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تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

إستشاري البحوث

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

اإلفتتاحيـــــــــــة . . . .
القط���اع العق���اري يتأث���ر بمجموع���ة واس���عة ومعق���دة م���ن العوامل
الت���ي يصعب التنبؤ بها  ،وهذه حقيقة أش���رنا إليها بإس���تمرار خالل
السنوات الماضية ،في القطاع العقاري تعتبر المعلومات أكثر أهمية
عن ماهو عليه في العديد من القطاعات األخرى.
يت���م تنفي���ذ المش���اريع العقاري���ة عل���ى م���ر الس���نوات خ�ل�ال أوض���اع
الس���وق الخاضعة للتغيير بش���كل كبير ،وبالتال���ي فإنه من األهمية
أن يتخ���ذ المس���تثمرون قراره���م بن���اءًا عل���ى المعلوم���ات الدقيق���ة
والحديثة للسوق.
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إن قاع���دة بيان���ات موثوق���ة وحديثة تعكس وضع الس���وق تعتبر المفت���اح لتطور الس���وق العقاري  ،وهي
التمنع تقلبات السوق ولكنها تجعلها أقل حدّ ة ،وتفتح العديد من األفكار الجديدة التي ستؤدي بالتأكيد
لنضوج السوق العقاري  ،األمر الّذي يشجع على االستثمار وبالتالي تعود بالفائدة على الجميع.
وبش���كل ع���ام يرى معظ���م الناس للنظر للس���وق العقاري م���ن زاوية ضيقة لألس���عار فقط ،وه���ذا النهج
يتجاه���ل حقيقة أن الس���عر ه���و نتيجة للتفاع���ل المتبادل بين الع���رض والطلب وبالتالي ف���إن معلومات
األسعار ال تساعد في التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.
ولالس���تفادة من الطلب المتزايد عل���ى المعلومات النوعية والكمية للقطاع العق���اري ،بادرنا بإعداد تقرير
يحت���وي على معلومات وبيانات مكثفة اس���ميناه «المرش���د العق���اري» وهو محاولة ألول مرة إنش���اء قاعدة
بيانات علمية وش���املة عن جميع قطاعات العقار بالكويت  ،وبذلنا جهدنا لقياس عوامل العرض والطلب
بق���در اإلم���كان ،وبهذه الطريقة أنش���أنا معايي���ر علمية للعديد من متغيرات الس���وق الرئيس���ية لمختلف
قطاعات العقار.
وسوف يكون بإستطاعتنا بعد إصدار العديد من اإلصدارات الدورية القادمة للمرشد العقاري أن نلقي الضوء
على اتجاهات الس���وق لمختلف القطاعات العقارية الرئيسية وسيتمكن المستثمرون والعمالء من قراءة
تح���ركات الس���وق واتخاذ القرارات الصحيحة ،ويحدونا األمل أن تكون ه���ذه المبادرة األولى بوصلة لتحركات
السوق العقاري ومساعد القطاع العقاري على تحويل الفرص الحالية المتاحة إلى نتائج قابلة للقياس.
وأنتهز هذه المناس���بة ألقدم ش���كرنا وتقديرنا لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على رعايتهم الكريمة
لهذا االصدار ونتطلع إلى رعايتهم لإلصدارات القادمة.

مع أرق تحيـــاتي ،

توفيــــق احمــــد الجـــــراح
رئيـــس اتحـــاد العقارييــن
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نبذة عن اتحاد العقاريين
تأس���س اتحاد العقاريين ع���ام  1990م من خالل مجموعة
متمي���زة من األعضاء المؤسس���ين تقدمهم المغفور له
بإذن اهلل تعالي الش���يخ ناصر س���عود الصباح الذى بذل
جه���ودًا كبيرة في تأس���يس وقي���ام االتحاد .وقد رس���م
االتحاد ومنذ إنشائه أهدافًا عزم علي تحقيقها من خالل
آليات وضعت كأس���س وضوابط ت���ؤدى إلي تحقيق تلك
األهداف والت���ي من أجلها جاءت فكرة تأس���يس االتحاد.
حي���ث يس���عي االتحاد إل���ي خلق مظلة آمن���ة تضم مالك
العق���ار في دولة الكويت لتس���ويقه ف���ي مجتمع األعمال
والجهات المعنية والدفاع عن حقوق العقاريين والقيام
ب���دور فعال في تنظيم وتنمية قطاع العقار لكي يكون
االتح���اد العبًا رئيس���يًا ومؤثرًا في صنع الق���رار األقتصادى
في دولة الكويت.
كما يسعي االتحاد لتقديم الخدمات االستشارية الداعمة
لس���وق العقار في الكويت كالخدمات اللوجستية وذلك
لتحقي���ق أكب���ر قدر م���ن األم���ان االس���تثمارى ف���ي العقار
الكويت���ي بم���ا يؤدى إل���ي ضخ المزي���د من االس���تثمارات
ف���ي ه���ذا القطاع ال���ذى يمث���ل أحد اه���م ركائ���ز التطور
االقتص���ادى كما يضع االتحاد في مقدمة أولوياته الحفاظ
علي المصالح االستثمارية ألعضائه والسعي إلي توسعة
القاعدة العريضة لعضويته لتش���مل كافة ش���رائح مالك
العقار االستثمارى والتجارى في الكويت.
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نبذة عن شركة الخليج المتحدة
للخدمات العقارية
قام���ت الش���ركة المتح���دة للترفي���ه والس���ياحة
بتأس���يس ش���ركة الخلي���ج المتح���دة للخدم���ات
 وذلك بتعيين فريق محترف ذو2008 العقاري���ة عام
.خبرة واسعة في مختلف القطاعات العقارية
وتق���دم الش���ركة خدم���ات عقاري���ة متكاملة مثل
، دراس���ات االس���تغالل األمث���ل،دراس���ات التطوي���ر
، التأجير، التسويق، بحوث السوق،دراسات الجدوى
.االستحواذ العقاري و إدارة األمالك
فريق ش���ركة الخلي���ج المتحدة للخدم���ات العقارية
أعضاء في مجلس الشرق األوسط لمركز التسوق
 والمجل���س الدول���ي لمراك���زwww.mecsc.org
www.icsc.org التسوق

Liases Foras Middle East (www.lfmeglobal.com) is a
unique real estate research and advisory company.
It has an unmatched ability to create scientific
databases on real estate through field surveys. It is
the only company with a comprehensive database
on Bahrain and Kuwait real estate markets, which is
called

(for real estate market intelligence). The

company plans to cover more markets in the GCC
and MENA region shortly.
The ground survey is controlled process that
captures information on a very large sample of
properties across each location. The database
is created using a bottom up approach where
information on various properties are added up to
make up the dynamics of various locations, which
in turn are added up to make the dynamics of the
entire country. The large sample size ensures that
the database truly represents the market and the
bottom up approach ensures that the database
is flexible enough to give deep insight into the
dynamics of each location across all product
categories.
More details on www.lfmeglobal.com
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ملخص تنفيذي
تشهد ظروف االقتصاد الكلي في الكويت تحسنًا
ملموسًا .فأس���عار النفط تخطت  100دوالر للبرميل
وه���ذا س���اعد عل���ى تحس���ين ميزاني���ة الحكوم���ة
بش���كل واضح .ه���ذه العوامل إلى جانب تحس���ن
الظروف االقتصادية في مختلف أنحاء العالم سوف
يؤدي إلى إنعاش الظ���روف االقتصادية العامة في
الكويت عام  2011وما بعده.

قطاع العقارات االستثمارية
يعتب���ر قط���اع العق���ارات االس���تثمارية أكب���ر قطاع
فردي في الكويت .وتقوم الحكومة بتحديد نطاق
األراضي في مناطق معينة باعتبارها اس���تثمارية،
وتس���تخدم تلك العقارات كش���قق لإليجار .توضح
البيان���ات الرس���مية كما في ديس���مبر  2009إلى أنه
يوجد  11.426عقار تنتش���ر عل���ى  6محافظات ،وفي
 19منطق���ة داخ���ل تل���ك المحافظات .وق���د غطينا
خ�ل�ال الرب���ع األخير م���ن ع���ام  2010نح���و  2.534عقارًا
تضم  60.463شقة ،وهو ما يشكل  %20.6من جميع
العقارات االس���تثمارية في الكويت .وكانت النتائج
كالتالي:
•س���جلنا  3.628عق���ار ش���اغر ،مم���ا يعني نس���بة
إشغال ممتازة بلغت  %94.0من عينة السوق.
•بلغ متوسط اإليجار الشهري في جميع العقارات
االستثمارية في الكويت  23504د.ك .وتعد هذه
ه���ي الم���رة األول���ى التي يق���وم فيه���ا أي بحث
بتحديد متوسط اإليجار للسوق بأكمله.
• %59م���ن جمي���ع الش���قق مكون���ة م���ن ش���قق
بغرفتي نوم ،و %26.3شقق بغرفة نوم واحدة.
إذا جمعن���ا االثنين فإن المنتجين يس���تحوذان
على أكثر من  %85من السوق.
•حوالي  %5.1من الشقق تكون مفروشة بالكامل،
و %13.3تطرح شبه مفروشة .أما الباقي فيكون
غير مفروش .وتسجل الشقق الشبه مفروشة
أعلى نسبة إشغال عند .%95.6

•يقفز متوس���ط اإليجار الش���هري بنسبة %37.4
عندما تنتقل الشقة من فئة غير مفروشة إلى
شبه مفروشة ،و %10.9أخرى إذا كانت مفروشة.
•الحظن���ا أن متوس���ط اإليج���ار الش���هري للعق���ار
ينخف���ض بنس���بة  %15.6عندما يزي���د عمره عن
س���نتين ،ثم ينخف���ض مرة أخرى بنس���بة %9.2
عندما يزيد عمره عن خمس سنوات.
•قمنا بإعداد مصفوفة حسابية لتحديد درجات
العقارات .وقد ش���كلت العق���ارات من الدرجة أ+
نس���بة  %0.2فق���ط من الس���وق وبلغ متوس���ط
إيجارها الش���هري  971د.ك .أما الدرجة أ والدرجة
ب فقد اس���تحوذا على  %7.1و %9.3من الس���وق
ومتوسط إيجارهما الشهري  549د.ك و 330د.ك
على التوالي.
•تعتب���ر منطقت���ا الس���المية وحول���ي م���ن أكبر
المناط���ق للعقارات االس���تثمارية .وتبلغ نس���بة
اإلش���غال ف���ي المنطقتي���ن  %94.1و %95.5على
التوال���ي بينما يبلغ متوس���ط اإليجار الش���هري
 265د.ك و 220د.ك على التوالي.

قطاع المساحات المكتبية
يعتبر قطاع المس���احات المكتبية ضعيفًا نسبيًا
ف���ي الكويت حيث يتج���اوز العرض حج���م الطلب.
وق���د رصدن���ا  101عق���ار قائ���م ،و 8تحت اإلنش���اء في
مختلف مناطق الكويت.
أم���ا أكبر منطق���ة تركيز في الكوي���ت في منطقة
األعم���ال المركزية التي تش���مل بش���كل أساس���ي
ش���ارع أحمد الجابر ،وش���ارع الشهداء ،وشارع فهد
السالم ،وشارع جابر المبارك ،وشارع مبارك الكبير،
وبعض الشوارع األخرى المحيطة .وقد رصدنا وجود
 72عقارًا قائمًا وتحت اإلنشاء في تلك المحافظة.
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•يبل���غ إجمال���ي المع���روض م���ن المس���احات
المكتبي���ة  811.268مت���ر مربع ف���ي الكويت من
بينه���ا  558.085مت���ر مربع عبارة عن مس���احات
قائمة مسجلة في قاعدة بياناتنا ،بينما 253.183
متر مربع مساحات تحت اإلنشاء.
•بلغ���ت نس���بة اإلش���غال للمس���احات القائم���ة
 ،%72.6بينم���ا بلغ���ت  %18.9للمس���احات تح���ت
اإلنش���اء .وه���ذا يوضح ب���أن األب���راج القائمة قد
استطاعت الحفاظ على نسبة إشغال معقولة،
وأن الطلب التراكمي في الس���وق ضعيف جدًا
وبالتالي فإن نس���بة اإلش���غال للمساحات تحت
اإلنشاء ضعيفة.
•متوس���ط سعر اإليجار (لكل متر مربع)  6.8د.ك.
نظرًا ألنها أول تغطية لنا في قطاع المساحات
المكتبية في الكويت فإنه ال يتوفر توجه دقيق
لمتوس���ط لس���عر اإليجار .ولكن تش���ير الدالئل
إل���ى أن الس���وق يؤكد على انخفاض متوس���ط
سعر اإليجار.
•تس���تحوذ محافظ���ة العاصم���ة وه���ي منطقة
األعم���ال المركزي���ة ف���ي الكوي���ت عل���ى %83.3
م���ن المعروض م���ن المس���احات المكتبية .من
الناحي���ة العملي���ة فإن جميع مس���احات األعمال
المتميزة ف���ي الكويت تقع في منطقة األعمال
المركزي���ة .يبل���غ إجمال���ي نس���بة اإلش���غال في
محافظة العاصمة  ،%51.3ومتوسط سعر اإليجار
هو  7.6د.ك لكل متر مربع.
•تس���تحوذ محافظة حولي عل���ى  %2.2فقط من
المع���روض من المس���احات المكتبية ونس���بة
اإلش���غال هناك  ،%77.3ومتوس���ط سعر اإليجار
 5.6د.ك ل���كل متر مرب���ع .ويتواصل العمل في
مش���روعي س���يمفوني وأوليمبي���ا بخط���وات
واسعة وهو ما س���يوفر مساحات مكتبية من
درجات أعلى في محافظة حولي.

•تس���تحوذ محافظ���ة األحم���دي عل���ى  %3.0م���ن
المع���روض م���ن المس���احات المكتبي���ة وتبل���غ
نس���بة اإلشغال ومتوسط س���عر اإليجار ،%75.8
و 6.0د.ك على التوالي .أما الفروانية فتستحوذ
على نس���بة  %11.4من المعروض من المساحات
المكتبية .كما أن نس���بة اإلشغال هي األفضل
في تلك المحافظة حيث تبلغ  ،%90.4ومتوسط
سعر اإليجار  5.2د.ك لكل متر مربع.

القطاع الصناعي
بالنس���بة للعقارات الصناعية ،أجرينا عملية مسح
عل���ى المخازن عب���ر  8مناطق ف���ي الكويت غطت
 80مشروعًا.
•في منطقة الشويخ الصناعية ،تراوح متوسط
سعر اإليجار (لكل متر مربع) من  2.5د.ك للمخزن
البال���غ ارتفاعه  4أمتار إلى  5.0د.ك للمخزن البالغ
ارتفاع���ه  7أمتار .يرجى مالحظة أن س���عر اإليجار
ال ينطبق على منطقة المعارض األمامية.
•متوسط س���عر اإليجار في الضجيج يتراوح بين
 3.0 – 2.5د.ك ،ولك���ن ذلك للمخازن التي يتراوح
ارتفاعه���ا بي���ن  9إل���ى  10أمتار .وف���ي الري وصل
متوسط سعر اإليجار إلى  7.0د.ك للمخازن التي
يبلغ ارتفاعه���ا  7أمتار ومزودة بمكيفات هواء،
وإال ينخفض السعر إلى  1.5د.ك.
•ف���ي محافظ���ة األحمدي ،س���جلت صبح���ان أقل
س���عر إيجار ما بين  2.5إلى  3.0د.ك ،بينما سجل
مين���اء عبداهلل  2.0إلى  2.5د.ك ،حيث يتم تأجير
المس���احات المفتوحة مقاب���ل  0.5د.ك إلى 0.75
د.ك لكل متر مربع.
•في محافظ���ة الجهراء في امغ���ره والصليبية،
تراوح متوسط سعر اإليجار بين  2.0د.ك للمخازن
بدون مكيف���ات و 7.0د.ك إل���ى  8.0د.ك للمخازن
المزودة بمكيفات.
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قطاع وحدات البيع بالتجزئة
يتمي���ز قطاع وح���دات البيع بالتجزئ���ة في الكويت
بمعدالت���ه الجيدة .يوجد الكثير م���ن عقارات البيع
بالتجزئ���ة وبعض المجمع���ات التجارية التي تعمل
ف���ي الوقت الحالي ،هذا إلى جان���ب  11مجمع تجاري
تحت اإلنشاء.
بل���غ إجمال���ي المعروض م���ن مس���احات مجمعات
التجزئ���ة  730.871مت���ر مرب���ع م���ن بينه���ا 435.371
( )%58.2منه���ا عق���ارات قائم���ة ،و 305.500مت���ر مربع
تحت اإلنشاء.
تبل���غ نس���بة اإلش���غال للمع���روض م���ن العق���ارات
 %98.1ولكن���ه تصل تلك النس���بة إلى  %36.9فقط
للعقارات تحت اإلنشاء .وهذا يرجع إلى أن كثير من
المجمعات التجارية قد بدأت أنش���طتها التأجيرية
مؤخرًا ،وتعمد المجمعات إلى انتقاء المستأجرين
بعناية لضمان اختالف أنش���طة المس���تأجرين بما
يجذب المتسوقين.
بينما يتواصل العمل في أنش���طة التأجير لجميع
المجمعات التجارية تحت اإلنشاء بخطوات جيدة ،إال
أن انخفاض نسبة اإلشغال للعقارات تحت اإلنشاء
يعد مؤشرًا مبكرًا عن تشبع قطاع وحدات التجزئة
في الكويت.
ارتفع���ت أس���عار التأجي���ر بش���كل حاد عل���ى مدى
الس���نوات القليلة الماضية ،وقد تصل إلى مرحلة
تستقر عندها أسعار التأجير.
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ظروف االقتصاد الكلي في الكويت
تشهد ظروف االقتصاد الكلي تحسنًا ملموسًا في
الكويت وباقي المنطقة .فقد ارتفعت أسعار النفط
وقاربت على  100دوالر للبرميل .وهذا أدى إلى تحسن
ميزانية حكومة الكويت ،وس���يترتب عليه بدء طرح
العديد من مشاريع البنية التحتية في البالد.
في س���بتمبر  2010أش���ارت وكالة التصني���ف العالمية
موودي���ز بأنه م���ن المتوق���ع أن ينمو النات���ج المحلي
اإلجمالي للكويت بنسبة  %2.1في عام  ،2010و %4.5في
ع���ام  .2011ويع���د هذا نقلة جذرية ف���ي االقتصاد الذي
شهد انكماش���ًا بنس���بة  %4.4في عام  .2009ويكمن
السبب وراء تلك النقلة إلى ارتفاع أسعار النفط.
احتفلت الكويت مؤخرًا بمرور  50عامًا على االستقالل،
والذك���رى الـ  20على التحرير والذكرى الخامس���ة على
تول���ي الحك���م ،وفي هذه المناس���بة ت���م اإلعالن عن
المنح���ة األميرية  1000د.ك ل���كل مواطن كويتي ،وهو
م���ا يس���اوي  3.5ملي���ار دوالر تقريب���ًا من ش���أنها دفع
االقتصاد الوطني ،وتشجيع االستهالك.

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

الرسم البياني أ :التضخم في أسعار البضائع واألغذية في الكويت
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ا�ﻏﺬﻳﺔ
11.6%
10.1%
10.6%
6.4%
5.4%

4.6%

5.5%

4.0%
3.0%

4.8%

2.8%
3.2%

Q3 2010

Q2 2010

Q1 2010

2009

2008

2007

المصدر :البنك المركزي الكويتي

إن ظروف االقتصاد الكلي تبدو إيجابية للغاية في الكويت وهذا يدعم أداء السوق العقاري أيضًا.
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قطاع العقارات االستثمارية
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قطاع العقارات االستثمارية
يع���د قط���اع العق���ارات االس���تثمارية بمثاب���ة أكب���ر
قط���اع فردي ف���ي دولة الكويت ،حي���ث تم التركيز
م���ن خالل ه���ذا التقرير مباش���رة عل���ى أهمية هذا
القطاع حيث أنه أش���تمل عل���ى معلومات وبيانات
ال تخص العقار اإلس���تثماري حيث تقوم
أكثر تفصي ً
الحكوم���ة بتحدي���د نط���اق األراض���ي ف���ي مناط���ق
معين���ة باعتباره���ا اس���تثمارية ،وتس���تخدم تل���ك
العقارات كش���قق لإليجار أو للتمليك ،ويستأجرها
المواطنون والمقيمون من جنسيات مختلفة.
تش���ير البيانات الرس���مية كما في ش���هر ديسمبر
 2009بأن���ه يوجد  11.426عقار تمت���د في  6محافظات
عب���ر  19منطق���ة .وف���ي وق���ت التخطي���ط لعملية
المس���ح ،حددنا معدل التغطية المستهدف بـ %20
من جميع العقارات االستثمارية في دولة الكويت.
يوضح الجدول  1عدد العقارات االستثمارية في كل
منطق���ة عبر المحافظات الس���ت .كما يوضح عدد
العقارات التي غطيناها في كل من تلك المناطق
ونسبة التغطية.

بالمنطق���ة .ويليها حولي والت���ي تضم 2.157عقار.
وقد غطينا  446عقار في حولي بمستوى تغطية
يصل إلى .%20.7
في بعض المناطق مثل القبلة والمنقف وخيطان
ف���إن معدل التغطية كان اقل من  ،%20وهذا يرجع
إل���ى أنه بالرغم م���ن أن بعض البيانات تش���ير إلى
وج���ود الكثي���ر م���ن العقارات ف���ي تل���ك المناطق،
إال أنن���ا اكتش���فنا أن األم���ر عل���ى أرض الواق���ع كان
مختلف���ًا .ف�ل�ا توج���د الكثي���ر م���ن العق���ارات الت���ي
تس���تحق التغطية حي���ث أنها قديم���ة ومتهالكة
(ه���دام)  .ل���ذا كان���ت مع���دالت التغطي���ة في تلك
المناطق أقل من النس���بة المستهدفة وهي .%20
ولك���ن تلك النس���بة المنخفض���ة تقابلها معدالت
مرتفع���ة في مناطق أخرى مثل الش���رق والجابرية
وأبو حليفة والفروانية وصباح الس���الم .وبش���كل
ع���ام قمن���ا بتغطي���ة  2356عق���ار عب���ر  19منطق���ة
وحققنا نس���بة تغطي���ة بلغت  %20.6م���ن اجمالي
العقارات االستثمارية.

تضم السالمية أكبر عدد من العقارات االستثمارية
ف���ي الكويت حيث تبلغ 3.017عقار .وقد غطينا 613
عقار تمثل  %20.3من اجمالي العقارات االس���تثمارية
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جدول  :1عدد العقارات االستثمارية في دولة الكويت ونطاق التغطية
المنطقة

عدد العقارات
االستثمارية

العقارات
المغطاة

نسبة العينة
والتغطية

محافظة العاصمة

569

108

19.0%

الشرق

215

54

25.1%

المرقاب

57

11

19.3%

القبلة

151

13

8.6%

بنيد القار

146

30

20.5%

محافظة حولي

5,633

1,158

20.6%

حولي

2,157

446

20.7%

السالمية

3,017

613

20.3%

الشعب

109

21

19.3%

الجابرية

350

78

22.3%

محافظة األحمدي

2,394

453

18.9%

الفحيحيل

399

87

21.8%

الفنطاس

307

54

17.6%

المهبولة

662

130

19.6%

أبو حليفة

351

98

27.9%

المنقف

675

84

12.4%

محافظة الجهراء

255

46

18.0%

الجهراء

255

46

18.0%

محافظة الفروانية

2,499

544

21.8%

الفروانية

1,102

305

27.7%

خيطان

567

79

13.9%

جليب الشيوخ

582

110

18.9%

الرقعي

248

50

20.2%

محافظة مبارك الكبير

76

47

61.8%

صباح السالم

76

47

61.8%

المجموع

11,426

2,356

20.6%

المصدر :الهيئة العامة للمعلومات المدنية
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ديناميكيات السوق
بالرغم من االضطراب الذي س���اد الس���وق العقاري
ف���ي دولة الكويت وس���ائر المنطقة منذ عام ،2008
إال أن قطاع العقارات االستثمارية في دولة الكويت
ظل صامدًا .يوضح الجدول  2نبذة عن هذا القطاع
خ�ل�ال الربع األخي���ر من ع���ام  .2010وبالنس���بة لهذه
الفت���رة قمن���ا بتغطي���ة معلوم���ات تفصيلي���ة عن
 2.534عق���ار تضم  60.463ش���قة إجمالية .وفي تلك
العق���ارات س���جلنا وجود  3.628ش���قة ش���اغرة ،مما
يعني نسبة إشغال تبلغ  %94.0لعينة السوق.
وكم���ا ذك���ر من قب���ل ،فإن المس���ح غط���ى حوالي
 %20م���ن إجمالي قط���اع العقارات االس���تثمارية في
دول���ة الكوي���ت ،ونح���ن نعتقد ب���أن العين���ة تمثل
ديناميكيات السوق بأكمله ،ويمكن أن نستخلص
أن نسبة اإلشغال للسوق بأكمله بلغت .%94.0
تعد تلك النس���بة ممتازة كما تكش���ف عن مرونة
قطاع العقارات االس���تثمارية في ظل بيئة تتس���م
بع���دم اس���تقرار الس���وق .يعك���س ه���ذا القط���اع
بش���كل غير مباش���ر الظروف الس���ائدة في سوق
العم���ل ،حي���ث أن معظم تلك الش���قق يش���غلها
األجانب العاملون في دولة الكويت .ويشير ارتفاع
نس���بة اإلش���غال في الس���وق إلى ما يزيد عن %90
ب���أن االقتصاد الكويتي يواص���ل توفير فرص عمل
جديدة.

ج���دول  :2نب���ذة ع���ن قط���اع س���وق العق���ارات
االستثمارية في دولة الكويت
عدد العقارات النشطة المغطاة بالمسح

2,534

عدد الشقق النشطة المغطاة بالمسح

60,463

الشقق الشاغرة

3,628

نسبة اإلشغال

94.0%

متوسط اإليجار الشهري

 235.4د.ك

متوسط اإليجار الشهري حسب اإلشغال

 221.3د.ك

عدد العقارات تحت اإلنشاء

182

عدد الشقق تحت اإلنشاء

5,557

كم���ا يتض���ح من الج���دول  2ف���إن متوس���ط اإليجار
الش���هري ف���ي جمي���ع العق���ارات االس���تثمارية في
دول���ة الكويت بل���غ  235.4د.ك .وه���ي المرة األولى
الت���ي ينجح فيها أي بحث في تس���جيل متوس���ط
اإليج���ار للس���وق بأكمله .ونظرًا ألنه���ا المرة األولى،
ف���إن التوجه غير واض���ح ولكن تش���ير الدالئل إلى
أن اإليج���ارات ظل���ت ثابت���ة في دول���ة الكويت على
م���دى العام الماضي .ومن منطلق البيانات التالية
سوف نستطيع أن نضع توجهًا تقديريًا علميًا عن
توجهات اإليجارات الش���هرية للعقارات االستثمارية
في دولة الكويت.
بل���غ متوس���ط اإليج���ار الش���هري المع���دل حس���ب
اإلشغال  221.3د.ك .ونظرًا ألنه ال يوجد عقار يمكنه
أن يحقق نس���بة إش���غال تص���ل إل���ى  %100في كل
األوق���ات ،ف���إن دخل اإليج���ار الذي يمك���ن أن يحققه
مالك العقار هو هذا الدخل المعدل حس���ب نسبة
اإلش���غال .ومن ثم يعتبر الدخ���ل الفعلي المحقق
لمالك العقارات.
كما يش���ير الجدول إلى وجود  182عقار اس���تثماري
تح���ت اإلنش���اء ف���ي جمي���ع أنح���اء دول���ة الكوي���ت
تضم 5.557شقة .وبالرغم من عدم توفر المقارنة
الدقيق���ة م���ع بيان���ات البلدي���ة ،إال أننا نعتق���د أننا
س���جلنا  %75من جميع العقارات االستثمارية تحت
اإلنشاء في دولة الكويت.
س���يتم اس���تكمال معظم تلك العقارات في عام
 .2011ويوض���ح الرس���م البيان���ي  1الج���دول الزمن���ي
الس���تكمال الش���قق تح���ت اإلنش���اء .وق���د أجرين���ا
المسح الميداني في شهري أكتوبر ونوفمبر من
ع���ام  ،2010حي���ث كان من المقرر اس���تكمال العديد
م���ن تل���ك العق���ارات خ�ل�ال  2010وهو م���ا يتضح في
الرسم البياني أيضًا.
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الرسم البياني  :1الجدول الزمني الستكمال الشقق تحت اإلنشاء

2,132

1,376
1,083

522
444

Q4 2011

Q3 2011

Q2 2011

Q1 2011

2010

نبذة عن السوق

تفاصيل العقارات على حسب المنتج

بينم���ا يكش���ف الج���دول  2ع���ن نبذة س���ريعة عن
قط���اع العق���ارات االس���تثمارية في دول���ة الكويت،
توج���د العديد من العوامل الت���ي يجدر توضيحها
بالتفصيل عن الس���وق .لق���د حرصنا على توضيح
عناص���ر ه���ذا القط���اع م���ع كل عام���ل م���ن ه���ذه
العوامل.

يوضح الرس���م البياني  2تفاصي���ل قطاع العقارات
االستثمارية في دولة الكويت على حسب المنتج.
حوالي  %59من جميع الش���قق مكونة من غرفتي
نوم ،يليها  %26.3عبارة عن غرفة واحدة .ويشكل
النوع���ان مع���ًا أكث���ر م���ن  %85م���ن الس���وق ،بم���ا
يؤكد تمس���ك مالكي العق���ارات بتطوير منتجات
قياسية.
كما تشكل الشقق المكونة من  3غرف نوم قطاعًا
يعت���د به من الس���وق بنس���بة  .%12.7أما المنتجات
األخرى مثل شقق ستديو والشقق المكونة من 4
غرف نوم فتمثل  %1من السوق لكل منها.
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الرسم البياني  :2تفاصيل قطاع العقارات االستثمارية في دولة الكويت على حسب المنتج

1.0%

1.0%

12.7%

26.3%

59.0%

ﺷﻘﺔ ﺳﺘﺪﻳﻮ

ﺷﻘﺔ ﻣﻦ  3ﻏﺮف

ﺷﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ واﺣﺪة

ﺷﻘﺔ ﻣﻦ  4ﻏﺮف

ﺷﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ

الرسم البياني  3يوضح نسب اإلشغال ومتوسط
اإليجارات الش���هرية لمختلف المنتج���ات .وكما هو
متوقع فإن الشقق المكونة من غرفتي نوم تمثل
أكب���ر نس���بة إش���غال عن���د  .%94.2يبلغ متوس���ط
اإليج���ار الش���هري له���ذا المنت���ج  231د.ك .يلي هذا
المنت���ج الش���قق المكون���ة من غرف���ة واحدة حيث
تبل���غ نس���بة إش���غالها  %93.9ومتوس���ط إيجارها
الشهري  174د.ك.

أما أكبر المنتجات مس���احة وهي الشقق المكونة
م���ن  4غرف نوم فتمثل نس���بة إش���غال منخفضة
عند  ،%89.8بما يوضح صعوبة تسويق هذا المنتج
في الس���وق  ،ووجود قلة من المستهلكين التي
يمكن أن تستأجرها .فنحن نعتقد أن هؤالء الذين
يفضلون الحصول على بيوت كبيرة ،يميلون إلى
العيش في فيال بدال من شقة.

الرسم البياني  :3نسب اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهري لمختلف المنتجات
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
94.2%

93.9%

93.3%

KD411

KD342

KD231

KD174

KD128

ﺷﻘﺔ  4ﻏﺮف

ﺷﻘﺔ  3ﻏﺮف

ﺷﻘﺔ ﺑﻐﺮﻓﺘﻲ ﻧﻮم

ﺷﻘﺔ ﻏﺮﻓﺔ واﺣﺪة

ﺷﻘﺔ ﺳﺘﺪﻳﻮ

89.8%

93.5%
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تفاصيل العقارات على حسب التأثيث
عادة ما تكون الشقق الواقعة ضمن قطاع العقارات
االستثمارية في دولة الكويت غير مفروشة .ولكن
هناك بعض االختالفات التي تم أخذها في االعتبار
في بياناتنا .الرسم البياني  4يوضح تفاصيل جميع
الش���قق على حسب التأثيث .ويمكن اإلطالع على
تعريفات المصطلحات في الملحق رقم .1
إن حوال���ي  %5.1من هذه الش���قق تكون مفروش���ة
بالكام���ل ،بينم���ا يط���رح حوالي  %13.3منها ش���به
مفروش���ة ،حيث يتم تزويده���ا بتجهيزات المطبخ
وبع���ض األجه���زة المنزلي���ة ،ولك���ن ب���دون أث���اث
خش���بي .أما النسبة المتبقية وهي  %81.6فتطرح

غي���ر مفروش���ة على اإلطالق ،حي���ث ال يقوم المالك
بتوفير أجهزة أو أثاث.
إن تعريف مستوى التأثيث في دولة الكويت يعتبر
مختلفًا بعض الشيء عن ما هو سائد في األسواق
األخ����رى ف����ي المنطقة .على س����بيل المث����ال ،الكثير
من الش����قق المفروش����ة بالكامل في دول����ة اإلمارات
العربي����ة المتح����دة ومملك����ة البحري����ن ودول����ة قطر
تتمتع بخدمة يومية ،أي يكون مالك العقار مسئوال
عن عمليات التنظيف اليومية والصيانة ،ليس فقط
ف����ي األماكن العامة المش����تركة ف����ي المبنى ولكن
في شقق المستأجرين أيضًا .وفيما عدا حالتين لم
نجد ذلك عند إجراء المسح لهذا التقرير.

الرسم البياني  :4التفاصيل على حسب التأثيث

5.1%
13.3%

81.6%

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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يوضح الرسم البياني  5نسبة اإلشغال ومتوسط
اإليجار الش���هري في الفئ���ات الثالث .من الغريب أن
الشقق شبه المفروشة تمثل أعلى نسبة إشغال
عند  ،%95.6أي أن نسبة االشغال في الشقق شبه
المفروشة مرتفعة بمقدار  %1.6عن متوسط نسبة
االشغال في السوق بأكمله.
كما يالحظ أيضًا أن متوس���ط اإليجار الشهري يقفز
م���ن  218د.ك إل���ى  299د.ك أي بزي���ادة  81د.ك بي���ن
الش���قق غير المفروش���ة وش���به المفروشة .ولكن

في المقابل فإن االنتقال من الشقق شبه مفروشة
إلى المفروشة بالكامل يحقق زيادة  33د.ك فقط.
هذا قد يب���دو غريبًا حيث أننا نعتق���د أن التكلفة
الت���ي تجعل من الش���قة ش���به مفروش���ة من غير
مفروش���ة ه���ي نفس���ها الت���ي تجعل من الش���قة
مفروش���ة بدال من شبه مفروش���ة .ويبدو أن مالك
العقارات يمكن أن يكس���بوا عائ���دًا أكبر من خالل
جعل شققهم شبه مفروشة.

الرسم البياني  :5نسب اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهري على حسب التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
93.9%

95.6%

91.0%

KD218

KD299

KD332

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

التفاصيل على حسب عمر العقار
يعد عمر العقار من العوامل الرئيسية التي تحدد
متوس���ط اإليج���ار الش���هري .وق���د قمنا بتقس���يم
العقارات إلى ثالث فئات:

يوضح الرس���م البيان���ي  6التفاصيل على حس���ب
عمر العقارات .ويالحظ أن  %23.0من جميع الش���قق
يبلغ عمرها أقل من س���نتين ،و %34.1من الش���قق
م���ا بين  5-2س���نوات ،أما النس���بة المتبقية وهي
 %42.8فعمرها أكثر من  5سنوات.

1 .1العقارات أقل من سنتين
2 .2العقارات من  5-2سنوات
3 .3العقارات أكثر من  5سنوات
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الرسم البياني  :6التفاصيل على حسب عمر العقار
23.0%
42.8%

34.1%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

الرس���م البيان���ي  7يوض���ح حركة نس���ب اإلش���غال
ومتوس���ط اإليجارات الشهرية مع عمر العقار .ومن
المتوق���ع أن تتمتع العقارات التي يبلغ عمرها أقل
من سنتين بأعلى متوس���ط اإليجار الشهري عند
 282د.ك ،ولكن نسبة اإلشغال أقل عند .%86.3
أما متوسط اإليجار الشهري للعقارات التي يتراوح
عمرها بين  5-2س���نوات فيبلغ  238د.ك في حين
تبلغ نس���بة اإلش���غال  .%95.9وفيما يتعلق بالفئة
الثالث���ة م���ن العق���ارات البال���غ عمره���ا أكث���ر من 5
سنوات ،فيبلغ متوس���ط اإليجار الشهري  216د.ك،
ونسبة اإلشغال .%96.6

لق���د الحظن���ا أن االنخف���اض ف���ي متوس���ط اإليجار
الش���هري م���ا أن يزي���د عم���ر العق���ار ع���ن س���نتين
يك���ون ح���ادً ا للغاية م���ع انخفاض متوس���ط اإليجار
الش���هري بنح���و  44د.ك .ه���ذا يعني أن متوس���ط
اإليجار الش���هري ال ينخفض بنف���س المعدل حتى
إذا زاد عم���ر العق���ار عن  5س���نوات (انخفاض بنحو
 22د.ك فقط) .من الواضح أن المس���تهلك يفضل
دفع إيجار ش���هري على العق���ارات التي تكون أقل
م���ن عامين .بعده���ا ،ال يصبح لعم���ر العقار أهمية
بالنسبة له.

الرسم البياني  :7نسب اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهري حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
96.6%

95.9%

KD216

KD238

86.3%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

KD282

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن
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الحالة  :1ضعف صيانة العقارات
تضر بصالح مالكي العقار
إن االنخف���اض الح���اد ف���ي متوس���ط اإليجار الس���نوي مع زي���ادة عمر العقار عن س���نتين ل���م يكن باألمر
المس���تغرب بالنس���بة لن���ا .فخالل المس���ح الميداني ،كان من الواض���ح أن صيانة العق���ار ال تأتي ضمن
أولوي���ات أصح���اب العقارات في دولة الكويت ،كما هو الحال ف���ي بعض البلدان األخرى في المنطقة .ال
يتم تنظيف المباني بش���كل دوري ،كما تترك أعمال تنظيف وصيانة المرافق العامة المش���تركة في
المباني لحارس المبنى بدال من إسنادها إلى وكالة متخصصة للعناية بها.
إن مثل هذا اإلجراء ال يخفى على المستهلك ،من ثم يرغب في دفع إيجار شهري على العقارات التي
يبلغ عمرها أقل من س���نتين ،فهم يدركون بأن العقارات تتعرض للتلف الس���ريع في غياب الصيانة،
وتبدو قديمة ما أن تصل إلى عمر السنتين.
إننا نعتقد أنه يغيب عن أذهان أصحاب العقارات فرصة زيادة دخلهم عن طريق اإليجار من خالل تعزيز
إمكانيات عقاراتهم خالل دورة حياتها الكاملة .ولقد أجرينا بعض الحسابات البسيطة لتوضيح ذلك.
توضح بياناتنا بأن متوس���ط عدد وحدات الش���قق المدرجة ضمن أحد العقارات االس���تثمارية في دولة
الكوي���ت تبل���غ  46وحدة .في الج���دول أدناه ،أوضحنا مثال عقارين ،يقوم المالك األول بإس���ناد عمليات
الصيانة إلى وكالة متخصصة ،بينما ال يقوم المالك الثاني باالستعانة بأي وكالة لصيانة العقار.
وافترضنا أن تكاليف مالك العقار األول  20د.ك ش���هريًا للش���قة الواحدة مقابل أعمال الصيانة .بمعنى
آخ���ر أن���ه ينفق  11.040د.ك س���نويًا عل���ى أعمال صيانة مبنى مكون من  46ش���قة .وف���ي العامود الثاني،
أظهرن���ا أن المال���ك الثاني يوظف حارس���ا للمبنى فقط للقيام بأعمال الصيان���ة ويدفع له  3د.ك لكل
ش���قة (يس���اوي  138د.ك كراتب ش���هري للحارس) .بهذه الطريقة ينفق  1.656د.ك س���نويًا على صيانة
العقار.
فم���ن خالل االس���تعانة بوكال���ة متخصصة لصيانة العقارات ،اس���تطاع مالك العق���ار األول الحفاظ على
متوسط إيجار شهري بلغ  282د.ك للفترة الكاملة بينما انخفض متوسط اإليجار الشهري من  282د.ك
إلى  238د.ك للعقار الثاني بعد أول سنتين.
كما استطاع مالك العقار األول تحقيق  778.320د.ك على مدى  5سنوات ،وبلغ صافي دخله بعد خصم
مصاري���ف الصيان���ة  723.120د.ك .أما مال���ك العقار الثاني فحقق  705.456د.ك على مدى  5س���نوات ،وبلغ
صافي دخله بعد دفع راتب الحارس  697.176د.ك.
م���ن ناحي���ة أخرى اس���تطاع مال���ك العقار األول تحقي���ق  25.944د.ك زي���ادة في صافي عائ���د اإليجار على
 5س���نوات ،وهو ما يمثل ارتفاعًا بنس���بة  %4في دخل اإليجار .إذا ما بيع هذا العقار بعد  5سنوات عند
مع���دل رس���ملة  ،%8فإن العقار األول س���يباع بأكثر من  1945800د.ك ،بينما س���يباع العق���ار الثاني عند
 1642200د.ك .أي أن العقار األول يمنح مالكه أعلى دخل لإليجار  +قيمة بيع ألكثر من  303600د.ك.
من الواضح أن االستعانة بطرق متخصصة لصيانة العقار يساعد أصحاب العقارات على تحقيق قيمة
أعلى من عقاراتهم على مدى فترة قصيرة تمتد لخمس س���نوات .ويزداد الفارق إذا كان العقار يضم
عددا أكبر من الشقق ،وإذا أخذنا في االعتبار فترة أطول من  5سنوات.
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العقار الثاني بدون خدمة
العقار األول مع
خدمة صيانة متخصصة صيانة متخصصة
متوسط عدد وحدات الشقق في العقار

46

 46د.ك

متوسط اإلنفاق الشهري على أعمال الصيانة (للوحدة الواحدة)

 20د.ك

 3د.ك

متوسط اإلنفاق السنوي على أعمال الصيانة

 11,040د.ك

 1,656د.ك

متوسط اإليجار الشهري ألول سنتين

 282د.ك

 282د.ك

متوسط اإليجار الشهري لألعوام من 5-3

 282د.ك

 238د.ك

إجمالي دخل اإليجار على مدى  5سنوات

 778,320د.ك

 705,456د.ك

صافي دخل اإليجار على مدى  5سنوات

 723,120د.ك

 697,176د.ك

سعر البيع المحتمل عند معدل رسملة %8

 1,945,800د.ك

 1,642,200د.ك

التفاصيل على حسب درجة العقار
ع���ادة ما يق���ال أنه ال يوجد عق���اران متماثالن ،فهما
ق���د يختلفان ف���ي الموق���ع ،والخدم���ات ،والمرافق،
ومواق���ف الس���يارات ،وعم���ر العق���ار ،وغي���ره م���ن
الخصائ���ص والممي���زات .وبالتال���ي ف���إن المقارن���ة
المباش���رة للعق���ارات س���واء عل���ى أس���اس اإليج���ار
الشهري أو اإلشغال ال تعتبر صحيحة على اإلطالق
ألنن���ا ال نقارن بين منتجي���ن متماثلين .إن الطريقة
المناس���بة إلج���راء مقارن���ة تتطل���ب أوال تقس���يم
العق���ارات إل���ى درج���ات مختلفة .ويج���ب أن تتماثل
المواصفات والسمات لكل العقارات المندرجة تحت
درجة واحدة ومن ثم تصبح صالحة للمقارنة.
لتحدي���د درج���ة العق���ارات ،قمن���ا بإع���داد تركيب���ة
حس���ابية لتحقيق أهداف تقسيم العقارات حسب
الدرجة .وفيما يلي نقدم عرضًا مبس���طًا عن أهم
النقاط:
1 .1كم���ا يقولون ف���ي قطاع العق���ارات ،فإن الموقع
يع���د العنص���ر األكثر أهمي���ة ،لذا قمن���ا بإعداد
تصني���ف للمواق���ع عل���ى أس���اس متوس���ط
اإليج���ارات الش���هرية .وقد منحن���ا مناطق مثل
الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق ثقال أعلى
ع���ن المناط���ق األخرى األق���ل جذبًا مث���ل جليب
الشيوخ ،وأبو حليفة ،وخيطان ،والفروانية.

2 .2كثي���ر م���ن العق���ارات توف���ر تجهي���زات متنوعة
مث���ل حمام���ات س���باحة ،صال���ة ألع���اب ،به���و
اس���تقبال ،غرف بخار وساونا وجاكوزي ،ومالعب
تن���س ،وغيره���ا .كل هذه التجهي���زات تتطلب
استثمارات أولية ،ومصروفات للصيانة الدورية.
وبالتال���ي فإن العق���ارات التي تض���م مثل هذه
التجهيزات تحصل على نقاط عن كل تجهيز.
3 .3تعد مواقف الس���يارات من القضايا األساس���ية،
فحوال���ي  %80من العق���ارات المدرجة في قاعدة
البيان���ات تض���م مواق���ف مفتوح���ة أو مظلل���ة
للس���يارات ،و %20فقط تضم مواقف للس���يارات
ف���ي الس���رداب أو الطاب���ق المعل���ق .مثل هذه
العقارات تحصل على نقاط إضافية.
4 .4كما الحظنا في القسم السابق بأن عمر العقار
يع���د عامال هامًا أيضًا ،وأن العق���ارات التي يبلغ
عمرها أقل من س���نتين تس���تحوذ على حصة
ملموس���ة ف���ي الس���وق ،وأن اإليج���ار ينخف���ض
بش���كل ح���اد بع���د تل���ك الفت���رة .وبالتالي فإن
تصنيف العقارات الجديدة س���وف يحصل على
نقاط أعلى من العقارات القديمة.
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يوض���ح الرس���م البياني  8أدناه تفاصي���ل العقارات
على حس���ب درجته���ا .فالعق���ارات المصنفة درجة
أ +تع���د قليل���ة للغاية .فوفق التركيبة الحس���ابية
ال توج���د إال  8عقارات فقط يمك���ن تصنيفها تحت
درج���ة أ ،+وتش���كل  %0.2فقط من قط���اع العقارات
االس���تثمارية .وبالمثل ال توجد الكثير من العقارات
تح���ت التصني���ف أ ،فيم���ا ع���دا  92عق���ارًا فقط في
قاعدة بياناتنا وتشكل  %3.9من إجمالي القطاع.

أما الدرجة ب فتش���كل  %16.7من السوق ،والدرجة
ج فتشكل  .%32.3ولكن أغلبية العقارات تقع في
الدرجة األقل وتستحوذ هذه الفئة على .%46.8

الرسم البياني  :8التفاصيل على حسب درجة العقار
0.2%

3.9%
16.7%

46.8%

32.3%

درﺟﺔ أ+

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ ج

يوضح الرسم البياني  9نسب اإلشغال ومتوسط
اإليج���ار الش���هري عن���د مختل���ف الدرج���ات .تظهر
الدرج���ة أ +أن نس���بة اإلش���غال تبل���غ  %93.4وه���ي
نس���بة مبه���رة للغاي���ة .ويبل���غ متوس���ط اإليج���ار
الش���هري  931د.ك ،وهو متوسط مرتفع لسببين:
 )1هناك عقارات عند درجات أعلى توفر العديد من
التجهي���زات و )2نوع المنتج الم���درج تحت الفئة أ+
عبارة عن ش���قق مكونة من  3غرف نوم ،وال توجد
أي ش���قق أصغر في هذه الدرج���ة .وهذا أمر يعتبر
منطقي���ًا ،حي���ث أن المنتج���ات الراقي���ة ال يمكن أن
تكون أصغر حجمًا.
العقارات الحاصلة على درجة أ تتمتع بمعدل إشغال
منخفض نسبيًا عند  ،%86.6ومتوسط دخل شهري
يبل����غ  490د.ك .لدين����ا  79عقارًا تحت تلك الدرجة مع
تن����وع المنتجات المتوفرة ،ومن ث����م ال يكون اإليجار
الشهري مماثال بسبب اختالف المنتج.
تج���در اإلش���ارة إلى أن���ه بالنظر إل���ى الدرجة ب نجد
أنها تتس���م بمعدل إشغال منخفض عند ،%88.2
وهو أقل بكثير من نسبة إشغال الدرجة ج ويبلغ

درﺟﺔ أﻗﻞ

 .%95.5ال توج���د الكثي���ر م���ن االختالف���ات من حيث
الموقع أو التجهيزات بين العقارات المندرجة تحت
الدرجة ب والدرجة ج .وبالتالي فإن انخفاض نسبة
اإلش���غال عند الدرجة ب يرجع إلى ارتفاع متوس���ط
اإليج���ار الش���هري .يبلغ متوس���ط اإليجار الش���هري
للعق���ارات تح���ت الدرج���ة ب  294د.ك ،بينم���ا يبل���غ
متوس���ط اإليجار الشهري تحت الدرجة ج  232د.ك،
أي بانخف���اض  %21تقريب���ًا .ولقد قمنا بتوضيح تلك
الظاهرة بمزيد من التفاصيل في الحالة .2
تش���كل العق���ارات المندرجة تحت فئ���ة أقل أعلى
نسب إش���غال عند  ،%95.8ويبلغ متوسط الدخل
الش���هري  193د.ك .إن���ه قطاع يتميز بالحساس���ية
الش���ديدة تجاه األس���عار حيث أن أي مبلغ بس���يط
حتى  10د.ك في متوس���ط اإليجار الش���هري يمكن
أن يؤدي إلى تقلبات هائلة في نس���ب اإلشغال .إن
نس���ب اإلش���غال االس���تثنائية لهذه الدرجة توضح
ب���أن هناك طلب هائل على الش���قق ذات الس���عر
المنخفض ،وأنه بصفة عامة ال توجد ش���قق تبقى
شاغرة لمدة تزيد على  12-10يومًا في السنة.
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الرسم البياني  :9نسب اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهري حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
95.8%

95.5%
88.2%

86.6%

93.4%

KD193

KD232

KD294

KD490

KD931

درﺟﺔ أﻗﻞ

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ أ+

*مالحظ��ة على الرس��م البيان��ي  :9لق���د أجرينا
بسيطا على نسبة اإلشغال للعقارات ذات
ً
تعديال
الدرج���ة أ ،+حيث أن أحد العقارات الذي حصل على
ه���ذه الدرجة قد أصبح جاهزًا قبل أس���بوعين من
المسح الميداني الذي أجريناه ،من ثم كان شاغرًا.

ونظ���رًا لوجود  8عقارات فقط ف���ي فئة الدرجة أ،+
فإن وجود عقار شاغر واحد قد يؤدي إلى انخفاض
نسبة اإلشغال بشكل حاد وسيكون األمر مضلال.
وبالتالي قمنا باحتس���اب نس���بة إشغال الدرجة أ+
مع  7عقارات فقط.

الحالة  :2لماذا تبدو نسبة اإلشغال منخفضة للغاية
للعقارات ذات الدرجة ب في دولة الكويت
لقد الحظنا أن العقارات ذات الدرجة ب تتمتع بنسبة إشغال منخفضة تبلغ  .%88.2وهو انخفاض حاد
مقارنة بنسبة إشغال الدرجة ج البالغة  .%95.5فال يوجد اختالف كبير بين موقع أو تجهيزات العقارات
الواقع���ة تحت الدرجتين ،ومن ثم يبدو الفارق الضخم في نس���بة اإلش���غال بي���ن الدرجتين من األمور
المثيرة للقلق .ونحن نعتقد أن السبب يكمن في الفرق في متوسط اإليجار الشهري.
يبلغ متوسط اإليجار الشهري للدرجة ب  294د.ك ،بينما يبلغ  232د.ك للدرجة ج .هذا يعني أن متوسط
اإليجار الشهري للدرجة ج أقل بنسبة  %21مقارنة بمتوسط اإليجار الشهري في الدرجة ب .ونظرًا لعدم
وجود اختالف كبير في الموقع أو التجهيزات في الدرجتين ،يبدو المستهلك غير راغب في دفع إيجار
يزيد عن  %20لعقارات الدرجة ب.
كم���ا توج���د نقطة أخ���رى يتعين على م�ل�اك العقارات أخذه���ا في االعتب���ار .عندما يقوم مال���ك العقار
بتطوي���ر عق���ار جديد فإن له ح���ق اختيار درجة العقار ال���ذي يرغب في إقامته .وتش���ير تحليالتنا إلى أن
مطور العقارات االس���تثمارية يجب عليه إما أن يضم مرافق كافية لتحس���ين درجة عقاره حتى الدرجة أ
أو يترك العقار عند مس���توى الدرجة ج .هذا ألنه بعض إقامة عقار في الدرجة ب ،قد يرغب في تحقيق
عائد ش���هري أعلى ،ولكن س���ينتهي األمر إلى انخفاض نسبة إشغال عقاره والتي ستقلص من تأثير
ارتفاع اإليجار.
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من ناحية أخرى فإن العقارات المدرجة تحت درجات
مختلف���ة تتمتع باختالفات كبي���رة من حيث األثاث،
وق���د يختل���ف متوس���ط اإليجار الش���هري بش���كل
كبير على حس���ب مس���توى تأثيث العقار .ويوضح
الجدول  3والجدول  4هذا األمر.
إن العقارات من الدرجة أ +هي إما مفروشة بالكامل
أو ش���به مفروش���ة .ال توج���د عقارات غير مفروش���ة
ف���ي الدرجة أ .+وهذا يتماش���ى مع ما الحظناه في
بعض الدول األخرى ف���ي المنطقة .فإنه ليس من
الحكم���ة بن���اء عقار درج���ة أ +وال يوض���ع فيه بعض
األث���اث .فبدون هذا األثاث لن تحق���ق تلك العقارات
التطلعات المتوقعة للدخل الناتج عنها.
يوض���ح الج���دول  4أن متوس���ط اإليج���ار الش���هري
للش���قق المفروش���ة درجة أ +يبل���غ  800د.ك ،بينما
يصل إلى  950د.ك للش���قق ش���به المفروشة .هذا
التوجه يرجع إلى حقيقة وجود  8عقارات فقط في
فئ���ة الدرجة أ +في قاعدة بياناتنا ،كما أن العقارات
المفروش���ة تق���ع في أماك���ن أقل جذبًا م���ن مواقع
العقارات شبه المفروشة.
أكثر م���ن  %60من العقارات درجة أ إما مفروش���ة أو
شبه مفروشة .نفس المنطق الخاص بالحاجة إلى
وجود أثاث في الدرجة أ +على حالة عقارات الدرجة
أيضا .ومن المس���تغرب أنه يوجد حوالي  %37من
أ ً
عقارات الدرجة أ غير مفروشة.
يبلغ متوس���ط اإليجار الشهري للشقق المفروشة
 621د.ك ،و 588د.ك للش���قق ش���به المفروش���ة.
وتتمتع الش���قق غير المفروش���ة في ه���ذه الدرجة

الجدول  :3درجات العقارات وحالة التأثيث

بمتوس���ط إيجار ش���هري يبلغ  410د.ك .وهنا يخسر
م�ل�اك العق���ارات غير المفروش���ة ،فمن خ�ل�ال عدم
فرش عقاراتهم فإنهم يفقدون  178د.ك ش���هريًا.
بينم���ا يمكنه���م إع���داد ش���قتهم لتك���ون ش���به
مفروش���ة بأق���ل م���ن  2000د.ك .ويمك���ن اس���ترجاع
هذا االستثمار في  11ش���هرًا ،بينما يمكن أن تعمر
األجه���زة المنزلي���ة واألث���اث لمدة تت���راوح بين 3-2
سنوات.
إن حالة التأثيث تتغير بالكامل في الدرجة ب حيث
 %14.1من العقارات مفروش���ة ،و %7.0ش���به مفروشة
و %78.0غي���ر مفروش���ة .وفي الدرج���ة ج %3.5 ،فقط
م���ن العق���ارات مفروش���ة ،و %20.9ش���به مفروش���ة،
و %75.6غير مفروشة.
وم���ن المثي���ر لالهتم���ام أن���ه ف���ي الدرجتي���ن يعد
اختالف متوس���ط اإليجار الشهري للعقار المفروش
مماث�ل�ا تقريبًا لمتوس���ط اإليج���ار الش���هري للعقار
ش���به المفروش .ويتأكد ذلك من مالحظاتنا على
أرض الواقع بأنه في دولة الكويت يمكن الحصول
بس���هولة عل���ى إيجار ش���هري كبير ببس���اطة من
خ�ل�ال تحويل الش���قة إلى ش���قة ش���به مفروش���ة،
ال يوجد أي إيجار إضافي لفرش الشقة بالكامل.
إن توزي���ع العقارات على حس���ب حال���ة التأثيث في
الدرجة األقل يختلف تمامً ا حيث أن نسبة  %90.9من
العقارات غير مفروش���ة .وفي ه���ذه الدرجة ،يكون
الدخل المترتب على الشقة شبه المفروشة ليس
كبيرًا ولكن اإليجار يكفي لتأثيث شقة بالكامل.

الجدول  :4درجات العقارات ومتوسط اإليجار الشهري
مفروشة

شبه
مفروشة

غير
مفروشة

مفروشة

شبه
مفروشة

غير
مفروشة

800

950

-

الدرجة أ+

8.3%

91.7%

0.0%

الدرجة أ+

*588

410

الدرجة أ

33.6%

29.7%

36.7%

الدرجة أ

*621

277

الدرجة ب

14.1%

7.0%

78.9%

الدرجة ب

333

353

الدرجة ج

3.5%

20.9%

75.6%

الدرجة ج

251

253

226

درجة أقل

0.5%

8.6%

90.9%

درجة أقل

284

223

190

* مالحظة على جدول  :3لقد أجرينا بعض التعديالت البسيطة لكي يمكن تمثيل متوسط اإليجار الشهري
في فئات العقارات المفروشة وشبه المفروشة من الدرجة أ بما يتماشى مع اختالف مساحات الشقق.
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الشرق – محافظة العاصمة
يوضح جدول  5وجود  985شقة فقط في منطقة
الش���رق مس���جلة في قاعدة بياناتن���ا ،وقد رصدنا
 74ش���قة ش���اغرة .هذا يعني أن نس���بة اإلش���غال
في تل���ك المنطقة تبل���غ  %92.5ومتوس���ط اإليجار
الشهري  317د.ك.

•يوضح الرس���م البياني  10تفاصيل الشقق على
حسب التأثيث.

جدول  :5نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في الشرق
عدد الشقق

985

عدد الشقق الشاغرة

74

			
نسبة اإلشغال

92.5%

متوسط اإليجار الشهري

317

عدد الشقق تحت اإلنشاء

-

رسم بياني  :10الشرق  -تفاصيل الشقق على
حسب التأثيث

• %91.7م���ن العق���ارات مفروش���ة بالكام���ل بم���ا
يوضح أن الش���قق المفروشة تحظى بمزيد من
الطلب في تلك المنطقة ،كونها منطقة راقية
متميزة.
• %2.0فقط من العقارات شبه مفروشة ،والباقي
 %6.3غير مفروش.

6.3%

2.0%

91.7%

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•يوضح الرس���م البياني  11بأن الشقق المفروشة
تتمت���ع بنس���بة إش���غال أعلى تبل���غ  %94.9وأن
متوسط اإليجار الشهري يصل إلى  308د.ك.
•يوج���د عقاران اثن���ان من الحجم الصغير ش���به
مفروش���ين ويش���تمالن على  10ش���قق في كل
منهم���ا .وتتمت���ع العق���ارات بنس���بة إش���غال
منخفضة حيث يبلغ متوس���ط اإليجار الشهري
 800د.ك.

رسم بياني  :11الشرق – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
94.9%
80.6%

20.0%

•تتمتع العقارات غير المفروش���ة بنسبة إشغال
معقولة ،وينخفض متوس���ط اإليجار الش���هري
إلى  205د.ك.
KD205

KD800

KD308

ﻏﻴﺮ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻣﻔﺮوﺷﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
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•ال تضم الشرق أي عقارات جديدة.
•الرسم البياني  12يوضح بأن  %57.3من العقارات
يزيد عمرها عن  5سنوات.
• %21.1م���ن العق���ارات يت���راوح عمره���ا بي���ن 5-2
سنوات ،وأن  %21.6من العقارات يقل عمرها عن
سنتين.

رسم بياني  :12الشرق – التفاصيل على حسب
عمر العقار
21.6%

21.1%
57.3%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•يوضح الرس���م البياني  13بأن العقارات الجديدة
تتمت���ع بأكث���ر م���ن ضع���ف اإليج���ار الش���هري
للعقارات القديمة.

رسم بياني  :13الشرق – نسبة اإلشغال واإليجار
الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

•متوس���ط اإليج���ار الش���هري للعق���ارات أقل من
س���نتين يبل���غ  528د.ك ،بينما يبلغ المتوس���ط
 242د.ك للعق���ارات الت���ي يت���راوح عمره���ا بي���ن
 5-2س���نوات ،و 288د.ك للعق���ارات أكث���ر م���ن
 5سنوات.

97.9%

KD288

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

•نظرًا أن الش���رق تمثل منطق���ة راقية في قلب
المرك���ز التج���اري لمدين���ة الكوي���ت ،ف���إن جميع
العقارات هنا تندرج تحت أفضل المستويات.
•يوضح الرس���م البيان���ي  14بأن نس���بة العقارات
من الدرجة أ تبلغ  ،%21.6ومن الدرجة ب .%78.4

99.0%

KD242

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

71.8%

KD528

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

رسم بياني  :14الشرق – التفاصيل على حسب
درجة العقار
21.6%

•ال توج���د عق���ارات بدرج���ات أخ���رى ف���ي ه���ذه
المنطقة..

78.4%

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ ب
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•يوضح الرس���م البياني  15بأن نس���بة اإلش���غال
للعقارات م���ن الدرجة أ تبلغ  ،%71.8وهو ما يعد
منخفض نسبيًا .يبلغ متوسط اإليجار الشهري
 528د.ك.

رسم بياني  :15الشرق – نسبة اإلشغال واإليجار
الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

•وعل���ى النقيض من ذلك ،فإن عقارات الدرجة ب
تحظى بنسبة إشغال عالية بشكل استثنائي
تبلغ  %98.2بينما يبلغ متوسط اإليجار الشهري
 276د.ك.

98.2%
71.8%

KD276

KD528

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

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

الجدول  :6اإليجار الشهري السائد في الشرق
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

120 - 200

-

100 – 200

شقة بغرفة نوم واحدة

150 - 600

-

-

شقة بغرفتي نوم

140 - 650

-

210 – 300

شقة بثالث غرف نوم

250 - 850

300 - 800

-

شقة بأربع غرف نوم

500 - 700

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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المرقاب – محافظة العاصمة
تش���تمل قاع���دة بياناتنا على  136ش���قة فقط في
منطق���ة المرقاب كم���ا يتضح من الج���دول رقم ،7
وشقة واحدة فقط شاغرة في وقت إجراء المسح.
تبلغ نسبة اإلشغال معدال مثاليًا يبلغ  %99.3بينما
يصل متوسط اإليجار الشهري إلى  335د.ك.

•يوضح الرسم البياني  16تفاصيل الشقق على
حسب التأثيث.
• %100م���ن جمي���ع العقارات مفروش���ة  ،بما يوضح
بأن قرب تلك المنطقة من المركز التجاري يعد
عنصرًا أساسيًا في تحديد حالة التأثيث.

الج���دول  :7نب���ذة عل���ى قط���اع العق���ارات
االستثمارية في المرقاب
عدد الشقق

136

عدد الشقق الشاغرة

1

نسبة اإلشغال

99.3%

		
متوسط اإليجار الشهري

 335د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

-

رس���م بياني  :16المرقاب تفاصيل الشقق على
حسب التأثيث
100.0%

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

•الرسم البياني  17يوضح بأن العقارات المفروشة
تتمتع بنس���بة إشغال مثالية تصل إلى ،%99.3
وأن متوسط اإليجار الشهري  335د.ك.

رسم بياني  :17المرقاب – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
99.3%

KD335

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
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•يبلغ عمر جميع العق���ارات في منطقة المرقاب
أكث���ر م���ن  5س���نوات ،كم���ا يتضح من الرس���م
البياني  18و.19

رس���م بيان���ي  :18المرق���اب – التفاصي���ل عل���ى
حسب عمر العقار
100.0%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

•وبالتالي فإن نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار
الش���هري مماثل���ة عن���د  %99.3و 335د.ك على
التوالي.

رس���م بيان���ي  :19المرق���اب – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
99.3%

KD335

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

•جميع العقارات في منطقة المرقاب من الدرجة
ب كما يتضح من الرسم البياني  20و.21

رس���م بيان���ي  :20المرق���اب – التفاصي���ل عل���ى
حسب درجة العقار
100.0%

درﺟﺔ ب
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•وبالتالي فإن نس���بة اإلش���غال ومتوسط اإليجار
الش���هري مماثل���ة عن���د  %99.3و 335د.ك على
التوالي.

رسم بياني  :21المرقاب – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
99.3%

KD335

درﺟﺔ ب

يوضح الجدول  8اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في المرقاب.

جدول  :8اإليجار الشهري السائد في المرقاب.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

-

شقة بغرفة نوم واحدة

-

-

-

شقة بغرفتي نوم

200 - 350

-

-

شقة بثالث غرف نوم

250 -400

-

-

شقة بأربع غرف نوم

310 -500

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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القبلة – محافظة العاصمة
يوض���ح الج���دول  9بأنن���ا غطين���ا  273ش���قة ف���ي
منطقة القبلة وأن  54شقة منها شاغرة في وقت
إجراء المس���ح .وبالتالي فإن نس���بة اإلش���غال تعد
منخفضة نسبيًا عند  %80.2ويبلغ متوسط اإليجار
الشهري  316د.ك.

•الرسم البياني  22يوضح التفاصيل على حسب
التأثيث.

الجدول  :9نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في القبلة
عدد الشقق

273

عدد الشقق الشاغرة

54

نسبة اإلشغال

80.2%

متوسط اإليجار الشهري

 316د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

-

رسم بياني  :22القبلة  -تفاصيل الشقق على
حسب التأثيث

• %65.6م���ن جمي���ع العق���ارات مفروش���ة ،وه���و
م���ا يوض���ح مرة أخ���رى ب���أن المناطق الت���ي تقع
بالقرب من المركز التجاري غالبًا ما تضم شققًا
مفروشة.

34.4%

65.6%

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

•الرسم البياني  23يوضح بأن الشقق المفروشة
تتمتع بنس���بة إش���غال عالية جدًا تبلغ .%97.8
متوسط اإليجار الشهري  334د.ك.
•عل���ى العك���س ،ف���إن الش���قق غير المفروش���ة
تتمت���ع بنس���بة إش���غال منخفض���ة ج���دًا تبلغ
 .%46.8وعل���ى أي���ة ح���ال ،ف���إن هذه الفئ���ة نجد
فيه���ا عقاري���ن خاليي���ن تمام���ا ،وبالتال���ي ف���إن
نسبة اإلشغال بهما ستكون منخفضة بصورة
مؤقتة.

رسم بياني  :23القبلة – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
97.8%

46.8%

•متوسط اإليجار الشهري للشقق غير المفروشة
 288د.ك.

KD288

KD334

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
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•الرس���م البيان���ي  24يوض���ح ب���أن عم���ر أغلبي���ة
العقارات يزيد على  5سنوات.

رسم بياني  :24القبلة – التفاصيل على حسب
عمر العقار
17.6%

54.6%

27.8%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•الرس���م البيان���ي  25يوض���ح بأن العق���ارات التي
يبل���غ عمره���ا أق���ل من عامي���ن تتمت���ع بصفر%
نس���بة إشغال .وهذا يرجع إلى هذين العقارين
اللذين كانا خاليين تماما وقت إجراء المسح.
•العقارات التي يتراوح عمرها بين  5-2س���نوات
تتمت���ع بنس���بة إش���غال تبل���غ  ،%92.1ويص���ل
متوسط اإليجار الشهري إلى  407د.ك.

رسم بياني  :25القبلة – نسبة اإلشغال واإليجار
الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
100.0%

92.1%

•العقارات التي يزيد عمرها عن  5سنوات تتمتع
بنسبة إشغال مثالية تبلغ  ،%100ويبلغ متوسط
اإليجار الشهري  299د.ك.
0.0%

•جمي���ع العقارات في القبل���ة تندرج تحت الدرجة
ب ،كما يتضح من الرسم البياني .26

KD299

KD407

KD250

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

رسم بياني  :26القبلة – التفاصيل على حسب
درجة العقار
100.0%

درﺟﺔ ب
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•تبلغ نس���بة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهري
لتل���ك العق���ارات درج���ة ب  %80.2و 316د.ك على
التوالي.

رسم بياني  :27القبلة – نسبة اإلشغال واإليجار
الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
80.2%

KD316

درﺟﺔ ب

يوضح الجدول  10اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في القبلة.

جدول  :10اإليجار الشهري السائد في القبلة.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

-

شقة بغرفة نوم واحدة

-

-

-

شقة بغرفتي نوم

270-550

-

250-400

شقة بثالث غرف نوم

200-600

-

-

شقة بأربع غرف نوم

-

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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بنيد القار – محافظة العاصمة
يوض���ح الج���دول  11بأن���ه توجد  651ش���قة في بنيد
القار وحوالي  13وحدة فقط شاغرة في وقت إجراء
المس���ح .وبالتالي ،فإن نس���بة اإلش���غال تصل إلى
 %98وه���ي نس���بة عالي���ة ،ويبلغ متوس���ط اإليجار
الش���هري حوال���ي  334د.ك .كم���ا توج���د  62ش���قة
جدي���دة تح���ت اإلنش���اء بما يمث���ل حوال���ي  %10من
إجمالي الشقق المشغولة.
يرجى مالحظة أن متوس���ط اإليجار الش���هري لألربع
مناط���ق في محافظ���ة العاصمة يعتبر متش���ابهًا
بص���ورة كبي���رة للغاية ويت���راوح ما بي���ن 335-315
د.ك .ويرج���ع ذلك إل���ى أن المناط���ق األربعة تتمتع
بسهولة الوصول إلى المناطق التجارية الرئيسية
•يوضح الرسم البياني  28تفاصيل الشقق على
حسب التأثيث.
•بخالف المنطق العام الذي يشير إلى أن الشقق
الواقعة بالقرب م���ن المراكز التجارية تميل إلى
أن تكون مفروش���ة ،فإن الشقق في بنيد القار
غير مفروشة بنسبة .%100

ف���ي دول���ة الكوي���ت ،تتمت���ع جميع���ًا بخصائ���ص
مش���ابهة ،وبالتالي فإن متوس���ط اإليجار الشهري
لها يعد متشابهًا إلى حد بعيد.

جدول  :11نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في بنيد القار
عدد الشقق

651

عدد الشقق الشاغرة

13

		
نسبة اإلشغال

98.0%

متوسط اإليجار الشهري

 334د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

62

رس���م بياني  :28بنيد القار  -تفاصيل الش���قق
على حسب التأثيث
100.0%

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•بما أن جميع العقارات غير مفروشة ،فإن الرسم
البياني  29يوضح بأن نسبة اإلشغال ومتوسط
اإليجار الشهري مماثل لما جاء في جدول .8

رسم بياني  :29بنيد القار – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
98.0%

KD334

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرسم البياني  30يوضح بأن  %21.5من العقارات
يقل عمرها عن س���نتين ،و %37.5من العقارات
يتراوح عمرها بين  5-2سنوات.

رس���م بيان���ي  :30بني���د الق���ار – التفاصيل على
حسب عمر العقار
21.5%
41.0%

37.5%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•يوضح الرس���م البياني  31بأن نس���بة اإلش���غال
عبر ثالث فئات العمر تعد مرتفعة وتتراوح بين
 %95و.%100
•يبدو توجه متوسط اإليجار الشهري غريبًا حيث
أن العقارات التي يقل عمرها عن سنتين تتسم
بإيجار أقل ( 362د.ك) عن العقارات التي يتراوح
عمرها بين  5-2س���نوات ( 434د.ك) .وباإلضافة
إل���ى عمر العق���ار ،فقد وجدنا ان هن���اك عوامل
عديدة تس���اهم في تحديد جودة العقار ،حيث
أن هناك بعض العق���ارات القديمة التي تطلب
إيجارات أعلى من األبنية الجديدة.
•جميع العقارات في بنيد القار هي من الدرجة أ
والدرجة ب.

•يوض���ح الرس���م البياني  32بأن الدرج���ة أ تمثل
 %42.5م���ن العق���ارات ،بينم���ا تمث���ل الدرج���ة ب
نسبة  %57.5من العقارات.

رس���م بيان���ي  :31بنيد القار – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
100.0%

97.1%

95.7%

KD270

KD434

KD362

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

رس���م بيان���ي  :32بنيد الق���ار – التفاصيل على
حسب درجة العقار
42.5%

57.5%

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ ب
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•الرسم البياني  33يوضح أن الدرجتين يحققان
نس���بة إش���غال جيدة تزيد عل���ى  %95مع قرب
العق���ارات م���ن الدرج���ة ب إلى نس���بة اإلش���غال
المثالية عند .%99.7

رس���م بياني  :33بنيد القار – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

•يبل���غ متوس���ط اإليجار الش���هري للعق���ارات من
الدرجة أ  427د.ك ،ومن الدرجة ب  287د.ك.

99.7%

95.7%

•ه���ذا يوض���ح التوج���ه الغري���ب ال���ذي ظهر في
الرس���م البياني  .31لقد ذكرنا أن مستوى درجة
العق���ارات يعتمد على العديد من العوامل من
بينها عمر العقار.
•ف���ي الواق���ع أن  4-3عق���ارات التي يبل���غ عمرها
 5-2س���نوات تتمت���ع بتجهي���زات جي���دة مث���ل
حم���ام س���باحة وصال���ة ألع���اب ومن ث���م يمكن
فرض إيجار جيد.

KD287

KD427

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

يوضح الجدول  12اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في بنيد القار.

جدول  :12اإليجار الشهري السائد في بنيد القار.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

-

شقة بغرفة نوم واحدة

-

-

180-400

شقة بغرفتي نوم

-

-

180-600

شقة بثالث غرف نوم

-

-

350-700

شقة بأربع غرف نوم

-

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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حولي – محافظة حولي
تعد حولي ثاني أكبر منطقة تضم العقارات
االستثمارية في دولة الكويت بأكملها وتقع في
محافظة حولي .يوضح الجدول  13أن حولي تضم
 10.281شقة مشغولة مسجلة في قاعدة بياناتنا.
كما أنها تحقق نسبة إشغال جيدة عند .%95.5
يبل���غ متوس���ط اإليج���ار الش���هري حوال���ي  220د.ك.
وهو ما يعتبر منخفضًا نس���بيًا في س���وق العقار
الكويت���ي .يرجع ذلك إل���ى أن حولي منطقة تتميز
بالتكتل العقاري.

جدول  :13نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في حولي
		
عدد الشقق

10,281

عدد الشقق الشاغرة

464

نسبة اإلشغال

95.5%

متوسط اإليجار الشهري

 220د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

443

لقد قمنا برصد  443شقة تحت اإلنشاء في حولي
بم���ا يمثل حوال���ي  %4فق���ط من إجمالي الش���قق
المش���غولة ،مما يش���ير إلى نق���ص المعروض من
المش���اريع الجدي���دة وأن ذل���ك يجب أال يؤثر س���لبًا
على نس���بة اإلشغال أو متوس���ط اإليجار الشهري
في الفترات القادمة.

•يوضح الرسم البياني  34تفاصيل الشقق على
حسب التأثيث.
• %0.4فق���ط م���ن الش���قق مفروش���ة %23.4 ،م���ن
الشقق شبه مفروشة ،و %76.2من الشقق غير
مفروشة.

رسم بياني  :34حولي  -تفاصيل الشقق على
حسب التأثيث
0.4%
23.4%

76.2%

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•يوض���ح الرس���م البيان���ي  35نس���بة اإلش���غال
ومتوسط اإليجار الشهري على حسب التأثيث.
إن نس���ب اإلش���غال متش���ابهة مع الحد األدنى
لنسبة اإلشغال بأكثر من .%95

رسم بياني  :35حولي – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

•يوض���ح الرس���م وج���ود توج���ه مثي���ر لالهتمام.
فمتوس���ط اإليجار الش���هري للشقق المفروشة
وش���به مفروش���ة تقريب���ًا نفس الش���يء وهذا
يوضح لماذا ال يحرص مالك العقارات على تأثيث
شققهم بالفرش الكامل.

95.2%

•كم���ا يذك���ر أن المبل���غ الش���هري ال���ذي يفرضه
المالك لتحويل شققهم من غير مفروشة إلى
ش���به مفروش���ة ه���و  36د.ك فقط ،وه���و مبلغ
منخف���ض وال يب���رر االس���تثمارات اإلضافي���ة في
ش���راء التجهي���زات .وبالتالي ف���إن موقع حولي
يعد أكثر مالئمة للعقارات غير المفروشة.

•الرس���م البيان���ي  36يوض���ح ب���أن  %23.5م���ن
العقارات يبلغ عمرها أقل من س���نتين ،و%22.6
من العقارات يتراوح عمرها بين  5-2سنوات.

97.6%

96.4%

KD211

KD247

KD245

ﻏﻴﺮ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻣﻔﺮوﺷﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

رسم بياني  :36حولي – التفاصيل على حسب
عمر العقار
23.5%

•أغلبية العق���ارات ( )%53.9يبلغ عمرها أكثر من
 5سنوات.
22.6%

53.9%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•يوض���ح الرس���م البيان���ي  37نس���بة اإلش���غال
ومتوس���ط اإليج���ار الش���هري على حس���ب عمر
العقار .نسبة اإلشغال بصفة عامة عالية.
•يوض���ح الرس���م البيان���ي توجه���ًا غريب���ًا ،حي���ث
تس���تطيع العقارات الجديدة فرض إيجارات أقل
مقارن���ة بالعقارات القديمة .وكما ذكرنا س���ابقا،
ف���إن عمر العقار يمثل عنص���را واحدا من ضمن
العناص���ر األخ���رى التي تح���دد القيم���ة اإليجارية
الشهرية ،إذ ان العقار القديم قد يكون أفضل
م���ن البناي���ة الحديثة فيما يخ���ص عناصر أخرى
عديدة.

رسم بياني  :37حولي – نسبة اإلشغال واإليجار
الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
96.9%

97.0%

KD215

KD241

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

90.7%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

KD215

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن
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•الرس���م  38يوض���ح الس���بب األساس���ي ف���ي أن
متوس���ط اإليجار الش���هري ف���ي منطقة حولي
عن���د  220د.ك ه���و أق���ل م���ن متوس���طة اإليجار
الشهري في الكويت بأكملها وهو  235د.ك.

رسم بياني  :38حولي – التفاصيل على حسب
درجة العقار
0.5%
25.0%

•تبل���غ نس���بة العقارات من الدرج���ة ب  %0.5فقط
(عق���ار واحد فقط) ،بينما تبلغ نس���بة العقارات
م���ن الدرج���ة ج  ،%25.0والنس���بة المتبقي���ة م���ن
الدرجة األقل.

•ف���ي الرس���م البيان���ي  39يبلغ متوس���ط اإليجار
الش���هري للدرجة ب  170د.ك فق���ط .وكما ذكرنا
س���ابقا ،هن���اك عق���ار واح���د فقط ف���ي منطقة
حول���ي باإلمكان تصنيفه ضمن درجة ب ويضم
ش���ققا بغرفة نوم واح���دة ،ومن هنا فإن اإليجار
يكون منخفضًا.

74.5%

رسم بياني  :39حولي – نسبة اإلشغال واإليجار
الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
97.9%

97.1%
90.7%

•يبل���غ متوس���ط اإليجار الش���هري للعق���ارات من
الدرج���ة ج  241د.ك ،بينم���ا يبلغ متوس���ط اإليجار
الشهري للدرجات األقل  215د.ك

KD215

KD241

KD170

درﺟﺔ أﻗﻞ

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب

يوضح الجدول  14اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في حولي.

جدول  :14اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في حولي
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

240-240

140-180

100-140

شقة بغرفة نوم واحدة

-

190-280

130-250

شقة بغرفتي نوم

-

160-310

120-350

شقة بثالث غرف نوم

250-350

260-550

260-500

شقة بأربع غرف نوم

-

300-600

280-450

بنتهاوس

-

-

-
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السالمية – محافظة حولي
تع���د الس���المية أكب���ر منطق���ة بع���دد العق���ارات
االس���تثمارية في دولة الكويت بأكملها ،وتقع في
محافظ���ة حولي .يوض���ح الجدول  15وج���ود 16.854
ش���قة مش���غولة في قاعدة بياناتنا في السالمية.
وهي نسبة إشغال جيدة بما يعادل .%94.1
يبلغ متوسط اإليجار الشهري  265د.ك .وهو أعلى
م���ن متوس���ط اإليجار الش���هري في دول���ة الكويت
البال���غ  235د.ك .وهو ما يوضح أن الس���المية حتى
مع كونها منطقة تكتل عقاري فإن هناك عقارات
التصنيف األعلى في السالمية والتي تطلب قيمة
إيجارية عالية

جدول  :15نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في السالمية
عدد الشقق

16,854

عدد الشقق الشاغرة

993

نسبة اإلشغال

94.1%

متوسط اإليجار الشهري

 265د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

1,304

لق���د قمن���ا برص���د  1.304ش���قة تح���ت اإلنش���اء ف���ي
الس���المية بم���ا يمث���ل  %8م���ن إجمال���ي الش���قق
المشغولة حسب قاعدة البيانات لدينا.

•الرس���م البياني  40يوضح بأن  %4.8من العقارات
مفروش���ة ،و %19.3ش���به مفروش���ة ،و %76.0غير
مفروشة.

رس���م بياني  :40الس���المية  -تفاصيل الشقق
على حسب التأثيث
4.8%
19.3%

76.0%

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرس���م البياني  41يوضح بأن نس���بة اإلش���غال
للعق���ارات ذات مس���تويات التأثي���ث المختلف���ة
تعتبر جيدة.

رس���م بيان���ي  :41الس���المية – متوس����ط اإليج����ار
الشهري ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي

•متوس���ط اإليجار الش���هري للش���قق المفروشة
 300د.ك ،والش���قق ش���به المفروش���ة  279د.ك،
بينما يبلغ  259د.ك للشقق غير المفروشة.

•الرسم البياني  42يوضح بأن تفاصيل العقارات
على حسب العمر يبدو متعادال ،حيث تشتمل
كل فئة على ثلث العقارات تقريبًا.
•نسبة اإلشغال للعقارات التي يبلغ عمرها أقل
من سنتين تعتبر أقل نسبيًا عند  ،%88.0ببنما
تزي���د نس���بة اإلش���غال للعق���ارات الت���ي يتراوح
عمره���ا بين  5-2س���نوات ،والتي يزي���د عمرها
عن  5سنوات.

ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
92.3%

93.9%

95.5%

KD259

KD279

KD300

ﻏﻴﺮ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻣﻔﺮوﺷﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

رس���م بيان���ي  :42الس���المية – التفاصيل على
حسب عمر العقار
31.8%

32.9%

35.4%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•بصفة عامة توجد بعض الحاالت التي تكش���ف
ع���ن انخفاض كبير في نس���بة اإلش���غال .يرجع
ذل���ك إلى أن بع���ض العقارات في ه���ذه الدرجة
تعتبر خالية تماما جراء أسباب متفاوتة.
•وف���ي ه���ذه الحال���ة ،ف���إن العق���ارات الت���ي يبلغ
عمره���ا أقل من س���نتين في الس���المية تتمتع
بنسبة إش���غال أقل ألن  9من العقارات شاغرة.
وهذا من ش���أنه أن يشهد تحس���ننًا على مدار
الشهور القليلة القادمة.
•يظهر متوسط اإليجار الشهري توجهًا منطقيًا
حيث تتمت���ع العقارات الجدي���دة بإيجارات أعلى
من العقارات األقدم.

رس���م بياني  :43الس���المية – نس���بة اإلشغال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
98.1%

95.9%

88.0%

KD237

KD262

KD313

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن
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•توضح التفاصيل على حس���ب درجة العقار في
الرس���م البيان���ي  44ب���أن هن���اك  %0.3فق���ط من
العقارات ف���ي الدرجة أ .+يوجد عقار واحد فقط
في السالمية يرقى لهذا المستوى.

رس���م بيان���ي  :44الس���المية – التفاصيل على
حسب درجة العقار
2.4%
33.8%

•نحو  %2.4من العقارات من الدرجة أ ،و %33.8من
العق���ارات م���ن الدرجة ب ،و %63.6م���ن العقارات
في الدرجة ج.
•ال توج���د درج���ات أق���ل للعقارات في الس���المية،
وهو ما يوضح أن الس���المية تختلف عن حولي
حيث أن ثالثة أرباع العقارات تخضع لدرجة أقل.

•ف���ي الرس���م البيان���ي  45تتمت���ع العق���ارات من
الدرجة أ +بنس���بة إش���غال منخفضة تبلغ ،%9.1
متوس���ط اإليجار الش���هري  1000د.ك .وكما ذكرنا
س���ابقا ،فإن هذا مج���رد عقار واح���د وهو خالي
بسبب قيام إحدى الشركات بإخالء شققه.

0.3%

63.6%

درﺟﺔ أ+

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ ج

رس���م بياني  :45الس���المية – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

•تتمت���ع العق���ارات م���ن الدرج���ة أ و ب بنس���بة
إش���غال تبلغ حوالي  %89وهي منخفضة نظرًا
ألن بع���ض العقارات خالي���ة بالكامل .هذا توجه
ش���ائع بين مالك العقارات في السالمية لتأجير
العقار بأكمله لش���ركة واح���دة .وبالرغم من أن
ذلك يضمن نس���بة إش���غال ممت���ازة إال ان ذلك
قد يؤدي في بعض األحيان إلى عدم اإلش���غال
تمامًا مع مغادرة المستأجر.

97.5%
88.8%

88.6%

9.1%

•متوسط اإليجار الشهري للعقارات من الدرجة أ
يبلغ  541د.ك ،وهو متوس���ط جيد ،ويظهر بأنه
إذا م���ا تم إقامة عقار بش���كل جي���د وفي موقع
جيد ،فإن المالك يستطيع الحصول على إيجار
جيد أيضًا.

KD236

KD309

KD541

KD1,000

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ أ+

يوضح الجدول  16اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في السالمية.

جدول  :16اإليجار الشهري السائد في السالمية.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

150-180

120-170

120-200

شقة بغرفة نوم واحدة

160-600

120-600

120-650

شقة بغرفتي نوم

150-850

140-750

160-1,250

شقة بثالث غرف نوم

200-700

170-1,500

220-1,350

شقة بأربع غرف نوم

-

-

220-850

بنتهاوس

-

-

-
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الشعب البحري – محافظة حولي
تع���د الش���عب البحري واح���دة من أه���م المناطق
المتمي���زة التي تضم عقارات اس���تثمارية في دولة
الكوي���ت .ويوض���ح الجدول  17بأن متوس���ط اإليجار
الشهري في الش���عب البحري يبلغ  448د.ك ،وهو
أعل���ى بنس���بة  %90عن متوس���ط اإليجار الش���هري
لدولة الكويت بأكمله���ا .وفي هذه المنطقة يتم
بناء تل���ك العقارات بمح���اذاة الطريق في مواجهة
البح���ر ،وبالتالي تتميز تلك العقارات بإطاللة بحرية
ساحرة .كما أن مستويات تلك العقارات ودرجاتها
تكون أعلى في الشعب.

جدول  :17نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في الشعب
عدد الشقق

518

عدد الشقق الشاغرة

53

نسبة اإلشغال

89.8%

متوسط اإليجار الشهري

 448د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

83

يوجد  518شقة مشغولة في قاعدة البيانات لدينا
في وقت إجراء المسح ،إلى جانب  53شقة شاغرة
مما يعني نس���بة إش���غال منخفضة نس���بيا تبلغ
 .%89.8وكم���ا هو الوضع بش���كل عام ،فإن نس���بة
اإلش���غال تنخفض في عقار واحد شاغر تماما .ومع
اس���تثناء ذل���ك العق���ار ،فإن نس���بة اإلش���غال تبلغ
 %93.3وهي مناس���بة تقريبا لنسبة اإلشغال على
مستوى السوق العقاري .لقد قمنا برصد  83شقة
تحت اإلنشاء في الشعب.

•يوضح الجدول  46تفاصيل الشقق على حسب
التأثي���ث ،ويظه���ر أن  %94.2م���ن العقارات هي
ش���به مفروش���ة ،وأن ( %5.8عق���اران فق���ط) غير
مفروشة.

رس���م بياني  :46الش���عب  -تفاصيل الش���قق
على حسب التأثيث
5.8%

•كما ذكرنا من قبل فإن أي قطاع عقاري رئيسي
ال يحق���ق إمكانياته الكاملة ،إال إذا تم تحس���ين
مستواه من حيث التأثيث.
94.2%

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•يوضح الرس���م  47بأن متوسط اإليجار الشهري
للش���قق ش���به المفروش���ة أق���ل من متوس���ط
اإليجار للشقق غير المفروشة.

رس���م بيان���ي  :47الش���عب – متوس����ط اإليج����ار
الشهري ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

•ويرج���ع ه���ذا إلى أن���ه يوج���د عق���اران فقط في
فئة العقارات غير المفروش���ة ،وأن كال العقارين
يضمان شقق ًَا تتكون من مساحات كبيرة.

100.0%

89.1%

•الرس���م البيان���ي  48يوض���ح أن  %3.5فق���ط من
العق���ارات يبل���غ عمرها أق���ل من س���نتين ،وأن
 %28.0م���ا بي���ن  5 – 2س���نوات ،وأن  %68.5م���ن
العقارات يزيد عمرها عن خمس سنوات.

KD475

KD446

ﻏﻴﺮ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

رس���م بيان���ي  :48الش���عب – التفاصي���ل على
حسب عمر العقار
3.5%

28.0%

68.5%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•يوضح الرس���م البيان���ي  49بأنه ف���ي حين تقل
نس���بة إش���غال العقارات التي يبلغ عمرها أقل
من س���نتين ،فإن متوسط اإليجار الشهري هو
 650د.ك.
•يتماثل متوسط اإليجار الشهري للعقارات التي
يت���راوح عمره���ا بي���ن  5-2س���نوات ،وتلك التي
يزيد عمرها عن خمس سنوات

رس���م بيان���ي  :49الش���عب – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
93.0%

88.9%

82.1%

KD443

KD439

KD650

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن
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•يوضح الرسم البياني  50بأنه بينما تندرج %3.5
م���ن العق���ارات ضم���ن الدرج���ة أ ،+فإن النس���بة
األكبر وهي  %92.7تقع ضمن الدرجة أ .وحوالي
 %3.9م���ن العق���ارات تق���ع ضم���ن الدرج���ة ب ،وال
توجد عقارات في الدرجة ج أو أقل.

رس���م بيان���ي  :50الش���عب – التفاصي���ل عل���ى
حسب درجة العقار
3.9%

3.5%

•ه���ذا يع���زز حقيق���ة ب���أن ج���ودة العق���ارات ف���ي
الشعب عالية.

92.7%

درﺟﺔ أ+

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

•الرس���م البيان���ي  51يوض���ح ب���أن العق���ارات من
الدرج���ة أ +تتمتع بنس���بة إش���غال مثالية ،وأن
متوسط اإليجار الشهري يبلغ  650د.ك.

رس���م بيان���ي  :51الش���عب – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي

•تبل���غ نس���بة اإلش���غال للعق���ارات م���ن الدرجة أ
 ،%93.1ومتوسط اإليجار الشهري  446د.ك.

ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
100.0%

•يوج���د عق���ار واحد فق���ط تحت الدرج���ة ب ،وهو
ش���اغر في الوقت الحالي .وبالتالي فإن نس���بة
اإلش���غال صفر .يبلغ متوس���ط اإليجار الشهري
 300د.ك

93.1%

0.0%

KD300

KD446

KD650

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ أ+

يوضح الجدول  18اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الشعب.

جدول  :18اإليجار الشهري السائد في الشعب.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

150-180

-

شقة بغرفة نوم واحدة

-

250-300

-

شقة بغرفتي نوم

-

300-700

300-400

شقة بثالث غرف نوم

-

330-850

350-550

شقة بأربع غرف نوم

-

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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الجابرية – محافظة حولي
الجدول  19يوضح وجود  1.492ش���قة مشغولة في
الجابرية ،و 113مس���جلة على أنها شاغرة .وبالتالي
فإن نسبة اإلشغال .%92.4
يبل���غ متوس���ط اإليجار الش���هري  233د.ك ،وهو ما
يع���د منخفض مقارنة بمتوس���ط اإليجار الش���هري
في الس���وق بأكمله .لم نجد أي عقارات استثمارية
تحت اإلنشاء في الجابرية.

•يوضح الرسم البياني  52بأن  %88.0من العقارات
غير مفروشة ،وأن  %12فقط مفروشة.
•ال توجد عقارات شبه مفروشة في الجابرية.

جدول  :19نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في الجابرية
عدد الشقق

1,492

عدد الشقق الشاغرة

113

نسبة اإلشغال

92.4%

متوسط اإليجار الشهري

 233د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

-

رس���م بيان���ي  :52الجابرية  -تفاصيل الش���قق
على حسب التأثيث
12.0%

88.0%

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

•يوض���ح الرس���م البياني  53ب���أن فئ���ة العقارات
المفروشة تتمتع بنسبة إشغال مثالية ،ويبلغ
متوسط اإليجار الشهري  288د.ك.
•تبلغ نس���بة اإلش���غال للعقارات غير المفروشة
 ،%91.4بينما يصل متوسط اإليجار الشهري إلى
 228د.ك.

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

رسم بياني  :53الجابرية – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
100.0%
91.4%

KD228

KD288

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
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•الرس���م البيان���ي  54يوضح ب���أن  %5.5فقط من
العق���ارات يبل���غ عمرها أقل من س���نتين ،بينما
تبلغ نس���بة العقارات التي يت���راوح عمرها بين
 5-2سنوات  %10.5وتصل هذه النسبة إلى %84.0
للعقارات التي يزيد عمرها عن  5سنوات.

رس���م بيان���ي  :54الجابري���ة – التفاصي���ل عل���ى
حسب عمر العقار
5.5%

10.5%

84.0%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•يوضح الرس���م البياني  55بأن نس���بة اإلشغال
للعق���ارات التي يبل���غ عمرها أقل من س���نتين
يع���د مثالي���ًا ،وأن متوس���ط اإليج���ار الش���هري
 273د.ك.
•متوسط اإليجار الشهري للعقارات التي يتراوح
عمرها بين  5-2س���نوات أعلى نسبيًا عند 296
د.ك ،ويبلغ  226د.ك للعقارات التي يزيد عمرها
عن  5سنوات.

•يوضح الرسم البياني  56السبب في أن الجابرية
ال تع���د موقع���ًا متميزًا ،فحوال���ي  %7.1فقط من
العق���ارات تندرج تح���ت الدرج���ة ج ،والباقي في
درجات أقل.

رس���م بيان���ي  :55الجابري���ة – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
100.0%

91.9%

93.0%

KD226

KD296

KD273

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

رس���م بيان���ي  :56الجابري���ة – التفاصي���ل عل���ى
حسب درجة العقار
7.1%

92.9%

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ أﻗﻞ
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•تبلغ نسبة اإلشغال للعقارات من الدرجة ج ،%100
ويبلغ متوسط اإليجار الشهري  275د.ك.

رس���م بيان���ي  :57الجابري���ة – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار

•تبلغ نس���بة اإلش���غال للعق���ارات م���ن الدرجات
األقل  ،%91.8بينما يبلغ متوسط اإليجار الشهري
 231د.ك.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

91.8%

100.0%

KD231

KD275

درﺟﺔ أﻗﻞ

درﺟﺔ ج

يوضح الجدول  20اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الجابرية.

جدول  :20اإليجار الشهري السائد في الجابرية.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

80-160

شقة بغرفة نوم واحدة

200-250

-

160-200

شقة بغرفتي نوم

250-400

-

160-450

شقة بثالث غرف نوم

-

-

230-450

شقة بأربع غرف نوم

-

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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الفحيحيل – محافظة األحمدي
الج���دول  21يوض���ح أن متوس���ط اإليج���ار الش���هري
ف���ي الفحيحي���ل يبل���غ  196د.ك فق���ط ،ه���و ما يعد
أقل بنس���بة  %17عن متوسط اإليجار الشهري في
الكويت بأكملها.
رصدن���ا وجود  2.211ش���قة وبلغت نس���بة اإلش���غال
 .%97.1لم نجد أي عقارات اس���تثمارية تحت اإلنش���اء
في الفحيحيل.

•يوضح الرسم البياني  58بأن  %98.4من العقارات
غير مفروش���ة ،وأن  %1.6فقط من العقارات شبه
مفروشة.
•لق���د ذكرن���ا من قب���ل ب���أن العق���ارات المتميزة
تستطيع تحقيق إمكانيات اإليجار الحقيقية مع
تحسين مستوى التأثيث .ولكن ال يمكن زيادة
اإليج���ار الش���هري بدرج���ة كبيرة للعق���ارات غير
المتميزة من خالل تحس���ين مس���توى التأثيث.
لذا يصبح تحسين مس���توى التأثيث للعقارات
غير المتميزة غير ذي جدوى اقتصادية.

جدول  :21نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في الفحيحيل
عدد الشقق

2,211

عدد الشقق الشاغرة

65

نسبة اإلشغال

97.1%

متوسط اإليجار الشهري

 196د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

-

رسم بياني  :58الفحيحيل  -تفاصيل الشقق
على حسب التأثيث
1.6%

98.4%

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•يب���دو المنطق واضح���ًا في الرس���م البياني 59
ال���ذي يوض���ح ب���أن متوس���ط اإليج���ار الش���هري
للعق���ارات غي���ر المفروش���ة  196د.ك ،وأن���ه 193
د.ك للعقارات ش���به المفروش���ة .ولكن ال توجد
أي حواف���ز لمال���ك العقار لكي يقوم بتحس���ين
مستوى التأثيث.

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

رس����م بيان����ي  :59الفحيحي����ل – متوس����ط اإليج����ار
الشهري ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
97.0%

100.0%

KD196

KD193

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرس���م البياني  60يوضح أن  %52.1من العقارات
يبلغ عمرها أقل من سنتين .وهو أمر يستحق
المالحظ���ة ،حي���ث أنه بالرغ���م م���ن أن العقارات
جدي���دة ،ف���إن اإليج���ارات منخفض���ة ف���ي ه���ذه
المنطقة.

رس���م بيان���ي  :60الفحيحي���ل – التفاصيل على
حسب عمر العقار
23.4%

52.1%

24.4%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•الرس���م البياني  61يوضح أنه بينما تعد نس���بة
اإلش���غال في مختلف فئات العم���ر جيدة ،إال أن
العقارات التي يزيد عمرها عن  5سنوات تحقق
أعلى متوسط لإليجار الشهري.

•يوض���ح الرس���م البيان���ي  62ب���أن  %0.9فقط من
العق���ارات (عقار واح���د) تندرج تح���ت الدرجة ب،
وتن���درج  %51.2م���ن العق���ارات تح���ت الدرج���ة ج،
والباقي تحت درجات أقل.

رس���م بياني  :61الفحيحيل – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
98.6%

98.0%

KD209

KD177

KD194

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

95.9%

رس���م بياني  :62الفحيحي���ل – التفاصيل على
حسب درجة العقار
0.9%
47.9%

51.2%

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أﻗﻞ

درﺟﺔ ج
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•يحقق العقار الواقع تحت الدرجة ب إيجارًا شهري ًَا
يبلغ  240د.ك ،بينما يقل اإليجار الشهري للدرجة
ج والدرجات األق���ل إلى  193د.ك ،و 198د.ك على
التوالي.

رس���م بياني  :63الفحيحيل – نس���بة اإلشغال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
98.3%

96.0%

KD198

KD193

KD240

درﺟﺔ أﻗﻞ

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب

90.0%

يوضح الجدول  22اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الفحيحيل.

جدول  :22اإليجار الشهري السائد في الفحيحيل.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

85-150

شقة بغرفة نوم واحدة

-

-

130-200

شقة بغرفتي نوم

-

180-320

145-350

شقة بثالث غرف نوم

-

-

220-400

شقة بأربع غرف نوم

-

-

250-400

بنتهاوس

-

-

-
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الفنطاس – محافظة األحمدي
يوض���ح الجدول  23بأن لدينا  1.102ش���قة مش���غولة
في قاع���دة بياناتن���ا .تبلغ نس���بة اإلش���غال ،%91.4
ومتوس���ط اإليج���ار الش���هري  303د.ك ،وهذا يمثل
حوالي  %29زيادة عن متوسط اإليجار الشهري في
الس���وق بأكمله .كما رصدنا  56شقة تحت اإلنشاء
في الفنطاس.

•يوض���ح الرس���م البيان���ي  64ب���أن  %4.2فقط من
العق���ارات مفروش���ة ،و %43.6ش���به مفروش���ة،
والباقي  %52.2من العقارات غير مفروشة.
•مع مرور الوقت ،وإذا ما ش���هدت هذه المنطقة
نم���وًا ف���ي المس���تقبل وارتفع متوس���ط اإليجار
الش���هري ،فإننا نتوقع أن تزي���د حصة العقارات
المفروشة وشبه مفروشة.

جدول  :23نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في الفنطاس
عدد الشقق

1,102

عدد الشقق الشاغرة

95

نسبة اإلشغال

91.4%

متوسط اإليجار الشهري

 303د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

56

رس���م بياني  :64الفنطاس  -تفاصيل الشقق
على حسب التأثيث
4.2%

43.6%

52.2%

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•يوضح الرس���م البياني  65بأن متوس���ط اإليجار
الش���هري للعق���ارات المفروش���ة ه���و  475د.ك.
وتعد نسبة اإلشغال منخفضة نسبيًا لكن مع
ارتفاع اإليجارات في بعض األوقات ،تتأثر نس���بة
اإلشغال
•يعتبر متوس���ط اإليجار الشهري للعقارات شبه
مفروش���ة جي���دًا أيضًا عن���د  406د.ك ،ه���و أعلى
بحوالي  187د.ك عن متوس���ط اإليجار الش���هري
للعق���ارات غي���ر المفروش���ة .وه���ذا يجع���ل من
تحويل العقارات إلى شبه مفروشة عملية ذات
جدوى اقتصادية وتحقق إيجارات أعلى.

رسم بياني  :65الفنطاس – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
90.8%

92.9%

KD218

KD406

KD475

ﻏﻴﺮ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻣﻔﺮوﺷﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

82.6%
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•تعد هذه المنطق���ة من المناطق القليلة التي
تكون فيها حص���ة العقارات الجديدة أعلى من
حصة العقارات القديمة.
•يوضح الرسم البياني  66بأن العقارات التي يقل
عمرها عن س���نتين تمثل  %38.3وأن متوس���ط
إيجارها الشهري  472د.ك (الرسم البياني .)67

رس���م بيان���ي  :66الفنط���اس – التفاصيل على
حسب عمر العقار
18.1%

38.3%

43.6%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•تبلغ نس���بة العقارات التي يت���راوح عمرها بين
 5-2س���نوات  ،%43.6ولكن ينخفض متوس���ط
إيجارها الشهري بشكل حاد إلى  210د.ك فقط.
م���ن الواض���ح أن الس���كان ف���ي ه���ذه المنطقة
يفضلون العقارات الجديدة.
• %18.1فق���ط م���ن العق���ارات يزي���د عمره���ا ع���ن
خمس سنوات ،ويبلغ متوسط اإليجار الشهري
مستويات منخفضة جدًا عند  154د.ك

•يوضح الرسم البياني  68بأن  %4.4من العقارات
تندرج تحت الدرجة أ ،+و %11.5تحت الدرجة أ.
•تش���كل العق���ارات م���ن الدرج���ة ب أعلى حصة
بنسبة  ،%71.3والدرجة ج بنسبة  %12.8فقط.

رس���م بياني  :67الفنطاس – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
93.5%

93.6%

KD154

KD210

KD472

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

87.9%

رس���م بياني  :68الفنط���اس – التفاصيل على
حسب درجة العقار
11.5%

4.4%

12.8%

•ال توج���د عق���ارات تن���درج تحت درج���ات أقل في
الفنطاس.
71.3%

درﺟﺔ أ+

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ ج
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•الرس���م البياني  69يوضح بأن نس���بة اإلش���غال
للعقارات من الدرجة أ +تبلغ  ،%89.6ومتوس���ط
اإليجار الشهري  1000د.ك.

رس���م بياني  :69الفنطاس – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي

•نس���بة اإلش���غال للعق���ارات م���ن الدرج���ة أ تبلغ
 ،%86.6ومتوسط اإليجار الشهري 560د.ك.

ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
92.9%

92.0%

89.6%
86.6%

KD161

KD210

KD560

KD1,000

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ أ+

يوضح الجدول  24اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الفنطاس.

جدول  :24اإليجار الشهري السائد في الفنطاس.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

105-120

100-120

شقة بغرفة نوم واحدة

-

135-375

140-175

شقة بغرفتي نوم

450-500

150-720

140-850

شقة بثالث غرف نوم

-

500-1,000

260-320

شقة بأربع غرف نوم

-

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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المهبولة – محافظة األحمدي
يوضح الجدول  25بأن لدينا  3.761ش���قة مسكونة
ف���ي قاع���دة بياناتنا .تبلغ نس���بة اإلش���غال %83.4
وهي األقل ألي منطقة أخرى في الكويت بأكملها.
ويوجد  4-3عقارات شاغرة تمامًا لكن بعد استبعاد
تلك العقارات من الحسابات ،فإن نسبة اإلشغال ال
ترتفع عن  .%86هذا يوضح بأن نس���بة اإلشغال في
هذه المنطقة منخفضة بصفة عامة.
متوس���ط اإليج���ار الش���هري  275د.ك ،وق���د رصدنا
وجود  230شقة تحت اإلنشاء.

•يوضح الرسم البياني  70بأن  %20.8من العقارات
مفروش���ة ،وأن  %2.3فق���ط ش���به مفروش���ة،
والباقي  %76.9غير مفروشة.

جدول  :25نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في المهبولة
عدد الشقق

3,761

عدد الشقق الشاغرة

625

نسبة اإلشغال

83.4%

متوسط اإليجار الشهري

 275د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

230

رس���م بياني  :70المهبولة  -تفاصيل الش���قق
على حسب التأثيث
20.8%
2.3%

76.9%

ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•في الرس���م البياني  71تعتبر نس���بة اإلش���غال
لجميع الفئات الثالث منخفضة.

رسم بياني  :71المهبولة – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث

•يبل���غ متوس���ط اإليج���ار الش���هري للعق���ارات
المفروش���ة  454د.ك ،بينم���ا يبل���غ  937د.ك
للعق���ارات ش���به المفروش���ة .وه���ذا يرج���ع إلى
أن���ه يوج���د عقارين ش���به مفروش���ين فقط في
المهبولة ،وأن العقارين يش���تمالن على شقق
بث�ل�اث غ���رف ن���وم و 4غ���رف ن���وم ،وبالتالي فإن
متوسط اإليجار الشهري أعلى.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
86.4%

84.2%

80.0%

•متوس���ط اإليج���ار الش���هري للعق���ارات غي���ر
المفروشة منخفض عند  223د.ك.

•الرس���م البيان���ي  72يوض���ح ب���أن  %17.9م���ن
العق���ارات يبل���غ عمرها أق���ل من س���نتين .وأن
نسبة اإلشغال في هذه الفئة منخفض للغاية
عند  %62.1ومتوس���ط اإليجار الش���هري  414د.ك
(الرسم البياني .)73
• %35.1م���ن العق���ارات يت���راوح عمره���ا بي���ن 5-2
س���نوات ،و %47.1من العقارات يزي���د عمرها عن
 5سنوات.

KD223

KD937

KD454

ﻏﻴﺮ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ
ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﻣﻔﺮوﺷﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ

رس���م بيان���ي  :72المهبول���ة – التفاصيل على
حسب عمر العقار
17.9%

47.1%

35.1%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•نس���بة اإلش���غال للفئتي���ن جي���د ج���دًا ولك���ن
متوسط اإليجار الشهري منخفض.

رس���م بياني  :73المهبولة – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
86.5%

90.1%
62.1%

KD233

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

KD261

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

KD414

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن
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•يوضح الرسم البياني  74بأن  %0.3من العقارات
تندرج تحت الدرجة أ( +عقار واحد فقط) ،و%19.5
تح���ت الدرجة أ .أما الدرج���ة ب فتضم  %26.2من
العقارات ،والدرجة ج تضم  .%54.1ال توجد عقارات
تندرج تحت الدرجة األقل في المهبولة.

رس���م بيان���ي  :74المهبول���ة – التفاصيل على
حسب درجة العقار
0.3%
19.5%

•تعد نس���بة اإلش���غال للدرج���ة أ +مثالية ،ويبلغ
متوسط اإليجار الشهري  800د.ك.
54.1%

26.2%

•تتمتع الدرجة أ بنس���بة إش���غال أقل عند %80.3
ومتوسط اإليجار الشهري  511د.ك.

درﺟﺔ أ+

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ ج

رس���م بياني  :75المهبولة – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار

•الدرجة ب تتمتع بنسبة إشغال أقل يبلغ %75.4
مع متوسط إيجار شهري  304د.ك.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

•تبل���غ نس���بة إش���غال العق���ارات م���ن الدرجة ج
 %88.3مع متوسط إيجار شهري  207د.ك.

100.0%
88.3%
75.4%

80.3%

KD207

KD304

KD511

KD800

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ أ+

يوضح الجدول  26اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في المهبولة.

جدول  :26اإليجار الشهري السائد في المهبولة.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

-

شقة بغرفة نوم واحدة

250-450

-

100-220

شقة بغرفتي نوم

230-650

-

150-600

شقة بثالث غرف نوم

500-800

280-730

185-650

شقة بأربع غرف نوم

-

400-1,800

300-550

بنتهاوس

-

-

-
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أبو حليفة – محافظة األحمدي
يوضح الجدول  27بأن متوسط اإليجار الشهري في
أبو حليفة يبلغ  169د.ك ،وهو يشكل  %28أقل من
متوسط اإليجار الشهري في الكويت بأكملها.
توجد  2.275ش���قة مش���غولة في قاع���دة بياناتنا،
وقد س���جلنا  159ش���قة ش���اغرة ،بما يجعل نس���بة
اإلش���غال تصل إلى  %93.0للمنطقة .توجد حوالي
 177شقة تحت اإلنشاء في هذه المنطقة.

•يوضح الرس���م البياني  76بأن  %100من العقارات
غير مفروشة.
•لقد أش���رنا من قبل بأن العقارات غير المتميزة
عادة ما تكون غير مفروشة ،حيث يصعب زيادة
اإليجار حتى بعد تأثيثها.

جدول  :27نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في أبو حليفة
عدد الشقق

2,275

عدد الشقق الشاغرة

159

نسبة اإلشغال

93.0%

متوسط اإليجار الشهري

 169د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

177

رس���م بياني  :76أبو حليفة  -تفاصيل الشقق
على حسب التأثيث
100.0%

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•الرس���م البياني  77يش���ير إلى أنه نظرًا ألن %100
من العقارات غير مفروشة ،فإن نسبة اإلشغال
ومتوسط اإليجار الشهري مماثل لما هو سائد
في المنطقة بأكملها.

رسم بياني  :77أبو حليفة – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
93.0%

KD169

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرس���م البيان���ي  78يوض���ح ب���أن  %12.7فق���ط
م���ن العق���ارات يبلغ عمره���ا أقل من س���نتين،
وه���ي تعد عق���ارات متمي���زة نوعًا م���ا في هذه
المنطقة ،ويبلغ متوسط إيجارها الشهري 219
د.ك (الرسم البياني  .)79تعتبر نسبة اإلشغال
ضعيفة ،حيث توجد  3عقارات شاغرة تقريبًا.
• %32.9م���ن العق���ارات يت���راوح عمره���ا بين 5-2
س���نوات .ف���ي هذه الفئة فإن نس���بة اإلش���غال
مرتفع���ة للغاي���ة عند  ،%98.8ومتوس���ط اإليجار
الشهري  180د.ك.

• %54.5من العقارات يزيد عمرها عن  5س���نوات،
وبينما تعد نس���بة اإلشغال جيدة لهذه الفئة،
فإن متوس���ط اإليجار الشهري منخفض للغاية
عند  154د.ك.

رس���م بياني  :78أبو حليف���ة – التفاصيل على
حسب عمر العقار
12.7%

32.9%
54.5%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

رس���م بياني  :79أبو حليفة – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
98.2%

98.8%

KD154

KD180

55.6%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

•الرس���م البيان���ي  80يوض���ح أن جمي���ع العقارات
تن���درج تح���ت درج���ة أق���ل ،وبالتالي فإن نس���بة
اإلشغال ومتوس���ط اإليجار الشهري مماثل لما
هو سائد في المنطقة كلها.

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

KD219

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

رس���م بيان���ي  :80أبو حليف���ة – التفاصيل على
حسب درجة العقار
100.0%

درﺟﺔ أﻗﻞ
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رسم بياني  :81أبو حليفة – نسبة اإلشغال واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
93.0%

KD169

درﺟﺔ أﻗﻞ

يوضح الجدول  28اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في أبو حليفة.

جدول  :28اإليجار الشهري السائد في أبو حليفة.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

90-145

شقة بغرفة نوم واحدة

-

-

105-180

شقة بغرفتي نوم

-

-

120-280

شقة بثالث غرف نوم

-

-

200-450

شقة بأربع غرف نوم

-

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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المنقف – محافظة األحمدي
يوض���ح الجدول  29بأن متوس���ط اإليجار الش���هري
 266د.ك ،وه���و م���ا يعد أعلى من المتوس���ط على
مستوى الكويت.
قمنا بتغطية  2.265ش���قة مش���غولة ف���ي قاعدة
بياناتن���ا ،و 206ش���قة منها كانت ش���اغرة .وبالتالي
فإن نسبة اإلش���غال في المنقف هي  ،%90.9وهي
م���ا تعد نس���بة منخفضة بس���بب االنخف���اض غير
االعتي���ادي لنس���بة اإلش���غال مع وجود عق���ار واحد
ش���اغر يضم عددًا كبيرًا من الوحدات .مع استثناء
هذا العقار ،فإن نس���بة اإلشغال ترتفع إلى .%94.5
توجد  1.121شقة تحت اإلنشاء.

•يوضح الرس���م البياني  82أنه يوجد  %5.5فقط
من العقارات ش���به مفروش���ة %94.5 ،منها غير
مفروشة.

جدول  :29نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في المنقف
عدد الشقق

2,265

عدد الشقق الشاغرة

206

نسبة اإلشغال

90.9%

متوسط اإليجار الشهري

 266د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

1,121

رس���م بيان���ي  :82المنقف  -تفاصيل الش���قق
على حسب التأثيث
5.5%

94.5%

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•الرسم البياني  83يشير إلى أن نسبة اإلشغال
للعقارات ش���به المفروشة جيدة جدًا عند ،%96
وأن متوس���ط اإليجار الش���هري جيد ج���دًا أيضًا
عند  489د.ك.
•تتمتع العقارات غير المفروش���ة بنسبة إشغال
منخفض���ة عند  %90.6ومتوس���ط إيجار ش���هري
 242د.ك.

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

رسم بياني  :83المنقف – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
96.0%
90.6%

KD242

KD489

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرس���م البياني  84يوض���ح أن المنقف منطقة
أخ���رى تضم حص���ة أكبر من العق���ارات الجديدة
مقارنة بالعقارات القديمة.
• %31.2م���ن العق���ارات يقل عمرها عن س���نتين،
وأن  %49.3من العقارات يتراوح عمرها بين 5-2
س���نوات ،بينما  %19.5م���ن العقارات يزيد عمرها
عن  5سنوات.

رس���م بيان���ي  :84المنق���ف  -التفاصي���ل على
حسب عمر العقار
19.5%

31.2%

49.3%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•الرس���م البيان���ي  85يوضح أن متوس���ط اإليجار
الش���هري للعق���ارات الت���ي يت���راوح عمرها بين
 5-2س���نوات أعل���ى من تلك الت���ي يقل عمرها
عن س���نتين .وكم���ا ذكر عدة م���رات فإن هناك
العدي���د م���ن العوامل التي تحدد إيج���ار العقار،
والعمر هو أحد تلك العوامل.
•تعتب���ر نس���بة اإلش���غال للعق���ارات الت���ي يزيد
عمرها عن  5سنوات منخفضة ،حيث أن العقار
الكبير الذي يضم العديد من الشقق الشاغرة
يندرج تحت تلك الفئة.

•الرس���م البياني  86يوضح أن  %6.6من العقارات
تندرج تح���ت الدرجة أ .وكما يظهر في الرس���م
البيان���ي  87ف���إن ه���ذه الدرج���ة تتمتع بنس���بة
إش���غال جي���دة تبل���غ  %94.7ومتوس���ط إيج���ار
شهري  425د.ك.

رس���م بيان���ي  :85المنق���ف – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

96.0%
91.7%
76.9%

KD184

KD286

KD249

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

رس���م بيان���ي  :86المنق���ف – التفاصي���ل عل���ى
حسب درجة العقار
6.6%

49.8%

43.5%

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب
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•تش���كل العقارات من الدرج���ة ب  %43.5وتتمتع
بنسبة إشغال منخفضة عند  .%83.8متوسط
اإليجار الشهري  309د.ك.

رس���م بيان���ي  :87المنق���ف – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي

•أم���ا الدرج���ة ج فتمث���ل حوال���ي نص���ف جمي���ع
العق���ارات المتوفرة في ه���ذه المنطقة .كما أن
نس���بة اإلش���غال جيدة عن���د  %96.6ومتوس���ط
اإليجار الشهري  223د.ك.

ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
94.7%

96.6%
83.8%

KD223

KD309

KD425

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

يوضح الجدول  30اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في المنقف.

جدول  :30اإليجار الشهري السائد في المنقف.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

85-125

شقة بغرفة نوم واحدة

-

150-250

140-250

شقة بغرفتي نوم

-

350-450

150-650

شقة بثالث غرف نوم

-

300-600

150-750

شقة بأربع غرف نوم

-

-

500-800

بنتهاوس

-

-

-
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الجهراء–محافظة الجهراء
تمت تغطي���ة محافظة الجه���راء بأكملها كوحدة
واحدة في قاعدة بياناتنا .الجدول  31يوضح وجود
 1.048شقة مشغولة في قاعدة بياناتنا ،وقد رصدنا
 5شقق شاغرة فقط .وبالتالي فإن نسبة اإلشغال
تق���ارب  .%99.5يبل���غ متوس���ط اإليج���ار الش���هري
 190د.ك ،ولم نجد أي عقار اس���تثماري تحت اإلنشاء
في الجهراء.

•يوضح الرس���م البياني  88ب���أن جميع العقارات
في الجهراء غير مفروش���ة ،وأن نسبة اإلشغال
البالغة  %99.5ومتوس���ط اإليجار الشهري البالغ
 190د.ك مماث���ل للس���ائد ف���ي المنطقة كله���ا
(الرسم البياني .)89

جدول  :31نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في الجهراء
عدد الشقق

1,048

عدد الشقق الشاغرة

5

نسبة اإلشغال

99.5%

متوسط اإليجار الشهري

 190د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

-

رس���م بيان���ي  :88الجهراء  -تفاصيل الش���قق
على حسب التأثيث
100.0%

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

رسم بياني  :89الجهراء – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
99.5%

KD190

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرس���م البيان���ي  90يوض���ح أنه ال توج���د عقارات
جدي���دة في الجه���راء ،وأن  %29.2م���ن العقارات
يت���راوح عمره���ا بي���ن  5-2س���نوات ،و %70.8من
العقارات يزيد عمرها عن خمس سنوات.

رس���م بيان���ي  :90الجه���راء  -التفاصي���ل على
حسب عمر العقار
29.2%

70.8%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•الرس���م البيان���ي  91يوضح أن نس���ب اإلش���غال
ومتوس���ط اإليج���ار الش���هري ف���ي الفئتي���ن
متماثلين تقريبًا.

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

رس���م بيان���ي  :91الجه���راء – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
99.7%

99.5%

KD191

KD189

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

•الرس���م البيان���ي  92يوضح أن جمي���ع العقارات
تن���درج تحت الدرجة األقل .وبالتالي فإن نس���بة
اإلش���غال ومتوس���ط اإليج���ار الش���هري مماث���ل
لما هو س���ائد ف���ي المنطقة بأكلمها (الرس���م
البياني .)93

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

رس���م بيان���ي  :92الجه���راء – التفاصي���ل على
حسب درجة العقار
100.0%

درﺟﺔ أﻗﻞ
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رس���م بيان���ي  :93الجه���راء – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
99.5%

KD190

درﺟﺔ أﻗﻞ

يوضح الجدول  32اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الجهراء.

جدول  :32اإليجار الشهري السائد في الجهراء.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

-

شقة بغرفة نوم واحدة

-

-

135-180

شقة بغرفتي نوم

-

-

120-280

شقة بثالث غرف نوم

-

-

180-300

شقة بأربع غرف نوم

-

-

200-350

بنتهاوس

-

-

-

66
9/5/11 00:51:02

Kuwait properties_v3.indd 66

الفروانية – محافظة الفروانية
تعتب���ر الفرواني���ة ثال���ث أكب���ر منطق���ة للعق���ارات
االس���تثمارية ف���ي الكوي���ت .الج���دول  33يوض���ح
بأنن���ا قمن���ا بتغطي���ة  8.732ش���قة مش���غولة في
الفروانية وس���جلنا  470شقة ش���اغرة .وبالتالي فإن
نس���بة اإلش���غال  .%94.6وينخفض متوسط اإليجار
الش���هري عند  191د.ك ،وقد رصدنا  354شقة تحت
اإلنشاء في الفروانية.

•يوض���ح الرس���م البياني  94ب���أن  %4.7فقط من
الشقق شبه مفروشة ،و %95.3من الشقق غير
مفروشة في الفروانية.
•تبلغ نس���بة إش���غال الش���قق ش���به المفروشة
 ،%99.3ومتوسط اإليجار الشهري  229د.ك.

ج���دول  :33نب���ذة عل���ى قط���اع العق���ارات
االستثمارية في الفروانية
عدد الشقق

8,732

عدد الشقق الشاغرة

470

نسبة اإلشغال

94.6%

متوسط اإليجار الشهري

 191د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

354

رس���م بياني  :94الفروانية  -تفاصيل الشقق
على حسب التأثيث
4.7%

95.3%

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•نس���بة إشغال الش���قق غير المفروش���ة ،%94.4
ومتوسط اإليجار الشهري  189د.ك.

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

رسم بياني  :95الفروانية – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
94.4%

99.3%

KD189

KD229

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرس���م البياني  96يوضح أن  %20.2من العقارات
يق���ل عمره���ا ع���ن س���نتين ،وأن  %52.5يتراوح
عمره���ا بي���ن  5-2س���نوات ،وأن  %27.3م���ن
العقارات يزيد عمرها عن خمس سنوات.

رس���م بيان���ي  :96الفرواني���ة  -التفاصيل على
حسب عمر العقار
20.2%

27.3%

52.5%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•الرس���م البيان���ي  97يظه���ر توجه���ًا ملحوظ���ًا
يش���ير إلى أن العقارات المندرج���ة تحت الفئات
الثالث تتمتع بنفس متوس���ط اإليجار الشهري
تقريب���ًا عند  192-191د.ك .ولكن هناك اختالفات
كبيرة في نسب اإلشغال.

•الرس���م البياني  98يوضح أن  %0.9من العقارات
(عق���اران فقط) تن���درج تحت الدرج���ة ج ،ويندرج
الباقي تحت الفئة األقل.

رس���م بيان���ي  :97الفروانية – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
86.8%

98.4%

95.6%

KD192

KD191

KD192

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

رس���م بيان���ي  :98الفرواني���ة – التفاصيل على
حسب درجة العقار
0.9%

99.1%

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ أﻗﻞ

68
9/5/11 00:51:17

Kuwait properties_v3.indd 68

•الرس���م البيان���ي  99يوض���ح أن نس���بة إش���غال
العق���ارات تحت الدرجة ج هو  ،%43.2وهذا يرجع
إلى أنه من بين العقارين المندرجين تحت هذه
الدرجة ،يوجد عقار واحد منهم شاغر.

رس���م بيان���ي  :99الفروانية – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

•تبلغ نسبة اإلشغال للعقارات من الدرجة األقل
 %95.1ومتوسط اإليجار الشهري  191د.ك.

95.1%

43.2%

KD191

KD205

درﺟﺔ أﻗﻞ

درﺟﺔ ج

يوضح الجدول  34اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الفروانية.

جدول  :34اإليجار الشهري السائد في الفروانية.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

120-130

شقة بغرفة نوم واحدة

-

125-185

105-200

شقة بغرفتي نوم

-

200-265

125-280

شقة بثالث غرف نوم

-

250-300

190-310

شقة بأربع غرف نوم

-

-

230-260

بنتهاوس

-

-

-
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خيطان – محافظة الفروانية
يوضح الجدول  35أن متوسط اإليجار الشهري في
خيطان  176د.ك هو ثالث أقل مستوى في الكويت.
تبلغ نس���بة اإلش���غال  %94.0وتوجد  54شقة تحت
اإلنشاء.

•يوضح الرس���م البيان���ي  100بأن جمي���ع العقارات
في خيطان غير مفروشة.

جدول  :35نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في خيطان
عدد الشقق

2,481

عدد الشقق الشاغرة

148

نسبة اإلشغال

94.0%

متوسط اإليجار الشهري

 176د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

54

رس���م بيان���ي  :100خيط���ان  -تفاصيل الش���قق
على حسب التأثيث
100.0%

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•متوس���ط اإليج���ار الش���هري ونس���بة اإلش���غال
مماثلة لما هو سائد في المنطقة كلها.

رسم بياني  :101خيطان – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
94.0%

KD176

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرس���م البياني  102يوضح أن  %15.0من العقارات
يقل عمرها عن سنتين .وأن  %27.8من العقارات
يتراوح عمرها بين  5-2سنوات ،وحوالي %57.2
من العقارات يزيد عمرها عن خمس سنوات.

رس���م بيان���ي  :102خيط���ان  -التفاصي���ل على
حسب عمر العقار
15.0%

27.8%

57.2%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•الرسم البياني  103يوضح أن العقارات التي يقل
عمرها عن س���نتين تتمتع بنسبة إشغال تبلغ
 %63.8وأن متوسط اإليجار الشهري  189د.ك.
•نس���بة إش���غال فئتين العم���ر اآلخري���ن تقترب
من النس���بة المثالية تقريبًا ،ومتوس���ط اإليجار
الشهري  193د.ك للعقارات التي يتراوح عمرها
بين  5-2سنوات ،و 168د.ك للعقارات التي يزيد
عمرها عن  5سنوات.

رس���م بيان���ي  :103خيط���ان – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
99.5%

99.1%

KD168

KD193

63.8%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

•الرس���م البيان���ي  104يوض���ح أن جمي���ع العقارات
تن���درج تحت الدرجة األقل ،وأن متوس���ط اإليجار
الشهري ونسبة اإلشغال مماثلة لما هو سائد
في المنطقة كلها (الرسم البياني .)105

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

KD189

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

رس���م بيان���ي  :104خيط���ان – التفاصي���ل عل���ى
حسب درجة العقار
100.0%

درﺟﺔ أﻗﻞ
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رس���م بيان���ي  :105خيط���ان – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
94.0%

KD176

درﺟﺔ أﻗﻞ

يوضح الجدول  36اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في خيطان.

جدول  :36اإليجار الشهري السائد في خيطان.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

60-100

شقة بغرفة نوم واحدة

-

-

80-185

شقة بغرفتي نوم

-

-

120-400

شقة بثالث غرف نوم

-

-

230-350

شقة بأربع غرف نوم

-

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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جليب الشيوخ – محافظة الفروانية
يوضح الجدول  37بأن متوسط اإليجار الشهري 151
د.ك ،وه���و ما يعد أقل بنس���بة  %36عن متوس���ط
سوق العقار الكويتي البالغ  235د.ك.
يوجد  3.183ش���قة مس���كونة في قاع���دة بياناتنا،
وتبلغ نس���بة اإلش���غال  .%97.4ولم نجد أي عقارات
استثمارية تحت اإلنشاء في جليب الشيوخ.

ج���دول  :37نب���ذة عل���ى قط���اع العق���ارات
االستثمارية في جليب الشيوخ
عدد الشقق

3,183

عدد الشقق الشاغرة

84

نسبة اإلشغال

97.4%

متوسط اإليجار الشهري

 151د.ك

عدد الشقق تحت اإلنشاء

•يوضح الرس���م البياني  106بأن  %3.0من العقارات
ش���به مفروش���ة ،و %97.0م���ن العق���ارات غي���ر
مفروشة.

-

رس���م بيان���ي  :106جلي���ب الش���يوخ  -تفاصيل
الشقق على حسب التأثيث
3.0%

97.0%

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•الرس���م البياني  107يوضح أنه بينما تبلغ نسبة
إش���غال العق���ارات ش���به مفروش���ة  ،%100ف���إن
متوس���ط إيجارها الش���هري يصل إل���ى  140د.ك،
وهو منخفض مقارنة بمتوسط اإليجار الشهري
للعقارات غير المفروشة الذي يبلغ  152د.ك

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

رس����م بياني  :107جليب الش����يوخ – متوس����ط اإليجار
الشهري ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
97.3%

100.0%

KD152

KD140

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرس���م البياني  108يوضح بأن قلة من العقارات
( %6.7فقط) يبلغ عمرها أقل من س���نتين ،وأن
حوال���ي  %40.3من العقارات يت���راوح عمرها بين
 5-2س���نوات ،و %52.9من العقارات يزيد عمرها
عن خمس سنوات.

رس���م بياني  :108جليب الش���يوخ  -التفاصيل
على حسب عمر العقار
6.7%

40.3%

52.9%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر > ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

•يوض���ح الرس���م البيان���ي  109بأن جمي���ع الفئات
الثالث تتمتع بنسب إشغال متقاربة ،وأن أعلى
متوس���ط لإليجار الش���هري هو للعق���ارات التي
يتراوح عمرها بين  5-2سنوات

رسم بياني  :109جليب الشيوخ – نسبة اإلشغال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
97.9%

96.5%

KD143

KD168

KD159

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
> ﺳﻨﺘﺎن

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

•الرس���م البيان���ي  110يوض���ح أن جمي���ع العقارات
تن���درج تحت الدرجة األقل ،وأن متوس���ط اإليجار
الشهري ونسبة اإلشغال مماثلة لما هو سائد
في المنطقة ككل (الرسم البياني .)111

98.6%

رس���م بيان���ي  :110جلي���ب الش���يوخ – التفاصيل
على حسب درجة العقار

100.0%

درﺟﺔ أﻗﻞ
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رسم بياني  :111جليب الشيوخ – نسبة اإلشغال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
97.4%

KD151

درﺟﺔ أﻗﻞ

يوضح الجدول  38اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في جليب الشيوخ.

جدول  :38اإليجار الشهري السائد في جليب الشيوخ.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

55-120

شقة بغرفة نوم واحدة

-

130-160

60-180

شقة بغرفتي نوم

-

120-140

100-270

شقة بثالث غرف نوم

-

180-200

160-200

شقة بأربع غرف نوم

-

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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الرقعي – محافظة الفروانية
الرقعي هي من أكث���ر المواقع تميزًا في محافظة
الفروانية من حيث العقارات االس���تثمارية .ويوضح
الجدول  39بأننا رصدنا  1.443ش���قة مش���غولة في
الرقع���ي ،وم���ن المالحظ أنه���ا المنطق���ة الوحيدة
التي تتمتع بنسبة إشغال تبلغ  .%100يبلغ متوسط
اإليج���ار الش���هري  247د.ك .ول���م نج���د أي عق���ارات
استثمارية تحت اإلنشاء في الرقعي.

جدول  :39نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في الرقعي
عدد الشقق

1,443

عدد الشقق الشاغرة

0

نسبة اإلشغال

100.0%

متوسط اإليجار الشهري

 247د.ك
-

عدد الشقق تحت اإلنشاء

•يوضح الرس���م  112بأن  %44.6م���ن العقارات هي
ش���به مفروش���ة ،و %55.4م���ن العق���ارات غي���ر
مفروشة.

رس���م بيان���ي  :112الرقعي  -تفاصيل الش���قق
على حسب التأثيث
44.6%

55.4%

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•يوضح الرسم البياني  113بأن الفئتين يتمتعان
بنس���بة إش���غال مثالي���ة .ونظ���رًا ألن المنطقة
بأكملها تتمتع بنس���بة إشغال  ،%100فإن جميع
الفئات ستتمتع بنسبة إشغال مثالية أيضًا.
•متوس���ط اإليج���ار الش���هري للعق���ارات ش���به
مفروش���ة  298د.ك ،وللعقارات غير المفروش���ة
 214د.ك.

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

رسم بياني  :113الرقعي – متوسط اإليجار الشهري
ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
100.0%

100.0%

KD214

KD298

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

ﺷﺒﻪ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرس���م البيان���ي  114يوض���ح أن  %15.8من جميع
العق���ارات يتراوح عمرها بين  5-2س���نوات ،وأن
متوس���ط اإليج���ار الش���هري  228د.ك (الرس���م
البياني .)115

رس���م بيان���ي  :114الرقع���ي  -التفاصي���ل على
حسب عمر العقار
15.8%

84.2%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

• %84.2م���ن العق���ارات يزي���د عمره���ا عن خمس
سنوات ،ومتوسط اإليجار الشهري  250د.ك.

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

رس���م بيان���ي  :115الرقع���ي – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل

•الرسم البياني  116يوضح أن  %0.7فقط من جميع
العقارات تندرج تحت الدرجة ب ،ومتوسط اإليجار
الشهري  220د.ك (الرسم البياني .)117

100.0%

100.0%

KD250

KD228

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

رس���م بيان���ي  :116الرقع���ي – التفاصي���ل عل���ى
حسب درجة العقار
7.9% 0.7%

91.4%

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أﻗﻞ

درﺟﺔ ج
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•نس���بة عالي���ة من العق���ارات  %91.4تن���درج تحت
الدرج���ة ج ،وأن متوس���ط اإليج���ار الش���هري
 246د.ك.

رس���م بيان���ي  :117الرقع���ي – نس���بة اإلش���غال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي

•تش���كل العقارات عند الدرجة األقل  %7.9فقط
ومتوسط إيجارها الشهري  220د.ك.

ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
100.0%

100.0%

100.0%

KD220

KD246

KD220

درﺟﺔ أﻗﻞ

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب

يوضح الجدول  40اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في الرقعي.

جدول  :40اإليجار الشهري السائد في الرقعي.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

-

شقة بغرفة نوم واحدة

-

180-230

130-170

شقة بغرفتي نوم

-

200-280

155-260

شقة بثالث غرف نوم

-

280-450

250-330

شقة بأربع غرف نوم

-

-

-

بنتهاوس

-

-

-
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صباح السالم – محافظة مبارك الكبير
صباح السالم هي المنطقة الوحيدة في محافظة
مب���ارك الكبير الت���ي تحتوي على جزء اس���تثماري.
الجدول  41يوضح أننا رصدنا  772ش���قة مش���غولة
ف���ي صب���اح الس���الم ،وتتمت���ع المنطق���ة بنس���بة
إش���غال عالي���ة تبل���غ  .%99.2يبلغ متوس���ط اإليجار
الش���هري  243د.ك .ول���م نج���د عقارات اس���تثمارية
تحت اإلنشاء في صباح السالم.

جدول  :41نبذة على قطاع العقارات االستثمارية
في صباح السالم
عدد الشقق

772

عدد الشقق الشاغرة

6

نسبة اإلشغال

99.2%

متوسط اإليجار الشهري

 243د.ك
-

عدد الشقق تحت اإلنشاء

•يوض���ح الرس���م البياني  118بأن جمي���ع العقارات
في صباح السالم غير مفروشة.

رس���م بيان���ي  :118صب���اح الس���الم  -تفاصي���ل
الشقق على حسب التأثيث
100.0%

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ

•متوس���ط اإليج���ار الش���هري ونس���بة اإلش���غال
مماثلة لما هو سائد في المنطقة كلها.

رس����م بيان����ي  :119صباح الس����الم – متوس����ط اإليجار
الشهري ونسبة اإلشغال على حسب حالة التأثيث
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
99.2%

KD243

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮوﺷﺔ
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•الرس���م البيان���ي  120يوض���ح أن  %21.1م���ن جميع
العق���ارات يت���راوح عمره���ا بي���ن  5-2س���نوات،
ومتوس���ط إيجارها الش���هري  238د.ك (الرسم
البياني .)121

رس���م بيان���ي  :120صب���اح الس���الم  -التفاصيل
على حسب عمر العقار
21.1%

78.9%

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر  5-2ﺳﻨﻮات

• %78.9م���ن العق���ارات يزي���د عمره���ا عن خمس
سنوات ومتوسط اإليجار الشهري  244د.ك.

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر <  5ﺳﻨﻮات

رسم بياني  :121صباح السالم – نسبة اإلشغال
واإليجار الشهري على حسب عمر العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
99.2%

•الرس���م البيان���ي  122يوض���ح أن  %42.1من جميع
العقارات تندرج تحت الدرجة ج ،ويبلغ متوس���ط
اإليجار الشهري  303د.ك (الرسم البياني .)123

99.4%

KD244

KD238

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
<  5ﺳﻨﻮات

ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر
 5-2ﺳﻨﻮات

رس���م بيان���ي  :122صب���اح الس���الم – التفاصيل
على حسب درجة العقار
42.1%

57.9%

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ أﻗﻞ
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• %57.9م���ن العق���ارات تح���ت الدرج���ة األق���ل وأن
متوسط اإليجار الشهري  194د.ك.

رسم بياني  :123صباح السالم – نسبة اإلشغال
واإليجار الشهري على حسب درجة العقار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮي
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
98.9%

99.7%

KD194

KD303

درﺟﺔ أﻗﻞ

درﺟﺔ ج

يوضح الجدول  42اإليجار الشهري السائد لمختلف العقارات في صباح السالم.

جدول  :42اإليجار الشهري السائد في صباح السالم.
مفروشة

شبه مفروشة

غير مفروشة

ستديو

-

-

-

شقة بغرفة نوم واحدة

-

-

135-180

شقة بغرفتي نوم

-

-

135-300

شقة بثالث غرف نوم

-

-

250-350

شقة بأربع غرف نوم

-

-

300-500

بنتهاوس

-

-

-
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قطاع عقارات المكاتب
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قطاع عقارات المكاتب
يتس���م قطاع عقارات المكاتب ف���ي دولة الكويت
بالضعف النس���بي حيث يتف���وق العرض اآلن على
الطلب .وقد غطينا  101عقار قائم و 8تحت اإلنش���اء
ف���ي مختل���ف أنحاء الكوي���ت .ويتركز الج���زء األكبر
من المس���احات في منطقة األعمال المركزية التي
تش���تمل على ش���ارع أحمد الجابر ،شارع الشهداء،
ش���ارع فه���د الس���الم ،ش���ارع جاب���ر المبارك ،ش���ارع
مبارك الكبير ،وبعض الشوارع المحيطة..
الجدول  43يوضح أن إجمالي المس���احة المكتبية
تبل���غ  811.268مت���ر مرب���ع ف���ي دول���ة الكوي���ت ،من
بينه���ا  558.085مت���ر مرب���ع تن���درج تح���ت قس���م
العق���ارات القائمة ضم���ن قاعدة بياناتن���ا و253.183
متر مربع عبارة عن عقارات تحت اإلنشاء .وكما هو
موضح ،فإن نس���بة اإلشغال للعقارات القائمة تعد
منخفضة بواقع  ،%72.6في حين تبلغ النسبة في
قطاع العقارات تحت اإلنش���اء حوال���ي  %18.9فقط،
مم���ا يوض���ح انه ف���ي الوقت ال���ذي تس���تطيع فيه
األب���راج القائمة االحتفاظ بنس���بة إش���غال مقبولة،
إال أن الطلب المتنامي على الس���وق العقاري يعد
بطيئا وبالتالي فإن نسبة اإلشغال للعقارات تحت
اإلنشاء تكون ضعيفة.
يبل���غ متوس���ط القيم���ة اإليجارية حوال���ي  6.8د.ك.
ل���كل متر مربع ،وهو م���ا يمثل أول تغطية لنا في
قط���اع عق���ارات المكات���ب  ،مما يعني أن���ه ال يتوفر
لدين���ا التصور الدقيق لمتوس���ط القيم���ة اإليجارية
في الوقت الحاضر .إال ان مؤش���رات الس���وق تشير
إل���ى أن متوس���ط القيمة اإليجارية ق���د هبط بواقع
 %50-40على مدار العامين المنصرمين.

جدول  :43نبذة عن قطاع عقارات المكاتب في
دولة الكويت
المعروض من العقارات القائمة – أ+ب

 811,268متر مربع

العقارات القائمة – أ

 558,085متر مربع

العقارات تحت اإلنشاء – ب

 253,183متر مربع

نسبة اإلشغال – المعروض من المساحات
المكتبية

55.9%

نسبة اإلشغال – العقارات القائمة فقط

72.6%

نسبة اإلشغال – تحت اإلنشاء

18.9%

متوسط سعر اإليجار (لكل متر مربع)

 6.8د.ك

ج���دول  44يوضح بع���ض خصائص قط���اع عقارات
المكات���ب  .تعتمد المعلومات عل���ى عدد  109عقار
قائم وتحت اإلنشاء.
 .1متوس���ط المس���احة القابلة للتأجير  7.443متر
مربع ومتوسط المساحة األرضية  350متر مربع
وهو م���ا يوض���ح أن معظ���م العق���ارات صغيرة
الحجم ،بافتراض أن الشخص يستخدم  25متر
مربع من المس���احة ،بمتوسط  298موظفًا في
المبنى.
 .2متوسط ارتفاع مباني المكاتب  19طابقًا.
 .3ت���م تجهي���ز  37عقارًا فق���ط بمواقف س���يارات،
أما الباق���ي فيعتمد على المواق���ف المفتوحة.
وبالرغ���م من وجود العديد م���ن المواقف التي
يمك���ن اس���تخدامها ع���ن طري���ق الدف���ع عن���د
االس���تخدام ،ولك���ن حقيق���ة أن  37عق���ارًا فقط
من  109قد قاموا ببناء مواقف للس���يارات تؤكد
مش���كلة النقص الح���اد في مواقف الس���يارات
الت���ي يواجهه���ا جمي���ع العاملي���ن يومي���ًا .لقد
وضعت الحكوم���ة عددًا من الخط���ط لمعالجة
هذه المسألة بإنش���اء  20مرفقًا جديدًا لمواقف
الس���يارات متعددة الطوابق ف���ي المدينة .من
المتوق���ع ان تؤت���ي ه���ذه المراف���ق ثماره���ا في
غضون  5-4سنوات القادمة.
 .4يبل���غ متوس���ط ع���دد المصاع���د الموج���ودة
بالعق���ارات  5-4بمتوس���ط ق���درة اس���تيعابية
تبلغ  12ش���خصًا .هذا يعني أن جميع المصاعد
تكفي  54ش���خصًا .ونرى أنه نظرًا ألن متوس���ط
ع���دد الموظفي���ن العاملين في ب���رج للمكاتب
يبل���غ  298موظفًا ،ف���إن تل���ك المصاعد تكفي
لخدمتهم.
 .5يتراوح ارتفاع األرضية إلى الس���قف (صافي) من
 2.2إلى  3.1مترًا.
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الج���دول  :44الس���مات األساس���ية لقط���اع
المساحات المكتبية
عدد العقارات المغطاة

109

متوسط المساحة القابلة لإليجار لكل عقار  7,443متر مربع
متوسط المساحة األرضية

 350متر مربع

متوسط عدد الطوابق لكل عقار

19

عدد العقارات المزودة بمواقف السيارات

37

متوسط عدد المصاعد الكهربائية لكل
عقار

( 4.5متوسط
السعة  12شخصا)

معدل االرتفاع من األرض إلى السقف

 2.2 - 3.1متر

المعروض في األسواق من المساحات
المكتبية على حسب المحافظة
يوضح الرس���م البياني  124ب���أن محافظة العاصمة
تمث���ل قل���ب منطق���ة األعمال ف���ي دول���ة الكويت
وتوف���ر  %83.3م���ن المع���روض م���ن المس���احات
المكتبية .أما الرسم البياني  125فيوضح انخفاض
نسبة اإلش���غال في محافظة العاصمة لتصل إلى
 ،%51.3ويرجع السبب األساسي في ذلك إلى وجود
العدي���د م���ن المش���اريع الضخمة الجاري إنش���اؤها
ف���ي تلك المحافظ���ة .وكما ذكرنا في الس���ابق انه
ف���ي الوق���ت الذي يس���تطيع في���ه القط���اع الحالي
االحتف���اظ بنس���بة إش���غال معقولة فإن أنش���طة
التأجي���ر للعقارات تحت اإلنش���اء تعتبر بطيئة في
ضوء الطلب المنخفض في السوق .يبلغ متوسط
القيم���ة اإليجارية ف���ي محافظة العاصم���ة  7.6د.ك.
لكل متر مربع.
توجد العديد من العقارات التجارية المنتشرة في
مختل���ف محافظ���ات الدولة في حول���ي واألحمدي،
أما الش���وارع الرئيسية للمس���احات المكتبية في
محافظ���ة حول���ي فتش���مل ش���ارع س���الم المبارك
وشارع بيروت وشارع ابن خلدون وشارع العثمان.
توفر محافظة حولي  %2.2من معروض المساحات
المكتبي���ة وتبل���غ نس���بة اإلش���غال  %77.3ويبل���غ
متوس���ط القيمة اإليجارية  5.6د.ك .لكل متر مربع.
كم���ا يتقدم العمل بس���رعة كبيرة في المش���اريع
الجدي���دة مثل س���يمفوني واولمبيا وهذا س���وف
يوفر مساحات مكتبية أكثر في محافظة حولي.

تض���م محافظ���ة األحم���دي %3.0من المع���روض من
المس���احات المكتبي���ة وتبل���غ نس���بة اإلش���غال
ومتوس���ط اإليج���ار الش���هري  %75.8و 6.0د.ك لكل
مت���ر مرب���ع .أما الفرواني���ة فتضم حص���ة أكبر تبلغ
 ،%11.4بينما تتمتع بنسبة إشغال أفضل تبلغ %90.4
ومتوسط اإليجار الشهري  5.2د.ك لكل متر مربع.

الرس���م البياني  :124المعروض من المس���احات
المكتبية على حسب المحافظة
11.4%

3.0%
2.2%

83.3%

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ا�ﺣﻤﺪي

ﺣﻮﻟﻲ

اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ

الرسم البياني  :125نس���بة اإلشغال ومتوسط
اإليجار الشهري على حسب المحافظة
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر )ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
90.4%
75.8%

77.3%
51.3%

KD5.2

KD6.0

KD5.6

KD7.6

اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ

ا�ﺣﻤﺪي

ﺣﻮﻟﻲ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

باإلضاف���ة إلى تل���ك المحافظات ،فإن���ه يوجد حجم
معق���ول من المس���احات المكتبية ف���ي المنطقة
التجاري���ة الحرة بالكويت .وقد ت���م بناء الكثير من
هذا المع���روض لتلبية احتياجات الش���ركات التي
حصل���ت على قطع م���ن األراضي وقام���ت بتطوير
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مس���احات تجاري���ة حس���ب مواصفاته���م .ل���ذا فإنه
بصف���ة عام���ة ال يوج���د مع���روض قابل للتس���ويق
وبالتالي لم يتم تغطيته في قاعدة بياناتنا.
إن المع���روض من المس���احات المكتبي���ة والقابل
للتس���ويق ت���م تطوي���ره م���ن قب���ل العدي���د م���ن
المؤسس���ات العقارية في المنطقة التجارية الحرة
بالكويت ،إال أن معظم تلك المشاريع قد توقفت.

الرسم البياني  :126المساحات المكتبية القائمة
في دولة الكويت على حسب درجة العقار
8.0%

37.3%

12.8%

42.0%

المعروض من المساحات المكتبية على
حسب درجة العقار
مث���ل باق���ي القطاع���ات المختلف���ة في العق���ارات،
فإن���ه يوجد الكثير من الدرج���ات في قطاع عقارات
المكاتب أيضًا بل وبشكل أوضح.
وق���د قمن���ا بتقس���يم المس���احات المكتبي���ة إلى
خمس���ة مس���تويات ،عل���ى أس���اس العدي���د م���ن
العوام���ل المختلفة مثل المس���احة ،موق���ع البرج،
التصميم ،الشكل الخارجي ،عدد المصاعد مقارنة
بالمس���احة التأجيري���ة ف���ي الب���رج ،مس���توى األمن
واالس���تقبال ،االرتف���اع م���ن األرضي���ة إلى الس���قف،
كفاية الحمامات/المطابخ في كل طابق وغيرها.
الفئات الخمس لقطاع عقارات المكاتب هي:
 .1الدرجة أ الدولية
 .2الدرجة أ

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أﻗﻞ

الرس���م البيان���ي  127يوض���ح تفاصي���ل إجمال���ي
المس���احات المكتبي���ة على حس���ب درج���ة العقار
(العق���ارات القائم���ة  +العق���ارات الجاري إنش���اؤها).
يوجد عدد معقول من العقارات الجاري إنش���اؤها.
وما أن يتم استكمال تلك العقارات فسوف تشكل
حصة الدرجة أ الدولية  ،%5.5في حين س���تنخفض
حص���ة الدرجة أ إلى  %22.5والدرجة ب إلى  .%33.7إال
أن الدرجات الثالث العليا س���وف تمثل ما يربو على
 %62من إجمالي المعروض.

الرس���م البياني  :127المعروض من المساحات
المكتبية في دولة الكويت على حس���ب درجة
العقار
22.5%

5.5%

8.8%

 .3الدرجة ب
 .4الدرجة ج
 .5الدرجة األقل
يوضح الرسم البياني  126تفاصيل العقارات القائمة
على حسب درجة العقار.
تش���كل الدرج���ة أ حوال���ي  %37.3م���ن العق���ارات،
والدرج���ة ب نح���و  .%42.0وه���ذا يوضح أن مس���توى
جودة األبراج التجارية جيد جدًا في الكويت.

29.5%

33.7%

درﺟﺔ أ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ أﻗﻞ

يش���ير الرس���م البيان���ي  128إل���ى نس���بة اإلش���غال
ومتوس���ط اإليج���ار (ل���كل مت���ر مرب���ع) لمختل���ف
الدرج���ات .تبلغ نس���بة اإلش���غال للدرج���ة أ الدولية
 %6.5فق���ط ألن تأجي���ر المعروض من تل���ك الدرجة
بدأ منذ ش���هرين فقط .وكم���ا ذكرنا من قبل فإن
عملي���ة التأجي���ر تتس���م بالب���طء حي���ث أن الطلب
على المس���احات الجديدة محدود بسبب الظروف
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االقتصادية الصعبة .يبلغ متوسط القيمة اإليجارية
لهذه الفئ���ة  10د.ك مع وجود بعض مالك العقارات
الذي���ن يطلبون قيم���ة إيجارية أعلى م���ع الصعود
لطواب���ق عليا ف���ي البرج .ولكن بش���كل عام ،فإن
مالك العق���ارات يظلون على اس���تعداد للتفاوض
وفي بعض األحيان يتقربون إلى المس���تأجر الجاد
بمن���ح م���دة مجانية عل���ى اإليجار الطوي���ل أو إلغاء
رسوم الخدمات لبضع سنين.

نسبة إشغال الدرجة أ تبلغ  %66.7ومتوسط اإليجار
له���ذه الفئ���ة  7.9د.ك لكل متر مرب���ع ،بينما تصل
نس���بة إش���غال الدرجة ب  %69.6ومتوس���ط اإليجار
 7.5د.ك لكل متر مربع.
بالنس���بة للدرج���ة ج والدرج���ة األقل فتبلغ نس���بة
اإلشغال ومتوس���ط اإليجار الشهري  6.5د.ك ،و3.8
د.ك على التوالي.

الرسم البياني  :128نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار (لكل متر مربع) لمختلف الدرجات
ﻣﺘﻮﺳﻂ ا�ﻳﺠﺎر )ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
ﻧﺴﺒﺔ ا�ﺷﻐﺎل
84.6%
76.9%
69.6%

66.6%

KD3.8

KD6.5

KD7.5

KD7.9

KD10.0

درﺟﺔ أﻗﻞ

درﺟﺔ ج

درﺟﺔ ب

درﺟﺔ أ

درﺟﺔ أ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

6.5%

نظرة عامة على قطاع عقارات المكاتب
يتضح من البيانات المجمعة بأن الطلب المتنامي
على المس���طحات المكتبية في دولة الكويت قد
تراجع بش���كل ح���اد في أعق���اب أزم���ة  .2008وبينما
بلغت نس���بة إشغال المساحات المكتبية القائمة
 ،%72.6ف���إن نس���بة إش���غال المس���احات الج���اري
إنش���اؤها بلغت  %18.9فقط ،م���ع األخذ في االعتبار
ارتفاع عدد المساحات الجاري إنشاؤها.
وف���ي اعتقادن���ا ،فإن���ه ال يوج���د ح���ل س���ريع لهذه
المش���كلة وان زي���ادة المعروض يج���ب أن تجد لها

طريق���ًا بص���ورة تدريجي���ة ف���ي غض���ون الس���نوات
القادم���ة ،إال ان���ه هن���اك بع���ض األخب���ار الس���ارة مع
استقرار األوضاع االقتصادية بعض الشيء وارتفاع
أس���عار النف���ط قراب���ة  100دوالر للبرمي���ل بما يبعث
على الش���عور بالتفاؤل بصورة أكب���ر وأفضل في
ع���ام  .2011وبمجرد ان تقوم الش���ركات بالتأجير مرة
أخرى فسيتم اس���تيعاب زيادة المعروض بسرعة،
إال أن أس���عار التأجير ستظل تعاني من ضغوطات
لفترة ليس���ت بالقصيرة وسوف تشهد مزيدًا من
التحسن في فترات الحقة.
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القطاع الصناعي
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القطاع الصناعي
بالنس���بة للعق���ارات الصناعي���ة ،أجرين���ا عملي���ة
مس���ح عل���ى المخ���ازن ف���ي  8مواقع ف���ي الكويت
وقمن���ا بتغطي���ة  80مش���روعًا .وتنحص���ر المخ���ازن
والمس���تودعات ف���ي أماك���ن قليل���ة للغاي���ة ف���ي
الكوي���ت حيث أنها تخلق مش���كلة مرورية تتعلق
بالشاحنات الثقيلة.
الج���دول  45يوض���ح مواقعه���م ،ومحافظاته���م،
ومتوس���ط س���عر اإليجار الس���ائد (لكل مت���ر مربع)
للمخ���ازن (باس���تبعاد منطقة المع���رض األمامية)،
وارتفاعاتها.
يت���راوح متوس���ط اإليج���ار ف���ي منطق���ة الش���ويخ
الصناعي���ة للمت���ر المرب���ع ما بي���ن  2.5د.ك للمخزن
بارتف���اع  4أمتار إلى  5د.ك للمخ���زن بارتفاع  7امتار.
وف���ي الش���ويخ يت���راوح متوس���ط اإليج���ار للمخزن
بأبواب دوارة  3.8د.ك في حين يبلغ متوسط اإليجار
للمخازن األخرى بنفس االرتفاع والمزودة بكاميرات
أمني���ة  3.5د.ك .للمت���ر المربع .وفي الش���ويخ أيضا

توجد بع���ض المناطق الت���ي يتم تأجيره���ا بواقع
 1د.ك .للمتر المربع.
يتراوح متوسط اإليجار في الضجيج ما بين  2.5إلى
 3د.ك ،إال أن تل���ك األس���عار تكون للمخ���ازن بارتفاع
يتراوح ما بين  10-9أمتار .وفي الري يبلغ متوس���ط
اإليج���ار  7د.ك للمخ���ازن بارتف���اع  7أمت���ار والمزودة
بأجهزة التكييف.
وفي محافظة األحمدي ،يتراوح متوسط اإليجار في
صبحان ما بين  2.5إلى  3د.ك .وفي ميناء عبداهلل
م���ا بين  2إلى  2.5د.ك .بينما يبلغ متوس���ط اإليجار
ف���ي المناط���ق المفتوحة ما بين  0.5إل���ى  0.57د.ك
للمتر المربع.
وف���ي محافظ���ة الجهراء يت���راوح متوس���ط اإليجار
في أمغ���ره والصليبية ما بين  2د.ك للمخازن غير
الم���زودة بأجهزة التكييف إل���ى  8-7د.ك للمخازن
المزودة بأجهزة التكييف.
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ج���دول  :45أس���عار التأجير الس���ائدة للمخ���ازن في مختلف المناط���ق (باس���تبعاد منطقة المعرض
األمامية
الموقع

المحافظة

متوسط سعر اإليجار
لكل متر مربع

متوسط االرتفاع
(باألمتار)

الشويخ

العاصمة

 2.5 - 5.0د.ك

4.0 - 7.0

الضجيج

الفروانية

 2.5 - 3.0د.ك

9.0 - 10.0

الري

الفروانية

 1.5 - 7.0د.ك (تبريد)

6.0 - 7.0

العارضية

الفروانية

 2.5 - 4.0د.ك

5.0 - 7.0

صبحان

األحمدي

 2.5 - 3.0د.ك

5.0 - 11.0

ميناء عبداهلل

األحمدي

 2.0 - 2.5د.ك

6.0 - 7.0

أمغره

الجهراء

 2.0 - 7.0د.ك (تبريد)

7.0 - 8.0

الصليبية

الجهراء

 2.0 - 8.0د.ك (تبريد)

7.0 - 8.0

وبينما ال يمكن تقدير نس���بة اإلش���غال إال أن الدالئل تش���ير إلى أن تلك النس���بة في معظم المناطق تزيد
على  ،%95-90بما يفيد بقاء الطلب على المخازن عند مس���تويات جيدة .وتش���غل الش���ركات الكبرى عددًا
كبيرًا من المخازن حيث تستخدمها في غرضين هما إدارة مكتب تمثيلي وكمخزن.
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قطاع وحدات التجزئة
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قطاع وحدات التجزئة
يتمي���ز قطاع وح���دات التجزئة في الكوي���ت بأدائه
الجي���د .ويوج���د العديد من المراك���ز التجارية التي
تش���تمل على وح���دات بيع بالتجزئ���ة ،وعدد قليل
من المجمع���ات المعروفة الت���ي تعمل في الوقت
الحال���ي .باإلضافة إلى ذلك يوج���د حوالي  11مجمعًا
تحت اإلنشاء.
يوضح الجدول  46نب���ذة عن قطاع مجمعات البيع
بالتجزئ���ة المخت���ارة ف���ي الكوي���ت .يبل���غ إجمال���ي
المع���روض م���ن مجمعات البي���ع بالتجزئ���ة 730.871
مت���ر مرب���ع ،م���ن بينه���ا  435.371متر مرب���ع (حصة
 )%58.2م���ن الوح���دات القائم���ة ،و 305.500مت���ر مربع
تحت اإلنشاء
تبلغ نس���بة اإلش���غال للوح���دات القائم���ة بالفعل
 ،%98.1ولك���ن تص���ل هذه النس���بة للوحدات تحت
اإلنشاء إلى  %36.9فقط ،وهذا يرجع إلى أن العديد

م���ن المجمعات قد ب���دأت نش���اطها التأجيري من
فت���رة قصيرة فقط ،وأن المجمع���ات عادة ما تختار
المستأجرين بعناية فائقة لضمان وجود تشكيلة
متنوعة من المستأجرين لجذب المشترين.
وف���ي الوقت الذي تش���هد فيه األنش���طة اإليجارية
في كافة المجمعات تحت اإلنش���اء تقدما ملموسا
وبخط���ى ملحوظة ،فإن هن���اك بعض الجدل حول
ما إذا كانت نس���بة اإلش���غال المنخفضة للوحدات
تحت اإلنش���اء تمثل دلي�ل�ا مبكرًا عن وصول قطاع
مس���احات البيع بالتجزئة إلى درجة التشبع .وخالل
سنوات الرخاء في الكويت ودول مجلس التعاون
الخليج���ي اعت���ادت المجمع���ات التجاري���ة أن تحقق
نس���بة إش���غال  %100لالس���تئجار في غضون شهور
قليلة من فت���ح باب التأجي���ر .وبالتأكيد فإن األزمة
االقتصادية قد ألقت بظاللها على الوضع.

جدول  :46نبذة عن قطاع مساحات البيع بالتجزئة في الكويت
المعروض من مساحات البيع بالتجزئة– أ+ب

 730,871متر مربع

الوحدات القائمة – أ

 425,371متر مربع

الوحدات تحت اإلنشاء – ب

 305,500متر مربع

نسبة اإلشغال – المعروض من وحدات التجزئة

72.5%

نسبة اإلشغال – الوحدات القائمة فقط

98.1%

نسبة اإلشغال – تحت اإلنشاء

36.9%

يوضح الجدول  47أس���عار التأجير الس���ائدة .توجد
مجموع���ة م���ن المجمع���ات التجاري���ة الت���ي تحتوي
على مخازن في الس���رداب ويتراوح متوسط اإليجار
م���ا بين  5و 35د.ك .للمتر المربع وبمتوس���ط يبلغ
 14.7د.ك .للمتر المربع شهريا .يعتبر الدور األرضي
بمثابة الدور األفضل بمتوسط إيجار يتراوح ما بين
 5و  50د.ك .وبمتوسط  20د.ك للمتر المربع شهريا
وهذا يسري على المحالت الكبرى ،فبدونها يصل
سعر الطابق األرضي في المجمعات الهامة إلى 30
د.ك للمت���ر المربع/الش���هر .وم���ن التوجهات التي
سادت الفترة من  2003إلى  2008هي دفع المستأجر

مبلغ خلو (قفلية) للمحل  ،ولكن مع حالة الركود
االقتصادي ومع بداية  2009تراجع هذا التوجه ،وفي
معظم الحاالت يتم تأجير العقارات المتميزة بدون
دفعخلو (قفلية).
وف���ي الوقت ال���ذي ارتفع فيه متوس���ط اإليجار في
غضون الس���نوات القليل���ة الماضية فإنن���ا نعتقد
أننا قد بلغنا مرحلة س���وف يشهد فيها متوسط
اإليجار اس���تقرارًا ملموس���ًا .لقد ذكرنا في السابق
أن األنش���طة اإليجاري���ة للمجمع���ات التجاري���ة تحت
اإلنش���اء ل���م تحقق نف���س التقدم الذي ش���هدناه
قبل عام .2008
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جدول  :47أسعار التأجير السائدة في قطاع وحدات التجزئة في الكويت (بالشهر)
الحد األدنى

الحد األقصى

المتوسط

الطابق السفلي

 5.0د .ك

 35.0د .ك

 14.7د .ك

الطابق األرضي

 5.0د .ك

 50.0د .ك

 20.0د .ك

الطابق األول

 5.0د .ك

 40.0د .ك

 18.4د .ك

الطابق الثاني

 5.0د .ك

 35.0د .ك

 13.9د .ك

يوض���ح الرس���م البيان���ي  129توزيع وحدات التجزئة في الكويت على حس���ب المحافظة .وتس���تأثر محافظة
الفروانية بأكبر حصة من تلك الوحدات بنسبة  %35.8وذلك بسبب تواجد المجمعات الضخمة مع إجمالي
مساحة تأجيرية تبلغ  150ألف متر مربع ،وتتبعها محافظة حولي بنسبة  .%35.1وتشكل تلك المحافظتين
أكبر مناطق س���كنية واس���تثمارية في الكويت .وتجدر اإلش���ارة إلى أن المحافظتين تستحوذان على %75
من جميع وحدات البيع بالتجزئة في دولة الكويت.

الرسم البياني  :129توزيع المعروض من وحدات التجزئة في دولة الكويت على حسب المحافظة
9.8%

5.5%

3.3%

10.5%

35.1%
35.8%

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ا�ﺣﻤﺪي

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺮاء

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ

ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ

يوض���ح الرس���م البياني  130الموع���د المحدد لتوفر المعروض م���ن وحدات التجزئة في دول���ة الكويت .ففي
نهاية  2010س���يكون لدينا  425.371متر مربع من المعروض وهو ما يس���اوي المس���احة المتوفرة الحالية .أما
في نهاية  2011س���تزيد تلك المس���احة إلى  513.371حيث من المتوقع أن تبدأ  5مجمعات تجارية جديدة في
العمل .وبحلول عام  2012فإن المعروض الحالي س���وف يقفز إلى  706.871متر مربع مع اتمام بناء  4مجمعات
جديدة وهذا من شأنه أن يحقق زيادة إلى  730.871متر مربع في نهاية عام .2013
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الرسم البياني  :130الجدول الزمني لتوفر المعروض من وحدات التجزئة في دولة الكويت
7,30,871 sq.m.

7,06,871 sq.m.

5,13,371 sq.m.
4,25,371 sq.m.

2013

2012

2011

2010

نظرة عامة على قطاع وحدات التجزئة
بالرغم من مستوى النمو الجيد الذي شهده هذا القطاع حتى اآلن ،إال أن هناك بعض المؤشرات المبكرة
بأن معدل النمو سوف يتباطأ .فقد ارتفعت أسعار اإليجار بشكل كبير على مدى العامين السابقين حيث
ش���هدت األس���واق انخفاضًا في المعروض .أما اآلن فيوجد العديد من المجمعات تحت اإلنشاء أي مساحات
معروضة جديدة سوف يكون من الصعب استيعابها خاصة في ظل أسعار التأجير السائدة.
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ملحق  :1تعريف المصطلحات المستخدمة
في هذا التقرير
قطاع العقارات االستثمارية

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

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

وبصف���ة عام���ة م���ن المالح���ظ أن جمي���ع المناطق
(ودرج���ات العقارات أيضًا) تضم خليطًا متنوعًا من
أنواع الشقق المختلفة ،وبالتالي فإن هذا الخليط
ال يمي���ل إل���ى صال���ح الش���قق المكون���ة م���ن غرفة
ن���وم واحدة أو غرفتين .وعلي���ه فإنه يمكن مقارنة
متوس���ط اإليجار الش���هري عبر مختل���ف المناطق
(ودرجات الش���قق ومس���توياتها أيضًا) .ولكن في
كل مرة الحظنا فيها أن متوس���ط اإليجار الشهري
منحرف قليال بس���بب ارتفاع حص���ة نوع معين من
الش���قق ،فإننا حرصنا على تعديل هذا المتوسط
ليصبح قابال للمقارنة مع اآلخرين.

نسبة اإلشغال

في بعض الحاالت ،يش���تمل اإليجار الش���هري على
اس���تهالك الكهرباء وخدمة اإلنترنت ،وفي بعض
الح���االت األخرى ال يتم تضمي���ن الكهرباء واإلنترنت
في اإليجار الشهري .وقد تم توخي الحرص الشديد
ف���ي الحصول على نتائج قابلة للمقارنة عبر جميع
العقارات من خالل إجراء التعديالت المناسبة.

بالنسبة للعقارات االستثمارية ،فإنه يتم احتساب
نس���بة اإلش���غال من خالل تقس���يم عدد الش���قق
الش���اغرة عل���ى إجمال���ي ع���دد الش���قق ف���ي هذا
العقار .على س���بيل المث���ال إذا كان المبنى يضم
 50ش���قة ،م���ن بينهم  5ش���قق ش���اغرة ف���ي وقت
إجراء المس���ح ،فإن نس���بة اإلش���غال له���ذا العقار
تكون .%90 = 50/5
ويتم حس���اب نسبة اإلش���غال لمنطقة ما بإضافة
جميع الشقق الشاغرة في ذلك الموقع وتقسيمها
على إجمالي عدد الش���قق في جميع العقارات في
هذه المنطقة.

متوسط اإليجار الشهري
يعد متوسط اإليجار الشهري ألي موقع هو متوسط
جميع اإليجارات الشهرية المفروضة من قبل مالك
العق���ار على المس���تأجرين على أس���اس ش���هري.
ه���ذه العقارات قد تكون ش���قة مكون���ة من غرفة

حالة تأثيث العقار
يمكن تقسيم حالة تأثيث العقار االستثماري على
ثالث فئات:
 .1الش��قق المفروش��ة– ف���ي ه���ذا الن���وع م���ن
العقارات ،فإن مالك الشقة يقوم بتوفير جميع
األثاث واألجهزة المنزلية .وهذا يش���مل السرير
مع المرتبة ،وطق���م الجلوس ،وطاولة الطعام،
وجمي���ع أجهزة المطب���خ ،والتلفزي���ون ،ونظام
الكابالت وغيرها .ويكون مالك الشقة مسئوال
ع���ن إجراء جمي���ع التصليحات وأعم���ال الصيانة
لألثاث والتجهيزات .اإليجار الش���هري لمثل تلك
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العقارات أعلى من إيجار الشقق شبه المفروشة
أو غير المفروشة.
 .2ش��به مفروش��ة– في هذا النوع من العقارات،
يقوم مالك العقار بتوفير األجهزة المنزلية فقط
ولكنه ال يوفر األثاث الخش���بي لغرفة المعيشة
أو النوم .ويكون مالك الشقة مسئوال عن إجراء
جميع التصليحات وأعم���ال الصيانة لمثل هذه
األجهزة .يكون اإليجار الش���هري لتلك العقارات
أعلى من إيجار الشقق غير المفروشة.
 .3غير المفروش��ة– في هذا الن���وع من العقارات
ال يقوم مالك الش���قة بتوفير أي أجهزة أو أثاث.
ويكون اإليجار الشهري هو األقل.

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

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

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

العقارات تحت اإلنشاء
تشمل جميع العقارات المكتبية تحت اإلنشاء.

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

متوسط سعر اإليجار
بالنس���بة للعقارات المكتبية ،فإنه يتم احتس���اب
اإليج���ار ع���ن كل مت���ر مرب���ع ،ويمك���ن أن يختل���ف
حس���ب الطوابق وحجم المس���احة التي يشغلها
المس���تأجرون .وبالتالي فإن متوسط سعر اإليجار
هو متوسط جميع أسعار اإليجارات لهذا العقار.
يتم احتس���اب متوس���ط س���عر اإليجار لمنطقة ما
من خالل أخذ متوس���ط بسيط لجميع متوسطات
أسعار اإليجار لمختلف العقارات في هذا الموقع

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

متوسط سعر اإليجار
بالنس���بة للعق���ارات الصناعي���ة ،فإنه يت���م التأجير
على أس���اس المتر المربع ،ويمكن أن يختلف على
حس���ب ارتف���اع المخزن أو حس���ب حجم المس���احة
الت���ي يش���غلها المس���تأجرون .وبالتال���ي ف���إن
متوس���ط سعر اإليجار هو متوسط جميع اإليجارات
الخاصة بالعقار (إذا كانت مس���تأجرة من قبل عدة
مستأجرين).
ويتم حس���اب متوسط سعر اإليجار بأخذ متوسط
بس���يط لجميع متوس���طات س���عر اإليجار لمختلف
العقارات في هذا المكان
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قطاع وحدات التجزئة
يشتمل هذا القطاع على جميع العقارات التجارية
المس���تخدمة كمراكز للبيع بالتجزئة .معظم تلك
العقارات عبارة عن مجمعات تجارية للبيع بالتجزئة
تض���م محالت كب���رى ،وأفنية للمأك���والت ،ومواقف
س���يارات .والبع���ض اآلخ���ر عبارة ع���ن مراكز ضخمة
للبي���ع بالتجزئ���ة تقع عل���ى الطرق ولك���ن لم يتم
تضمينها هنا بسبب حجمها.

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

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

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

units, otherwise it is as low as KD 1.5 also.
In Ahmadi Governorate, Sabhan has the lease rate
range of KD 2.5 to 3.0 and Abdulla Port has KD 2.0

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

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

Although this is our first coverage of Kuwait Office

0.75 per sq.m.

Space Segment so a precise trend of Average Lease
Rate is not available. But anecdotal evidences in
the market suggest that the Average Lease Rate
has fallen.
Capital Governorate, which is the Central Business

In Jahra Governorate in Amghara and Sulaibiya
areas, the Average Lease Rates are between KD
2.0 for non AC warehouses and KD 7.0 to 8.0 for
AC warehouses.

District (CBD) of Kuwait accounts for 83.3% of

Retail Space Segment

Office Space Supply. Practically all prime business

The Retail Space Segment in Kuwait remains in

space in Kuwait is located in the CBD. The overall

a very good health. There are a variety of retail

Occupancy Ratio of Capital Governorate is 51.3%

plazas and a handful of well-defined retail malls

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

that are functional at the moment. Additionally,

Hawalli Governorate accounts for just 2.2% of

there are another 11 malls under construction.

Office Space Supply and the Occupancy Ratio is

The total Retail Mall Space Supply is 730,871

77.3% and the Average Lease Rate is KD 5.6 per

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

sq.m. The new developments of Symphony and

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

Olympia are coming up fast and will provide

Construction Stock.

higher grade office spaces in Hawalli.

The Existing Stock is running a spectacular

Ahmadi Governorate accounts for 3.0% share in

Occupancy Ratio of 98.1% but the Under

Office Space Supply and the Occupancy Ratio

Construction Stock has Occupancy Ratio of just

and Average Lease Rates are 75.8% and KD 6.0.

36.9%. This is because several malls have started

Farwania accounts for a larger share at 11.4% of

leasing activities only recently and generally malls

Office Space Supply. The Occupancy Ratio is the

chose their tenants carefully to create the most

best here at 90.4% and the Average Lease Rate is

optimum tenant mix to attract shoppers.

KD 5.2 per sq.m.

Industrial Segment
For the industrial properties, we have surveyed
warehousing stock across 8 locations in Kuwait
and covered 80 projects.
In Shuwaikh industrial area the Average Lease
Rate (per sq.m.) range from KD 2.5 for 4 mts high
warehouse to KD 5.0 for 7 mts high warehouse.

While the leasing activities for all the under
construction malls are progressing at a measured
pace, the low Occupancy Ratio of Under
Construction Stock may indicate an early sign of
saturation in Kuwait Retail Mall Space Segment.
The lease rates have risen sharply over the past
few years and we may be reaching a stage where
the lease rates will stabilize.

Note that the lease rate excludes the price for the
front showroom area.
The Average Lease Rate in Al Dhajeej is KD 2.5
– 3.0 but this is for warehouses with 9 to 10 mts
height. In Al Rai, the Average Lease Rate reaches
KD 7.0 for 7 mts high warehouses that have AC
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Executive Summary
The macro economic conditions are steadily
improving in Kuwait. The crude prices are nearing
USD 100 per barrel and this has improved
the budgetary conditions of the government
significantly. These factors coupled with improving
macroeconomic conditions worldwide shall lead to
revival in general economic conditions in Kuwait
in 2011 and beyond.

Investment Properties Segment
The Investment Properties segment is the single
largest segment in Kuwait. The zoning for the land
parcels in certain areas is defined as Investment

Furnished and further by 10.9% if it is Furnished.
We noticed that the Average Monthly Rent of a
property drops by 15.6% as it becomes more than
2 yrs old and drops further by 9.2% as it becomes
more than 5 yrs old.
We also created a mathematical syntax to grade
properties. Grade A+ properties account for just
0.2% share in the market and the Average Monthly
Rent is KD 971. Grade A and Grade B properties
account for 1.7% and 9.3% shares in the market
and Average Monthly Rents are KD 549 and KD
330 respectively.

by the government and these properties are

Salmiyah and Hawalli are two of the biggest

generally used as rental apartments. The official

locations

data as of December 2009 shows that there are

Occupancy Ratios at these locations are 94.1%

11,426 properties spread over 6 governorates and

and 95.5% respectively and the Average Monthly

within them across 19 locations. For the period

Rents are KD 265 and KD 220 respectively.

Q4 2010, we covered 2,534 properties that have

for

Investment

Properties.

The

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

Office Space Segment

Properties in Kuwait. The results are as follows:

The Office Space segment in Kuwait is relatively

We registered 3,628 vacant apartments thereby
giving us an excellent Occupancy Ratio of 94.0%
for our market sample.
The Average Monthly Rent across all investment
properties in Kuwait is KD 235.4. This is the first
time any research has established the average
rent for the entire market.

weak with supply now far outstripping the
demand. We have captured 101 existing properties
and 8 under construction properties across various
locations in Kuwait, The largest concentration of
space is in the Kuwait CBD, which includes mainly
Ahmad Al-Jaber St., Al Shuhada St., Fahad Al Salem
St, Jaber Al Mubarak St., Mubarak Al Kabeer St,
and some other surrounding streets. We captured

59% of all apartments are 2 Bedroom apartments

72 existing and under construction properties in

and 26.3% are 1 Bedroom apartments. Combined,

this governorate.

these two products have more than 85% share of
the market.

The total Office Space Supply is 811,268 sq.m.
in Kuwait of which 558,085 sq.m. is the Existing

Just around 5.1% of the apartments are offered

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

Fully Furnished and 13.3% are offered as

is Under Construction Stock.

Semi Furnished. All remaining are offered as
Unfurnished. The Semi Furnished apartments are
running the highest Occupancy Ratio of 95.6%.

The Occupancy Ratio of only the Existing Stock
is low at 72.6% and that of only the Under
Construction Stock is just 18.9%. This shows

The Average Monthly Rent jumps by 37.4% as an

that while the existing towers have been able

apartment moves from Unfurnished and Semi

to maintain a respectable Occupancy Ratio, the
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Introduction
market

1. For the Investment Properties, we took the

conditions is key to the evolution of the markets.

latest government data of number of properties

It creates an information base that helps investors

in each location in Kuwait and took 20% of that

and consumers take informed decisions. It doesn’t

in each location as our sample.

Credible

and

timely

database

on

prevent business cycles; but it makes them less
pronounced. It opens up several new ideas that
otherwise remain hidden. It matures the market,
which in turns promotes higher investments and
everyone benefits from it.
In real estate sector information is even more
important than it is in many other sectors. Real
estate projects are executed over many years
during which the market conditions can change
dramatically. Thus, it is utmost important that
investors base their decision on timely and quality
market information.
This report is an effort to establish a scientific
and comprehensive database on all segments
of real estate in the State of Kuwait for the first
time. The first challenge in this direction is to lay
down proper and consistent definition of terms.

2. For the Residential section, adequate number
of properties are covered to give price
information on most locations in Kuwait. In all,
around 140 properties are covered.
3. For the Office Space segment, about 85% of all
functional and under construction properties
in the Central Business District (CBD) of Kuwait
City are covered. Additionally, 35 properties
have been covered in other locations.
4. For the Retail Mall Space segment, our total
sample has 10 functional malls, 11 under
construction malls and several high street
shopping areas.
5. For the Industrial Properties segment, more
than 80 warehouse properties are covered in
all the key locations across Kuwait.

Definitions create a framework and ensure that

It is generally seen that most people in real estate

each term means exactly the same for everyone.

tend to see the market from a narrow perspective

Sincere efforts have been put in defining the terms

of only the prices. This approach ignores the fact

and these are all mentioned in the Appendix 1

that the price is the result of mutual interaction

of this report. Simplicity has been maintained in

between demand and supply and therefore price

defining these terms as we intend to promote

information does not help in forecasting what can

easy and wide ranging understanding.

happen in future. Thus, we have made efforts to

The second challenge is to create a coverage
sample that adequately represents the market.
We realize that real estate is a very local subject
and just by studying a few hundred properties
in select locations will never give insight into
the dynamics at each location. Most real estate
developments get affected by what is happening

measure the demand and supply factors as much
as possible. This way we have established scientific
benchmarks of many key market variables across
all segments. Over the next coming quarters,
market trends will be established for each of these
variables and investors will be able to read the
market moves in an appropriate manner.

in their locations and thus giving them a macro

All data that is collected is cleaned and validated

level picture does not help much. Thus, we devised

statistically to minimize chances of errors. Despite

our coverage in the following manner:

best efforts, there are limitations and the database
will improve in its coverage base and quality
with time.
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