خمس أعوام

يوضح الرسم البياني رقم 62 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
حوالــي 24% مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى )أ(و21% تضــم شــقق الدرجــة الثانيــة )ب(و5% تضــم 	 

شــقق الدرجــة الثالثــة )ج(.
 

الرسم البیاني 62 : منطقة صباح السالم – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة )الربع الثاني من عام2015(
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ال يمكــن إحتســاب معــدالت النمــو فــي اإليجــارات لفئــة الدرجــة األولــى )أ(نظــرا لعــدم توافــر البيانــات خــال 	 
المســحات الســابقة.

يمكــن إجــراء مقارنــة لفئــات الدرجــة الثانيــة )ب(والثالثــة )ج( والدرجــة األدنــى. ويتضــح تغيــر اإليجــارات بشــكل 	 
هامشــي فــي كل فئــة مــن العقــارات.

جدول 105: صباح الســالم– التغير في نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمة اإليجارات الشــهرية حســب درجة جودة العقار

التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط قيمة 

اإليجارات 
الشهرية %

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

متوسط قيمة نسبة اإلشغال
اإليجارات 
الشهرية

غير متوفر-   -   -   -   درجة أولى ممتازة )أ+(
غير متوفرد.ك 481.0%93.3-   -   درجة أولى )أ(

%3.5د.ك 450.0%91.8د.ك 434.6%92.1درجة ثانية )ب(

%0.6-د.ك 390.0%100.0د.ك 392.2%93.6درجة ثالثة )ج(

%8.5د.ك 240.0%94.7د.ك 221.1%95.2الدرجة األدنى

بالنســبة لمنطقــة صبــاح الســالم، قمنــا بتوضيــح اإليجــارات الشــهرية الســائدة لمختلــف أنــواع الوحــدات فــي 
الجــدول رقــم 104.
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جدول 106: اإليجارات الشهرية السائدة في صباح السالم ) الربع الثاني من عام 2015 (

غير مؤثثةنصف مؤثثةمؤثثة
---شقة إستديو

د.ك 320 – 180--شقة بغرفة واحدة
د.ك 480 – 240د.ك 500 – 400-شقة بغرفتني

د.ك 550 – 350د.ك 600 – 500-شقة بثالث غرف
---شقة بأربع غرف

---سقائف

قطاع عقارات  التمليك الحر
ألول مــرة فــي اإلصــدار الماثــل، قمنــا بتغطيــة قطــاع عقــارات التمليــك الحــر والمعروضــة للبيــع وليــس اإليجــار. 
فهنــاك بعــض العقــارات فــي الســوق التــي تــم تطويرهــا كشــقق للبيــع. يوضــح الجــدول رقــم 105 لمحــة مختصــرة 

عــن هــذا القطــاع.
قمنــا برصــد63 عقــار فــي هــذا القطــاع بعــدد 2,353 شــقة فــي الربــع الثانــي مــن 2015، مــن ضمنهــا حوالــي ألــف 
ــا  ــع، قمن ــارات للبي ــا العق ــا. وحســب عــدد األشــهر المعروضــة فيه ــم بيعه ــم يت ــا و 1,353 شــقة ل ــم بيعه شــقة ت
بتقديــر النمــو فــي المبيعــات بنســبة تعــادل 5.4% شــهريًا وهــي نســبة معتدلــة. وبشــكل مبســط، يتمثــل تقديرنــا فــي 
أنــه يبــاع مــن العقــار 5.4% مــن عــدد الوحــدات كل شــهر. هــذا يعنــي أن المشــروع العقــاري القياســي يتــم بيعــه خــال 
18.5 شــهر، أي بشــكل أســرع مــن فتــرة التطويــر المعتــادة التــي تتــراوح بيــن 24 شــهر و 30 شــهر. هــذا يعــد مؤشــر 

جيــد علــى إســتقرار هــذا القطــاع نظــرا لقــدرة المشــروع علــى بيــع وحداتــه قبــل إســتكمال عمليــة التشــييد والبنــاء.
جدول 107: لمحة عامة عن قطاع سوق عقارات التملك الحر بدولة الكويت - الربع الثاني من عام 2015

63عدد العقارات القائمة والتي مت تغطيتها في العينة
2,353مجموع عدد الوحدات 
1,373الوحدات الغير مباعة
%5.40معدل الشهري للبيع

د.ك 1,255متوسط السعر )للمتر املربع(

يوضح الرسم البياني رقم 63 مزيج أنواع الوحدات في مشاريع التمليك الحر في السوق بدولة الكويت:
تمثل الوحدات بغرفة واحدة نسبة 12% وتمثل الوحدات بغرفتين نسبة %40. 	 
تمثل وحدات الغرف الثاث نسبة 45% وهناك نسبة قليلة تبلغ3% لوحدات الغرف األربع.	 
هــذا يختلــف مــع الحصــص الســوقية بالنســبة لنفــس أنــواع الشــقق فــي ســوق العقــارات اإلســتثمارية، حيــث 	 

الوحــدات بغرقتيــن تمثــل أكبــر نســبة مــا بيــن كل أنــواع الشــقق األخــرى. العديــد مــن مشــتري شــقق التمليــك 
الحــر هــم مســتثمرون يقومــون بشــراء الوحــدات العقاريــة بغــرض توفيرإيــراد تأجيــري ثابــت.

الرسم البیاني 63 : مزیج أنواع الشقق في مشاریع التملك الحر في الكویت
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قمنــا برصــد عــدة آالف الصفقــات الخاصــة بشــقق التمليــك الحــر بدولــة الكويــت خــال األعــوام الثمانيــة الماضيــة 
ويوضــح الرســم البيانــي رقــم 64 عــدد الصفقــات فــي كل عــام.

كان عدد الصفقات أكثر من ألف صفقة في األعوام 2007 و 2008.	 
بعد األزمة المالية، إنخفض عدد الصفقات لتبلغ أقل مستوى لها في عام 2012.	 
إستعاد السوق عافيته منذ ذلك الحين ليبلغ عدد الصفقات في 2014 ما يعادل 773 صفقة.	 
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توضــح بيانــات يونيــو 2015 أن عــدد الصفقــات قــد بلــغ حوالــي 515 صفقــة. وبالتالــي مــن المتوقــع أن يتجــاوز 	 
عــدد الصفقــات مســتوى األلــف صفقــة بنهايــة ســنة 2015.
الرسم البیاني 64 : عدد شقق التملك الحر المباعة في الكویت
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يبــدو مــن البيانــات أن قطــاع شــقق التمليــك الحــر يشــهد تعافيــًا ومــن المتوقــع أن يســجل أحــد أفضــل مســتوياته 

خــال األعــوام الســابقة.
قمنــا برصــد إتجــاه متوســط أســعار الشــقق فــي مختلــف المناطــق بدولــة الكويــت. وعلــى ذلــك، إن البيانــات 
الموضحــة فــي الجــدول رقــم 106 مبنيــة علــى حوالــي 6,500 صفقــة فــي هــذه المناطــق مــن 2007 وحتــى 2014. 
ــع  ــة لجمي ــات المحدث ــر البيان ــث ال تتوف ــات الســوقية الرئيســية فقــط، حي ــى الصفق ــات 2015 عل ــت بيان ــد بني وق

المناطــق. ولــم يتــم إســتخدام أســعار عــام 2015 فــي إحتســاب النمــو الســنوي.
تغيــرت أســعار منطقــة بنيــد القــار مــن 603 د.ك للمتــر المربــع فــي عــام 2007 إلــى 1,037 د.ك للمتــر المربــع 	 

فــي عــام 2014 أي مــا يمثــل نمــو ســنوي مركــب بنســبة 8.1% خــال هــذه الفتــرة وهــى أقــل نســبة نمــو بدولــة 
الكويــت.

بلغ نسبة النمو السنوي المركب في شقق الشعب البحري 10.2% و ما يعادل 9.6% في شقق الشعب.	 
فــي محافظــة حولــي، تــم تســجيل أقــل مســتوى مــن النمــو فــي منطقــة الجابريــة بنســبة 8.3% ســنويًا خــال 	 

ثمانيــة أعــوام.
بلــغ النمــو فــي أســعار عقــارات منطقــة الفروانيــة و صبــاح الســالم 12.5% و 13.8% علــى التوالــي. وكان نســبة 	 

نمــو أســعار العقــارات فــي منطقــة صبــاح الســالم فــي أعلــى مســتوياته بيــن جميــع مناطــق دولــة الكويــت.
فــي محافظــة األحمــدي، بلــغ نمــو أســعار العقــارات فــي منطقــة أبــو حليفــة 13.4% ســنويًا. وقــد بلــغ نمو أســعار 	 

العقــارات فــي منطقــة الفنطــاس والمهبولــة 11.5% و 11.3% علــى التوالــي. وقــد شــهدت منطقــة المهبولــة 
أقــل النســبلنمو أســعار العقــارات فــي هــذه المحافظــة وبنســبة %8.8.

بشــكل عــام، بلــغ نمــو أســعار العقــارات لجميــع المناطــق مجتمعــة 10.1%. هــذا يشــير إلــى أن مســتثمي شــقق 	 
التملــك الحــر قــد حققــوا عائــد علــى رأس المــال بنســبة 10% خــال األعــوام الثمانيــة الماضيــة.

يتضــح مــن البيانــات أن نســبة نمــو أســعار العقــارات كان معتــدال خــال األعــوام الخمســة األولــى ليرتفــع 	 
ــغ نســبة نمــو أســعار العقــارات 16.7% ســنويًا بيــن  ــرة. وقــد بل ــة واألربعــة األخي ــًا فــي األعــوام الثاث دراماتيكي

األعــوام 2012 و 2014.
مــن الماحــظ أن جميــع العمليــات الحســابية تــم إجرائهــا مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار مختلــف مصاريــف الصفقات 	 

مثــل عمولــة السمســرة ورســوم التســجيل والمســاهمة فــي البنيــة التحتيــة وغيرهــا. وبضــم هــذه المصاريــف، 
يبلــغ صافــي نمــو أســعار العقــارات حوالــي %9. 
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يوضــح الرســم البيانــي رقــم 65 إتجــاه نســبة العائــد التأجيــري حســب العــام للوحــدات بغرفــة واحــدة وبغرفتيــن فــي 
مناطــق مختــارة بدولــة الكويــت. ولــم تتوافــر البيانــات الخاصــة بوحــدات الغــرف الثاثــة.

تــم إحتســاب نســب العوائــد بإســتخدام األســعار الســنوية للشــقق بغرفــة واحدةوبغرفتيــن لمختلــف المناطــق. 	 
فبالنســبة لنفــس المناطــق، تــم إســتخدام متوســط اإليجــار الشــهري للشــقق وتــم إحتســاب نســبة العائــد لــكل 
منطقــة. وقــد تــم إحتســاب متوســط العوائــد بعــد ذلــك لجميــع المناطــق كمــا موضــح فــي الرســم البيانــي 

رقــم 65.
معظــم نســب العوائــد كانــت أكثــر مــن 7% خــال الفتــرة مابيــن 2007 و 2012. وقــد تــم تســجيل أعلــى نســب 	 

للعوائــد فــي عــام 2010. منــذ ذلــك الحيــن بــدأت نســب العوائــد باإلنخفــاض. وإنخفضــت نســب العوائــد تحــت 
مســتوى 7% فــي 2013 وتبلــغ حاليــا أقــل مــن %6.

خــال فتــرة األعــوام الثمانيــة، بلغتنســبة النمــو الســنوي المركــب فــي أســعار عقــارات التملــك الحــر 10.1% وبلــغ 	 
النمــو فــي اإليجــارات مــا بيــن 6.0% و 6.5% ســنويًا. نتيجــة لذلــك، إنخفضــت العوائــد اإليجاريــة.

حقــق مســتثمرو شــقق التملــك الحــر متوســط عوائــد بنســبة 17.0% ســنويا خــال األعــوام الثمانيــة الماضيــة. 	 
وتعــزى 6.9% مــن تلــك العوائــد الســنوية إلــى العائــد التأجيــري و 10.1% إلــى العائــد الناتجلإلرتفــاع فــي قيمــة 

العقــار.
بالرغــم مــن وجــود شــك بــأن هــذه العوائــد ســوف تســتمر علــى حالهــا خــال األعــوام الخمســة إلــى العشــرة 	 

ــر مــن قبــل المســتثمرين بوضــع الســوق فــي ضــوء خبراتهــم. القادمــة، هنــاك تفــاؤل كبي
الرسم البیاني 65 : العائد التأجیري للشقق بغرفة واحدة وغرفتین في الكویت
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قطاع المكاتب اإلدارية
يوضــح الجــدول رقــم 107 لمحــة مختصــرة عــن قطــاع المكاتــب. يعــد هــذا القطــاع أكبــر القطاعــات تحســنًا خــال 

ــن الماضييــن. العامي
يتضــح مــن الجــدول رقــم 107 أن نســب اإلشــغال فــي المكاتــب قــد بلغــت 86.7% للمســاحات الموجــودة حاليــا 	 

والمســاحات تحــت التطوير.
هنــاك مؤشــرات ســوقية قويــة علــى إنتعــاش الســوق حيــث بلغــت نســب اإلشــغال فــي المكاتب تحــت التطوير 	 

83.8%. وبشــكل مبســط، هــذا يعنــي أن مطــوري العقــارات قادريــن علــى تأجيــر العقــارات قبــل إســتكمال أعمــال 
التشــييد والبنــاء فيها.

فــي ضــوء إرتفــاع نســب اإلشــغال، إرتفعــت معــدالت التأجيــر إلــى 7.2 د.ك للمتــر المربــع فــي الربــع الثانــي مــن 	 
2015 مــن 6.8 د.ك للمتــر المربــع فــي 2013. يعتبــر هــذا نمــوًا معتــداًل بنســبة 6.6% خــال العاميــن. وقــد أشــرنا 

فــي قســم الحــق مــن التقريــر الماثــل أن معــدالت النمــو تتفــاوت بإختــاف فئاتدرجــات العقــارات.
جدول 109: لمحة عن قطاع عقار المكاتب اإلدارية في دولة الكويت

الربع الثالث من 
عام 2011

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

1,188,838متر مربع1,183,838متر مربع817,998 متر مربعحجم املعروض من عقارات املكاتب اإلدارية - أ و ب )متر مربع(

1,171,538متر مربع1,122,390متر مربع795,398 متر مربععدد عقارات املكاتب اإلدارية القائمة - أ )متر مربع(

17,300 متر مربع61,448 متر مربع22,600 متر مربععدد عقارات املكاتب اإلدارية حتت اإلنشاء - ب )متر مربع(

%86.7%67.40%59.40نسبة اإلشغال - حجم العرض من عقارات املكاتب اإلدارية )%(

%86.8%71.10%61.10نسبة اإلشغال - عقارات املكاتب اإلدارية القائمة )%(

%83.8%0.00%0.00نسبة اإلشغال - عقارات املكاتب اإلدارية حتت اإلنشاء )%(
د.ك 7.2د.ك 6.8د.ك 6.4متوسط اإليجار الشهرى )دينار كويتي للمتر املربع(

يوضح الرسم البياني رقم 66 المعروض من المكاتب، وذلك حسب كل محافظة
مازالت محافظة العاصمة التي تضم مدينة الكويت هي أكبر منطقة أعمال بدولة الكويت بحصة %81. 	 
بلغ المعروض في محافظة حولي 13% حيث تم تطوير عقارات تجارية جديدة.	 
تمثل محافظة الفروانية نسبة 4% و تمثل كل من نسبة محافظة الجهراء واألحمدي %1.	 

الرسم البیاني 66 : حجم المعروض من عقارات المكاتب اإلداریة بدولة الكویت حسب المحافظة ) الربع
الثاني من عام 2015 (

1% 1% 

81% 

4% 
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يوضــح الجــدول رقــم 801 نســب اإلشــغال، ومعــدالت التأجيــر ومعــدالت النمــو علــى مســتوى المحافظــات 	 
خــال العاميــن الماضييــن.

ــع المحافظــات. وقــد بلغــت نســبة اإلشــغال فــي محافظــة 	  ــام لجمي ــة بشــكل ع جــاءت نســب اإلشــغال عالي
ــب %1.58. ــدد مــن المكات ــر ع ــي تضــم أكب العاصمــة الت

شــهدت معــدالت التأجيــر إتجاهــات مختلفــة. ففــي محافظــة العاصمــة، بلــغ النمــو فــي معدالت التأجيــر %8.81 	 
إال أن معــدالت التأجيــر كانــت معتدلــة فــي كل مــن حولــي واألحمــدي.

فــي محافظــة الفروانيــة، توضــح البيانــات أن معــدالت التأجيــر قــد شــهدت إنخفاضــًا. وقــد قمنــا بتوســعة نطــاق 	 
التغطيــة فــي المســح لهــذه المنطقــة ممــا قــد يكــون قــد نتــج عنــه إنحــراف فــي تحليــل نتائــج بعــض البيانــات.

قمنــا بإضافــة الجهــراء إلــى نطــاق تغطيتنــا مــن هــذا المســح. ويمكــن إجــراء مقارنــة لهــذه المحافظــة بــدءًا مــن 	 
األصــدار المقبــل.

جدول 110: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى حسب المحافظة

نسبة التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط اإليجار 
الشهرى للمتر 

 المربع
))%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط اإليجار 
 الشهرى

)دينار كويتي/متر 
مربع(

 نسبة اإلشغال
%

متوسط اإليجار 
 الشهرى

)دينار كويتي/متر 
مربع(

%16.8د.ك 7.98%85.1د.ك 6.83%69.7العاصمة

%2.1د.ك 6.79%94.1د.ك 6.65%85.3حولي

%4.8د.ك 6.21%91.8د.ك 5.93%88.3األحمدي
%14.5-د.ك 5.12%95.8د.ك 5.99%89.2الفروانية
غير متوفرد.ك 3.88%95.8--اجلهراء

يوضح الرسم البياني رقم 76 المعروض من المكاتب بدولة الكويت حسب فئة درجة جودة العقار.
فــي ضــوء جاهزيــة بعــض العقــارات الجديــدة بمســاحات كبيــرة، يعتبــر القطــاع األكبــر هــو قطــاع الدرجــة األولــى 	 

العالميــة )أ( بنســبة %33.
بلغت نسبة الدرجة األولى )أ(73% و 51% للدرجة الثانية )ب(.	 
بلغت نسبة الدرجة الثالثة )ج( 9% و 6% للدرجةاألدنى.	 

الرسم البیاني 67 : حجم المعروض من عقارات المكاتب اإلداریة بدولة الكویت حسب درجة جودة العقار الربع 
الثاني من عام 2015 
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يوضح الرسم البياني رقم 109 إتجاه نسبة اإلشغال ومعدالت التأجير حسب فئة درجة جودة العقار.
نسبة اإلشغال لجميع فئات درجات جودة العقار عالية.	 
قفــزت معــدالت التأجيــر لعقــارات الدرجــة األولىالعالميــة )أ( بنســبة 29.8% أي مــا يعــد إرتفاعــا كبيــرا. وناحــظ 	 

أن معــدالت التأجيــر لهــذه العقــارات كان منخفضــة فــي الماضــي ممــا يؤكدعلــى القيــام بعمــل تحديــث لتلــك 
العقــارات تــم بوتيــرة ســريعة.

إرتفعــت معــدالت التأجيــر لفئــات عقــارات الدرجــة األولــى )أ(والثانيــة )ب( بشــكل معتــدل خــال العاميــن 	 
الماضييــن.

بالنســبة لفئــة عقــارات الدرجــة الثالثــة )ج( والدرجةاألدنــى، توضــح البيانــات إنخفــاض معــدالت التأجيــر. ويعــزى 	 
ذلــك إلــى زيــادة نطــاق التغطيــة فــي محافظــات الفروانيــة والجهــراء. وبالتالــي، ال يمثــل هــذا اإلنخفــاض وضــع 

السوق.
جدول 111: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهرى  حسب الفئات المختلفة

نسبة التغير في الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013
متوسط اإليجار 
الشهرى للمتر 

 المربع
%

 نسبة اإلشغال
%

متوسط اإليجار 
 الشهرى

)دينار كويتي/متر 
مربع(

 نسبة اإلشغال
%

متوسط اإليجار 
 الشهرى

)دينار كويتي/متر 
مربع(

%29.8د.ك 11.25%83.6د.ك 8.67%49.5درجة أولى )أ( الدولية
%11.7د.ك 8.66%87.8د.ك 7.75%72.6درجة أولى )أ(

%5.8د.ك 7.05%87.7د.ك 6.66%75.5درجة ثانية )ب(
%4.6-د.ك 5.65%90.2د.ك 5.92%86.0درجة ثالثة )ج(
%35.0-د.ك 4.33%91.6د.ك 6.67%86.1الدرجة األدنى

نظرة مستقبلية على قطاع المكاتب
بينمــا تظهــر بيانــات الســوق نمــو متســارع لســوقالمكاتب، نعتقــد أنــه هنــاك حاجــة لتوخــي الحــذر فــي قــراءة تلــك 
ــات. ففــي ضــوء اإلنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط وإرتفــاع المخاطــر الجيوسياســية فــي المنطقــة، مــن  البيان
المتوقــع أن تتباطــأ وتيــرة األنشــطة اإلقتصاديــة خــال األعــوام القادمــة. ويعتمــد قطــاع المكاتــب بشــكل رئيســي 
علــى األنشــطة التجاريــة مــن حيــث حجــم الطلــب وســوف يــؤدي أي إنخفــاض فــي األنشــطة التجاريــة إلــى إنخفــاض 

نســب اإلشــغال ومعــدالت العائــد التأجيــري.
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قطاع الوحدات 
التجزئة 
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قطاع وحدات التجزئة
مــازال يشــهد قطــاع عقــارات وحــدات التجزئــة والمحــات التجاريــة اداءا جيــدا بدولــة الكويــت. حيــث يوضــح الجــدول 
رقــم 110 أن نســب اإلشــغال لجميــع المحــات فــي جميــع المراكــز التجاريــة بدولــة الكويــت قــد بلغــت 94.6%، أي مــا 
يعــد أحــد أعلــى مســتويات نســب اإلشــغال قــد قمنــا بتســجيلها. وقــد تــم إســتكمال إنشــاء عــدد مــن المراكــز التجاريــة 
الكبيــرة خــال العاميــن الماضييــن ويتــم تشــغيل هــذه المراكــز بنجــاح. إال أنــه بوجــود عــدد قليــل جــدًا مــن األراضــي 

المناســبة لتطويــر المحــات التجاريــة، هنــاك إتجــاه نحــو تطويــر مشــاريع تجاريــة أصغــر.
جدول 112: لمحة عن قطاع عقارات المحالت التجارية في دولة الكويت

الربع الثالث من 
عام 2011

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من 
عام 2015

799,141 متر 784,141 متر مربع721,871متر مربعحجم العرض من عقارات احملالت التجارية - أ و ب )متر مربع(
مربع

460,371 متر عدد عقارات احملالت التجارية القائمة - أ )متر مربع(
مربع

770,196متر مربع634,257 متر مربع

261,500 متر عدد عقارات احملالت التجارية حتت اإلنشاء - ب )متر مربع(
مربع

28,945 متر مربع149,884 متر مربع

%94.6%88.5%77.0نسبة اإلشغال - حجم العرض من عقارات احملالت التجارية )%(

%95.3%94.8%99.2نسبة اإلشغال - عقارات احملالت التجارية القائمة )%(

%74.8%61.8%38.0نسبة اإلشغال - عقارات احملالت التجارية حتت اإلنشاء )%(

يوضــح الجــدول رقــم 11 معــدالت التأجيــر الســائدة. بشــكل عــام، فقــد كان هنــاك إرتفــاع فــي معــدالت التأجيــر فــي جميــع 	 
المناطــق وجميــع األدوار.

وقــد بلــغ متوســط معــدل التأجيــر فــي الــدور األرضــي فــي المجمعــات التجاريــة أكثــر مــن 25 د.ك للمتــر 	 
المربــع شــهريًا. وهنــاك العديــد مــن المجمعــات التجاريــة فــي دولــة الكويــت التــي تبلــغ فيهــا أســعار التأجيــر هــذا 

المســتوى للــدور األرضــي.
جدول 113: القيم اإليجارية السائدة للمحالت التجارية في دولة الكويت ) د.ك/متر مربع/شهريًا (

الربع الثاني من عام 2015الربع الثاني من عام 2013

المتوسطالحد األدنىالحد األعلىالمتوسطالحد األدنىالحد األعلى
د.ك 18.0د.ك 4.0د.ك 50.0د.ك 16.0د.ك 4.0د.ك 48.0السرداب

د.ك 25.7د.ك 5.5د.ك 90.0د.ك 23.4د.ك 5.5د.ك 75.0الدور األرضي
د.ك 14.4د.ك 5.0د.ك 45.0د.ك 12.4د.ك 5.0د.ك 40.0الدور األول
د.ك 9.8د.ك 0.5د.ك 40.0د.ك 8.6د.ك 5.0د.ك 35.0الدور الثاني

يوضح الرسم البياني رقم 68 هيكل نسب المعروض حسب المحافظة.

التجاريــة، حيــث تمثــل الحصــة الســوقية 	  مازالــت محافظتــي الفروانيــة وحولــي أكبــر مناطــق المجمعــات 
الكويــت. التجزئــة الموجــودة بدولــة  التجاريــة ووحــدات  70% مــن إجمالــي المحــات  للمحافظتيــن مجتمعتيــن 

تــم تطويــر العديــد مــن مشــاريع المجمعــات التجاريــة فــي محافظــة األحمــدي خصوصــا علــى الطريــق الســاحلي 	 
حــول منطقتــي أبــو حليفــة والفحيحيــل. ومعظــم هــذه المشــاريع تضــم مســاحات قابلــة لإليجــار صغيــرة مــا بيــن 
3,000 و 8,000 متــر مربــع وبالتالــي فــإن الحصــة اإلجماليــة لمنطقــة األحمــدي مــن المجمعــات التجاريــة قــد 

إرتفعــت بشــكل معتــدل.
كمــا تــم ذكــره آنفــًا، هنــاك توجــه عــام بدولــة الكويــت بتطويــر مشــاريع للمجمعــات التجاريــة ذات مســاحة 	 

صغيــرة حيــث يتــم إســتكمال تطويرهــا خــال 24 شــهر تأجيرهــا كليــًا.
إال أنــه فــي ضــوء تباطــؤ النمــو اإلقتصــادي، نعتقــد أن نســب إشــغال المحــات التجاريــة ووحــدات التجزئــة فــي 	 

األعــوام المقبلــة ســوف يتراجــع. كمــا أن مــن المتوقــع أن تظــل معــدالت التأجيــر عنــد مســتواها الحالــي.

الرسم البیاني 68 : حجم المعروض من عقارات وحدات التجزئة بدولة الكویت حسب المحافظة ) الربع
الثاني من عام 2015 (
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قطاع العقار 
الصناعي
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القطاع الصناعي
بالنســبة للقطــاع الصناعــي، قمنــا بإعــداد مســح للمســتودعات الصناعيــة فــي ثمــان مناطــق بدولــة الكويــت. 
وينحصــر المعــروض مــن المســتودعات الصناعيــة ضمــن مناطــق صناعيــة قليلــة بدولــة الكويــت. ويوضــح الجــدول 
رقــم 112 المواقــع والمحافظــات ومتوســط اإلرتفاعــات ومتوســط معــدالت التأجيــر )حســب المتــر المربــع( للمخازن 
والمســتودعات الصناعيــة )بإســتثناء المنطقــة العــرض األماميــة( فــي الربــع الثانــي مــن 2013 والربــع الثانــي مــن 

.2015

ــر نســبة  ــراوح بيــن حــد أدنــي وحــد أقصــى، ال يمكــن تقدي ــر تظهــر علــى شــكل قيــم تت ونظــرًا ألن معــدالت التأجي
التغيــر الدقيقــة بيــن الربــع الثانــي مــن 2013 والربــع الثانــي مــن 2015، ولكــن مــن الماحــظ أن معــدالت التأجيــر قــد 

إرتفعــت بشــكل هامشــي بالتــوازي مــع إتجــاه القطاعــات العقاريــة األخــرى.

ففــي منطقــة الشــويخ الصناعيــة التــي تعــد المنطقــة الصناعيــة الرئيســية، إرتفعــت معــدالت التأجيــر )بالمتــر المربع( 
للمســتودعات الصناعيــة ذات إرتفــاع 4 متــر بشــكل هامشــي فــي األدوار العليــا. يتــم تطويــر هــذه المنطقــة بشــكل 
كبيــر كمنطقــة للمحــات التجاريــة الخاصــة بقطــع الغيــار والــورش والمفروشــات وغيرهــا حيــث يصــل فيهــا ســعر 
المتــر المربــع إلــى 40 د.ك فــي بعــض المناطــق. وقــد قمنــا بكتابــة دليــل مرجعــي مفصــل عــن مناطــق الشــويخ 

والــري والفحيحيــل وشــرق األحمــدي فــي إصــدارات متعــددة فــي عــام 2014.

ــر المربــع فــي الربــع الثانــي مــن  إرتفــع متوســط معــدالت التأجيــر فــي منطقــة الضجيــج مــن 2.5 – 5.0 د.ك للمت
2013 إلــى 2.5 – 5.5 د.ك للمتــر المربــع فــي الربــع الثانــي مــن 2015. وتتــراوح أطــوال المخــازن والمســتودعات 
ــازن  ــر 9.0 د.ك للمخ ــغ متوســط معــدالت التأجي ــري، بل ــة ال ــر. وفــي منطق ــن 9 و 11 مت فــي هــذه المنطقــة مابي
والمســتودعات الصناعيــة ذات اإلرتفــاع البالــغ 7 متــر والتــي تضــم وحــدات تكييــف. ظلــت هــذا المعــدل ثابتــا خــال 

ــن الماضييــن. العامي
فــي محافظــة األحمــدي، يصــل معــدل التأجيــر فــي منطقــة صبحــان إلــى 2.5 -5.5 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015 
ويتــراوح مابيــن 2.0 و 4.5 د.ك فــي مينــاء عبــد اللــه. وبالنســبة لمنطقتــي أمغــرة والصليبيــة فــي محافظــة األحمدي، 
حافظــت متوســطات معــدالت التأجيــر علــى قيمتهــا عنــد 2.0 د.ك للمخــازن والمســتودعات الصناعيــة التــي ال 

تضــم وحــدات تكييــف ومابيــن 8.5 و 9 د.ك للمخــازن والمســتودعات الصناعيــة التــي تضــم وحــدات تكييــف.

جدول 114: القيم اإليجارية السائدة للمستودعات الصناعية في مختلف مناطق دولة الكويت ) ماعدا منطقة 
العرض األمامية (

المحافظةالمنطقة
 متوسط اإلرتفاع 

)متر(

 متوسط اإليجار الشهرى
)د.ك/متر مربع(

 متوسط اإليجار الشهرى
)د.ك/متر مربع(

الربع الثاني من عام 
2013

الربع الثاني من عام 
2015

د.ك 7.5 - 2.75  د.ك 6.5 - 2.75  8.5 - 4.0العاصمةالشويخ
د.ك 5.5 - 2.5 د.ك 5.0 - 2.5  11.0 - 9.0الفروانيةالضجيج

د.ك 9.0 - 2.0  7.5 - 6.0الفروانيةالري
)وحدات تبريد(

د.ك 9.0 - 2.5  
)وحدات تبريد(

د.ك 5.5 - 2.5  د.ك 5.5 - 2.5  8.5 – 5.0الفروانيةالعارضية
د.ك 5.5 - 2.5  د.ك 4.5 - 2.5  11.0 - 5.0األحمديصبحان

د.ك 4.5 - 2.0  د.ك 2.5 - 2.0  8.5 - 6.0األحمديميناء عبد اهلل
د.ك 7.5 – 2.0  8.5 - 7.0اجلهراءأمغرة

)وحدات تبريد(
د.ك 8.5 – 2.5  

)وحدات تبريد(
د.ك 9.0 - 2.0  11.0 - 7.0اجلهراءالصليبية

)وحدات تبريد(
د.ك 9.0 - 2.5  

)وحدات تبريد(

ــى  ــم نتمكــن مــن تقديرهــا، تشــير الــدالالت الســوقية إل ــة ل بالرغــم مــن أن نســبة إشــغال المســتودعات الصناعي
أن نســب اإلشــغال فــي معظــم المناطــق تزيــد عــن 95% ممــا يشــير علــى إســتمرار إرتفــاع الطلــب علــى المخــازن 
والمســتودعات الصناعيــة. وُتشــغل المخــازن والمســتودعات الصناعيــة مــن قبــل عــدد كبيــر مــن الشــركات الكبيــرة 
وذلــك إلمكانيــة إســتغال المســتودعات الصناعيــة فــي إســتخدامات متعــددة كمكتــب تمثيــل ومخــزن فــي وقــت 

واحــد


