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 نبذة عن
اتحاد العقاريين

تأســس اتحــاد العقارييــن عــام 1990 م مــن خــالل مجموعــة متميــزة مــن األعضــاء المؤسســين 
تقدمهــم المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــي الشــيخ ناصــر ســعود الصبــاح الــذي بــذل جهــودًا كبيــرة 
فــي تأســيس وقيــام االتحــاد. وقــد رســم االتحــاد ومنــذ إنشــائه أهدافــًا عــزم علــى تحقيقهــا مــن 
خــالل آليــات وضعــت كأســس وضوابــط تــؤدى إلــي تحقيــق تلــك األهــداف والتــي مــن أجلهــا 
جــاءت فكــرة تأســيس االتحــاد. حيــث يســعي االتحــاد إلــي خلــق مظلــة آمنــة تضــم مــالك العقــار 
فــي دولــة الكويــت لتســويقه فــي مجتمــع األعمــال والجهــات المعنيــة والدفــاع عــن حقــوق 
العقارييــن والقيــام بــدور فعــال فــي تنظيــم وتنميــة قطــاع العقــار لكــي يكــون االتحاد العبًا رئيســيًا 
ومؤثــرًا فــي صنــع القــرار االقتصــادي فــي دولــة الكويــت. كمــا يســعى االتحــاد لتقديــم الخدمــات 
ــر  االستشــارية الداعمــة لســوق العقــار فــي الكويــت كالخدمــات اللوجســتية وذلــك لتحقيــق أكب
قــدر مــن األمــان االســتثماري فــي العقــار الكويتــي بمــا يــؤدى إلــي ضــخ المزيــد مــن االســتثمارات 
فــي هــذا القطــاع الــذي يمثــل أحــد أهــم ركائــز التطــور االقتصــادي كمــا يضــع االتحــاد فــي مقدمــة 
أولوياتــه الحفــاظ علــي المصالــح االســتثمارية ألعضائــه والســعي إلــي توســعة القاعــدة العريضــة 

لعضويتــه لتشــمل كافــة شــرائح مــالك العقــار االســتثماري والتجــاري فــي الكويــت.

*هذا التقرير بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة وفرة العقارية.
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الملخص التنفيذي 
قطاع العقارات االستثمارية 

ألغــراض تحليــل ســوق العقــارات االســتثمارية فقــد قمنــا بتغطيــة 162,576 شــقة كائنــة فــي عــدد 5,695 عقــار فــي 19 موقــع فــي دولــة الكويــت؛ وقــد بلــغ • 
عــدد الشــقق الشــاغرة 21,529 شــقة، أي بنســبة %86.8 مــن معــدل إشــغال الســوق فــي الكويــت. يبلــغ متوســط اإليجــارات الشــهرية 278.9 دينــار كويتــي، 

وبعــد تعديــل نســبة اإلشــغال بلــغ معــدل اإليجــارات الشــهرية المطبقــة 242.0 دينــار كويتــي.
االنخفاض الحاد في نسبة اإلشغال من حوالي %95 في السنوات 5-6 األخيرة إلى %86.8 في الوقت الحالي يرجع لعدة عوامل. • 
قمنــا بتتبــع مــا يقــارب مــن 875 عقــاًرا بهــا 26,466 شــقة قيــد اإلنشــاء فــي جميــع مناطــق الكويــت؛ وبالمقارنــة مــع إجمالــي العقــارات االســتثمارية القائمــة • 

البالغــة 13,353 عقــاًرا، فــإن المعــروض مــن العقــارات تحــت اإلنشــاء ســوف يضيــف زيــادة بنســبة 6.6%.
ونظــًرا ألن هــذا المعــروض ســيتم إدخالــه فــي الســوق علــى مــدار العاميــن المقبليــن، مــن المتوقــع أن تزيــد حصــة الســوق بنســبة %3.3 ســنوًيا؛ وتعتبــر هــذه • 

الوتيــرة كبيــرة للغايــة مــن المعــروض اإلضافــي وتعتبــر أحــد األســباب الرئيســية لالنخفــاض الحــاد فــي نســبة اإلشــغال.
لقــد أوضحنــا أنــه خــالل الفتــرة مــن 2013-2015، تــم إنشــاء 50,066 وحــدة جديــدة فــي الســوق وتــم إشــغال 44,280 وحــدة. كان العــرض والطلــب فــي • 

ــا خــالل هــذه الفتــرة.  ــا تقريًب الســوق متوازًن
خــالل الفتــرة مــا بيــن 2015-2017، تــم إنشــاء 67,636 وحــدة فــي حيــن أنــه تــم إشــغال 35,798 وحــدة منهــا فقــط؛ فقــد كانــت هــذه هــي الفتــرة التــي فــاق • 

فيهــا حجــم عــرض الســوق حجــم الطلــب بكثيــر. ومــن هنــا، انخفــض معــدل اإلشــغال بشــكل حــاد ممــا يقــرب مــن نســبة %95 حتــى عــام 2015 إلــى نســبة 
%86.8 فــي 2017. 

بلــغ متوســط العــرض الســنوي للوحــدات الجديــدة فــي الفتــرة مــن 2013 حتــى 2017 حوالــي 29,426 وحــدة، فــي حيــن أن نســبة االســتيعاب الســنوية فــي • 
نفــس الفتــرة كانــت حوالــي 20,019 وحــدة. 

كمــا قمنــا أيًضــا بتحليــل معــدل نمــو الوافديــن والــذي هــو المحــرك الرئيســي للطلــب علــى الشــقق االســتثمارية؛ وكان معــدل النمــو دائًمــا حوالــي 3-%4 مــع • 
نمــو عــام 2016 الــذي بلــغ أعلــي معــدل بنســبة %4.8، وبحلــول عــام 2017 انخفــض معــدل النمــو إلــى %2 فقــط. 

فــي حيــن أنــه مــن الواضــح عــدم وجــود انخفــاض مطلــق فــي عــدد الســكان الوافديــن، فقــد شــهد معــدل النمــو تراجًعــا حــاًدا فــي عــام 2017. نتوقــع أن يبقــي • 
معــدل نمــو الســكان الوافديــن خــالل الفتــرة مــن 3-5 ســنوات المقبلــة مــا بيــن 1.5–2.0%. 

مع انخفاض نمو السكان الوافدين، فإننا نتوقع انخفاض المعدل السنوي الستيعاب الشقق في السوق إلى أقل من 15,000 شقة سنوًيا. • 
لدينــا حالًيــا 49,130 شــقة خاليــة و26,466 شــقة أخــرى تحــت اإلنشــاء، ويعنــي ذلــك أنــه مــن المتوقــع أن يكــون هنــاك مــا يزيــد عــن 75,000 شــقة الســتيعابها • 

ــرة اســتيعاب الشــقق إلــى 15,000 شــقة ســنوًيا، فقــد يســتغرق ذلــك مــن 4-5 ســنوات قبــل أن تتحســن نســبة  مــن جانــب الســوق؛ ومــع انخفــاض وتي
اإلشــغال فــي الســوق بشــكل جيــد. 

ســجلت منطقــة القبلــة أعلــى نســبة إشــغال فــي مســحنا الحالــي تليهــا منطقــة الجهــراء والمرقــاب؛ ومــن ناحيــة أخــرى كانــت أقــل نســبة إشــغال فــي منطقــة • 
صبــاح الســالم ومنطقــة المهبولــة.  

قطاع عقارات التمليك الحر
لقد قمنا بتتبع عدة آالف من معامالت وصفقات شقق التملك الحر في دولة الكويت على مدار السنوات الثمانية الماضية. 

كان عــدد المعامــالت يزيــد عــن ألــف معاملــة فــي عــام 2007 و2008؛ وبعــد األزمــة الماليــة انخفضــت المعامــالت ألدنــي نقطــة وصلــت إليهــا فــي عــام • 
 .2012

ــا بمعــدل 973 معاملــة فــي عــام 2015؛ ومــع ذلــك، انخفضــت المعامــالت فــي عــام 2017 حيــث بلــغ •  اســتعاد الســوق عافيتــه بعــد ذلــك ليســجل ارتفاًع
ــة.  إجمالــي المعامــالت فــي الســنة بالكامــل 671 معامل

تغيــرت أســعار منطقــة بنيــد القــار مــن 603 دينــار كويتــي للمتــر المربــع فــي عــام 2007 إلــى 1,237 دينــار كويتــي للمتــر المربــع فــي عــام 2015؛ وانخفضــت • 
إلــى 1,071 دينــار كويتــي فــي عــام 2017، أي مــا يمثــل نمــو ســنوي مركــب بنســبة %5.9 خــالل هــذه الفتــرة، وهــي أقــل نســبة نمــو مقارنــة بــأي منطقــة 

أخــرى بدولــة الكويــت.
بلغت نسبة النمو السنوي المركب في منطقة الشعب البحري %6.4 للمستثمرين وما يعادل %5.2 في شقق منطقة الشعب. • 
فــي محافظــة حولــي، منطقــة الســالمية والجابريــة، تــم تســجيل أقــل مســتوى مــن النمــو بنســبة %4.9 و%3.9 ســنوًيا علــى التوالــي؛ وســجلت منطقــة حولــي • 

معــدل نمــو أعلــى بنســبة %6.5 ســنوًيا علــى مــدار 10 أعــوام.
بلــغ النمــو فــي أســعار عقــارات منطقــة الفروانيــة %6.9، فــي حيــن ســجلت أســعار العقــارات فــي منطقــة صبــاح الســالم أعلــى مســتويات النمــو بيــن جميــع • 

ــة الكويــت بنســبة %10.8 ســنوًيا علــى الرغــم مــن التحســن الملحــوظ فــي األســعار فــي عــام 2017؛ ونعتقــد أن األســعار قــد تنخفــض فــي  مناطــق دول
منطقــة صبــاح الســالم بســبب ضعــف قيمــة اإليجــارات فــي الســوق. 

فــي محافظــة األحمــدي، ســجلت معظــم المناطــق معــدل نمــو أعلــى مقارنــة بالمناطــق فــي المحافظــات األخــرى؛ فقــد بلــغ نمــو أســعار العقــارات فــي • 
منطقــة أبــو حليفــة %6.0 ســنويًا للمســتثمرين، وبلــغ نمــو أســعار العقــارات فــي منطقــة الفنطــاس %6.8 وفــي منطقــة المنقــف %7.2 ومنطقــة المهبولــة 

 .7.9%
بصفة عامة، كان معدل النمو %7.6 في جميع المناطق بالكامل.• 
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قطاع المكاتب اإلدارية
شهد قطاع المكاتب اإلدارية وحقق أداًء جيًدا في السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في األداء خالل العامين المقبلين.

بلغــت نســب اإلشــغال فــي المكاتــب %95.6 للمســاحات الموجــودة حالًيــا، وتعتبــر هــذه النســبة أعلــى نســبة إشــغال تــم تحقيقهــا فــي الســنوات 7-8 األخيــرة • 
(ربمــا للمــرة األولــى منــذ عــام 2008).

ــًرا بنســبة إشــغال بلغــت •  ــا كبي ــة بنســبة %59.4؛ ومــن هــذا المســتوي حقــق هــذا القطــاع انتعاًش فــي عــام 2011، كانــت نســبة اإلشــغال منخفضــة للغاي
%95.6 فــي عــام 2017. 

أظهــرت معــدالت قيمــة اإليجــارات نمــًوا متناســًقا خــالل تلــك الفتــرة، ويبلــغ اتجــاه النمــو فــي الوقــت الحالــي 7.8 دينــار كويتــي للمتــر المربــع؛ ونالحــظ أن • 
معــدل قيمــة اإليجــارات ال تشــمل مصروفــات المناطــق المشــتركة (مصروفــات المســاحات المشــتركة)، ألنــه ال توجــد أي اتفاقيــات واســعة النطــاق خاصــة 
ــت بعــض  ــع وكان ــر المرب ــي للمت ــار كويت ــودة 1-2 دين ــة الج ــارات عالي ــق بمصروفــات المســاحات المشــتركة. بلغــت مصروفــات بعــض العق بالســوق تتعل

ــل عليهــا.  العقــارات األخــرى بــدون أي رســوم ُتحصَّ
اســتناًدا إلــى نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات، حققــت جميــع هــذه العقــارات البالــغ عددهــا 415 عقــار إيــرادات بقيمــة 127.7 مليــون دينــار كويتــي • 

مــن إيــرادات اإليجــارات الســنوية. إذا افترضنــا أن معــدل الفائــدة األساســي %7، فــإن القيمــة المجمعــة لجميــع هــذه العقــارات تكــون 1.82 مليــار دينــار كويتــي. 
قطاع وحدات التجزئة

بلغــت نســب اإلشــغال لجميــع المســاحات فــي جميــع المراكــز التجاريــة بدولــة الكويــت %84.0، بمــا فــي ذلــك نســب إشــغال المعــروض مــن العقــارات تحــت • 
اإلنشــاء؛ ويمثــل ذلــك انخفاًضــا عــن الفتــرة الســابقة التــي بلغــت النســبة فيهــا %94.6 فــي عــام 2015.

نســبة إشــغال المعــروض الحالــي ال تمثــل فــي واقــع األمــر مشــكلة مــع معــدل نمــو مرتفــع بنســبة %98.7؛ ومــع ذلــك، فــإن الســبب الحقيقــي للمخــاوف • 
هــو أن المعــروض تحــت اإلنشــاء قــد توســع بشــكل كبيــر للغايــة حتــى بلــغ 346,046 متــر مربــع، وكان معــدل اإلشــغال هنــا منخفــض للغايــة بنســبة حوالــي 

%50 فقــط. 
أظهــرت معــدالت قيمــة اإليجــارات الســائدة انخفاًضــا عاًمــا؛ ومــع وجــود جــزء كبيــر مــن إمــدادات التجزئــة التــي تصــل إلــى الســوق خــالل الســنوات القليلــة • 

المقبلــة، فمــن المحتمــل أن تظــل نســب قيمــة اإليجــارات تحــت ضغــط. 
القطاع الصناعي 

بالنســبة للقطــاع الصناعــي، قمنــا بإعــداد مســح للمســتودعات الصناعيــة فــي ثمــان مناطــق بدولــة الكويــت؛ وينحصــر المعــروض مــن المســتودعات الصناعيــة 
ضمــن مناطــق صناعيــة قليلــة بدولــة الكويــت. 

نظــًرا ألن معــدالت التأجيــر تظهــر علــى شــكل قيــم تتــراوح بيــن حــد أدنــي وحــد أقصــى، ال يمكــن تقديــر نســبة التغيــر الدقيقــة بيــن الربــع الثانــي مــن عــام 2015 • 
والربــع الرابــع مــن عــام 2017، ولكــن مــن المالحــظ أن معــدالت التأجيــر قــد ارتفعــت بشــكل هامشــي فــي المواقــع المختــارة. 

ففــي منطقــة الشــويخ الصناعيــة التــي تعــد المنطقــة الصناعيــة الرئيســية، ارتفعــت معــدالت التأجيــر (بالمتــر المربــع) للمســتودعات الصناعيــة ذات ارتفــاع 4 • 
متــر بشــكل هامشــي فــي األدوار الســفلي؛ وكمــا ذكرنــا بصفــة متكــررة أن هــذه المنطقــة تتطــور بشــكل كبيــر كمنطقــة للمحــالت التجاريــة الخاصــة بقطــع 

الغيــار والــورش والمفروشــات وغيرهــا، حيــث يصــل فيهــا معــدل ســعر إيجــار المتــر المربــع إلــى 40 دينــار كويتــي فــي المناطــق المختــارة. 
ارتفــع متوســط معــدالت التأجيــر فــي منطقــة الضجيــج مــن 2.5–5.5 دينــار كويتــي للمتــر المربــع فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 2.5–5.8 دينــار كويتــي • 

للمتــر المربــع فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017؛ ويتــراوح ارتفــاع المخــازن والمســتودعات فــي هــذه المنطقــة مــا بيــن 9 إلــى 11 متــر. فــي منطقــة الــري، بلــغ 
متوســط معــدالت التأجيــر 9.5 دينــار كويتــي للمخــازن والمســتودعات الصناعيــة التــي يبلــغ ارتفاعهــا 7 أمتــار، والتــي تضــم وحــدات تكييــف لمناطــق تجميــد 

األغذية.
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قطاع العقار االستثماري 
شــهد قطــاع العقــارات االســتثمارية نمــًوا مطــرًدا خــالل العاميــن الماضييــن وهــو مــا تعكســه بيانــات الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة مــن حيــث وجــود مــا 
يزيــد عــن 13,353 عقــاًرا مــن هــذه الفئــة فــي دولــة الكويــت ويعــرض الجــدول 1 المســح الميدانــي الــذي أجرينــاه وهــو يغطــي كافــة مناطــق الكويــت المختلفــة؛ 

وبشــكل عــام فقــد شــمل المســح األخيــر 5,695 عقــاًرا والتــي تعــد أعلــى نســبة تغطيــة إذ تبلــغ 42.6 % تــم تحقيقهــا حتــى اآلن. 
وقــد الحظنــا أن جميــع العقــارات فــي هــذه الفئــة ال تقتصــر علــى الشــقق الســكنية فحســب بــل توجــد مئــات مــن العقــارات مــا بيــن العيــادات الطبيــة ومكاتــب 
ــة علــى قطــع األراضــي االســتثمارية  ــراج الشــقق الفندقي ــة يتــم افتتاحهــا ناهيــك عــن إنشــاء عشــرات مــن أب ــة ومكاتــب ذات أنشــطة مماثل الخدمــات المهني
المخصصــة. ويرجــى األخــذ فــي الحســبان أن المســح الــذي أجرينــاه ال يغطــي هــذه العقــارات بينمــا البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة 

تشــمل جميــع تلــك العقــارات. ومــن ثــم فإننــا نــرى أن نســبة التغطيــة الفعليــة فــي المســح الــذي أجرينــاه أعلــى مــن النســبة الموضحــة هنــا.

جدول 1: عدد العقارات االستثمارية في الكويت ونطاق تغطية المسح الذي قمنا به

نسبة التغطية%العقارات المشمولة في المسحعدد العقارات االستثماريةالمنطقة
17.40 %936270محافظة العاصمة

20.80 %31396الشرق *
14.40 %10014المرقاب *

4.00 %32713القبلة *
36.10 %196147بنيد القار

37.30 %5,4981,861محافظة حولي
28.30 %1,914606حولي

39.90 %2,9251,027السالمية
50.80 %12557الشعب
52.00 %534171الجابرية

35.50 %2,7061,873محافظة األحمدي
26.80 %578242الفحيحيل
32.20 %305141الفنطاس
35.50 %7641,093المهبولة
50.60 %359138أبو حليفة
36.30 %700259المنقف

26.70 %439117محافظة الجهراء
26.70 %439117الجهراء

34.30 %3,5691,461محافظة الفروانية
29.10 %1,152400الفروانية
47.00 %882539خيطان

18.70 %1,281324جليب الشيوخ
91.40 %254198الرقعي

28.00 %205113محافظة مبارك الكبير
28.00 %205113ضاحية صباح السالم

42.60 %13,3535,695المجموع

المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
* تــم تطويــر عــدد مــن العقــارات فــي محافظــة العاصمــة كشــقق فندقيــة وال تــزال الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة تصنفهــا ضمــن فئــة العقــارات 

االســتثمارية مــع العلــم أن المســح الــذي أجرينــاه لــم يغطــي هــذه الشــقق ولــذا فــإن نســبة التغطيــة تبــدو وكأنهــا منخفضــة. 
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ديناميكيات السوق 
ويعــرض الجــدول 2 الــوارد أدنــاه الديناميكيــات التــي تحــرك ســوق العقــارات االســتثمارية فــي نهايــة الربــع األخيــر مــن عــام 2017. ومــن جانبنــا فقــد قمنــا بتغطيــة 
162,576 شــقة موزعــة علــى 5,695 عقــار فــي 19 منطقــة مــن مناطــق الكويــت وقــد تبيــن لنــا مــن واقــع هــذا المســح وجــود 21,529 شــقة خاليــة بنســبة 
تعــادل 86.8 % مــن اإلشــغال فــي الســوق ويبلــغ متوســط اإليجــار الشــهري فــي الوقــت الحالــي 278.9 د.ك وبعــد تعديــل نســبة اإلشــغال بلــغ معــدل قيمــة 

اإليجــارات الشــهرية الفعليــة 242.0 د.ك. 
ولعــل ســبب االنخفــاض الحــاد الــذي تشــهده العقــارات االســتثمارية مــن حيــث هبــوط نســبة اإلشــغال مــن حوالــي 95 % علــى مــدى 5-6 ســنوات األخيــرة 

ليســجل 86.8 % فــي الوقــت الحالــي إنمــا يرجــع لعــدة عوامــل تناولنهــا بالمناقشــة فــي أجــزاء الحقــة مــن هــذا التقريــر.
ومــن بيــن العقــارات التــي شــملها المســح الــذي أجرينــاه وجدنــا مــا يقــارب 875 عقــاُرا بهــا 26,466 شــقة قيــد اإلنشــاء فــي جميــع مناطــق الكويــت. وبالمقارنــة 
مــع إجمالــي العقــارات االســتثمارية حتــى القائمــة البالغــة 13,353 عقــاًرا فــإن المعــروض مــن العقــارات تحــت اإلنشــاء ســوف يضيــف زيــادة بنســبة 6.6 %. 
ومــن المتوقــع أن تنمــو الحصــة الســوقية بمــا يقــارب 3.3 % ســنوًيا مــع طــرح هــذه العقــارات فــي الســوق علــى مــدار العاميــن المقبليــن. وهــذه الزيــادة تعــد 
بمثابــة وتيــرة ســريعة مــن العقــارات اإلضافيــة وواحــدة مــن األســباب الرئيســية لهــذا االنخفــاض الحــاد الــذي تشــهده نســبة اإلشــغال. ونــرى أن وتيــرة العقــارات 
اإلضافيــة الحاليــة تتجــاوز وتيــرة اســتيعاب الســوق لهــذه العقــارات وســوف يســتمر ذلــك فــي فــرض ضغــوط هبوطيــه علــى معــدل إشــغال الســوق علــى مــدار 

الســنوات القادمــة. 
ومــن المالحــظ أيًضــا بأننــا قــد رصدنــا فــي اإلصــدار الســابق خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2015 حوالــي 348 عقــاًرا قيــد اإلنشــاء وفــي الوقــت الحالــي بصــدد 

ــا ملحوًظــا.  متابعــة 875 عقــار وخــالل العاميــن المنصرميــن ارتفعــت وتيــرة إنشــاء العقــارات ارتفاًع

جدول 2 : لمحة على قطاع العقارات االستثمارية في سوق الكويت (الربع األخير من 2017) 

5,695عدد العقارات القائمة التي تم تغطيتها في العينة 
162,576عدد الشقق القائمة التي تم تغطيتها العينة

21,529الشقق الخالية 
%86.80نسبة اإلشغال المرصود 

278.9 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية 
242.0 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية بعد تعديل نسبة اإلشغال 

875عدد العقارات تحت اإلنشاء التي تم تغطيتها في العينة
26,466عدد الشقق تحت اإلنشاء التي تم تغطيتها في العينة

ومــع الهبــوط الحــاد الــذي تشــهده أســعار النفــط فــي الســوق العالميــة ومــا يترتــب عليهــا مــن تراجــع األنشــطة االقتصاديــة وتباطؤهــا فــي منطقــة مجلــس 
التعــاون الخليجــي، كانــت هنــاك شــكوًكا كبيــرة بحــدوث تراجــع فــي نســبة إشــغال العقــارات االســتثمارية. والرســم البيانــي رقــم 1 الــوارد أدنــاه يؤكــد أن نســبة 
اإلشــغال قــد تراجعــت بالفعــل عــن الســنوات الســابقة حيــث ســجلت نســبة اإلشــغال 86.8 % فــي الوقــت الحالــي مقارنــة بنســبة 94.3 % فــي الربــع الثانــي 

مــن عــام 2015. 
ولوضــع األرقــام فــي نصابهــا الصحيــح فإننــا نقــدر وجــود 371,006 شــقة ســكنية فــي 13,353 عقــار اســتثماري فــي الكويــت وإذا طبقنــا نســبة اإلشــغال الحاليــة 

الــواردة فــي العينــة التــي أجريناهــا علــى الســوق ككل فســيكون هنــاك 322,033 شــقة مأهولــة و48,973 شــقة خاليــة. 
مخطط 1: توجهات معدل اإلشغال ومتوسط اإليجارات الشهرية 

نسبة اإلشغال المرصودةمتوسط اإليجار الشهري
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شــهد الربــع الثانــي مــن عــام 2015 انخفاًضــا فــي متوســط اإليجــار الشــهري حيــث هبــط مــن 313.2 د.ك ليســجل 278.8 د.ك فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2017 
ويمثــل ذلــك انخفاًضــا بواقــع 10.9 % خــالل العاميــن الماضييــن ومعــدل انخفــاض ســنوي بواقــع 5.5 % فــي قيمــة اإليجــارات الشــهرية.

يوضــح الجــدول 3 أدنــاه نســب اإلشــغال علــى أســاس المناطــق ومتوســط اإليجــارات الشــهرية. حيــث ســجلت منطقــة القبلــة أعلــى نســبة إشــغال فــي العينــة 
األخيــر تليهــا منطقــة الجهــراء والمرقــاب. ومــن ناحيــة أخــرى كانــت أقــل نســبة إشــغال فــي منطقــة صبــاح الســالم ومنطقــة المهبولــة.

جدول 3: معدالت اإلشغال على أساس المناطق ومتوسط اإليجارات الشهرية (المسجلة مع تراجع نسبة اإلشغال)

متوسط اإليجارات الشهريةنسبة اإلشغال 
294.2 د.ك96.30 %منطقة القبلة 

240.5 د.ك96.20 %الجهراء
311.2 د.ك94.10 %المرقب 
419.3 د.ك92.90 %الشرق
334.6 د.ك 92.10 %الجابرية

431.6 د.ك92.10 %بنيد القار
154.3 د.ك91.10 %جليب الشيوخ

511.8 د.ك91.10 %الشعب
227.8 د.ك90.50 %الفحيحيل
256.7 د.ك88.40 %الفروانية
261.6 د.ك87.80 %الفنطاس
255.6 د.ك87.60 %المنقف
243.7 د.ك 87.50 %خيطان

310.7 د.ك 87.30 %أبو حليفة
253.6 د.ك86.30 %حولي

261.8 د.ك 86.30 %الرقعي
346.8 د.ك85.90 %السالمية
229.5 د.ك83.90 %المهبولة

301.6 د.ك67.20 %صباح السالم
278.9 د.ك86.80 %المجموع

سوف يستمر توفير العقارات االستثمارية تحت اإلنشاء للحفاظ على مستوى إشغال منخفض. 
كانت نشرة المرشد العقاري الحالية في طليعة مصادر إعداد بيانات سوق العقارات االستثمارية منذ عام 2011. 

نوضــح فــي الجــدول 4 أنــه فــي عــام 2013 كان هنــاك مــا يقــرب مــن 12,008 مبنــي اســتثماري بــه 253,303 شــقة فــي دولــة الكويــت. بلــغ معــدل إشــغال • 
الســوق 95.5 % ممــا يشــير إلــى وجــود 11,506 شــقة شــاغرة. 

بحلول عام 2017، بلغ عدد المباني االستثمارية 13,353 مبني بها 371,006 شقة. انخفضت نسبة إشغال السوق في الوقت الحالي إلى 86.8 %.• 

جدول 4: البيانات الكلية للعقارات االستثمارية في دولة الكويت (2017-2013) 

 201320152017
12,00813,13713,353عدد العقارات االستثمارية 

253,303303,370371,006عدد الشقق 
%86.8%94.3%95.5نسبة اإلشغال 

11,50617,29249,130الشقق الشاغرة 
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مــن المهــم للغايــة فهــم الرســم البيانــي رقــم 2، والــذي يوضــح أنــه خــالل الفتــرة مــن 2013-2015 تــم إنشــاء 50,066 وحــدة جديــدة فــي الســوق وتــم إشــغال • 
44,280 وحــدة. كان العــرض والطلــب فــي الســوق أكثــر أو أقــل توازًنــا خــالل تلــك الفتــرة. 

خــالل الفتــرة مــن 2015-2017، تــم إنشــاء 67,636 وحــدة جديــدة لكــن لــم يتــم إشــغال ســوي 35,798 وحــدة فقــط. كانــت تلــك الفتــرة الزمنيــة التــي كان فيهــا • 
المعــروض فــي الســوق أكثــر بكثيــر مــن الطلــب. وبالتالــي تراجعــت نســبة اإلشــغال بشــكل ملحــوظ مــن حوالــي 95 % فــي 2015 إلــى 86.8 % فــي 2017. 

بلــغ متوســط العــرض الســنوي للوحــدات الجديــدة فــي الفتــرة مــن 2013 حتــى 2017 حوالــي 29,426 وحــدة فــي حيــن أن نســبة االســتيعاب الســنوية فــي • 
نفــس الفتــرة كانــت حوالــي 20,019 وحــدة. 

كانت الشقق المشيدة سنوًيا في السوق 9,406 شقة أكثر مما كان مطلوًبا خالل تلك الفترة.• 
الرسم البياني 2: اتجاه العرض السنوي واستيعاب الشقق في الكويت (2013 - 2017)

الشقق الجديدة التي ستدخل في السوقالشقق الجديدة المأهولة 

أوضحنــا فــي الرســم البيانــي 5 معــدل نمــو الســكان الوافديــن المتوقــع اســتناًدا إلــى مــا تعكســه بيانــات الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة. كان معــدل النمــو • 
دائًمــا حوالــي مــن 3-4 %، فــي حيــن ارتفــع معــدل النمــو فــي 2015 ليصــل إلــى 4.8 %. 

بحلــول عــام 2017، انخفــض معــدل النمــو إلــى 2 % فقــط. ونالحــظ أن بيانــات عــام 2017 المســتمدة مــن بيانــات الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة حتــى • 
شــهر يونيــو2017 فقــط وقــد اســتنتجنا هــذه البيانــات للحصــول علــى بيانــات ســنة كاملــة.

الرسم البياني 3: معدل نمو السكان المغتربين في دولة الكويت (2013 - 2017) 

السكان المغتربين نمو السكان 

فــي حيــن أنــه مــن الواضــح عــدم وجــود انخفــاض تــام فــي عــدد الســكان الوافديــن، فقــد شــهد معــدل النمــو تراجًعــا حــاًدا فــي عــام 2017. نتوقــع أن يبقــي • 
معــدل نمــو الســكان الوافديــن خــالل الفتــرة مــن 3-5 ســنوات المقبلــة مــا بيــن 1.5 – 2.0 %. 

يوضــح الرســم البيانــي 2 أن المعــدل الســنوي الســتيعاب الشــقق فــي الســوق مــن عــام 2013 حتــى 2017 كان حوالــي 20,019 شــقة؛ كمــا نتوقــع انخفــاض • 
المعــدل الســنوي الســتيعاب الشــقق إلــى أقــل مــن 15,000 شــقة ســنوًيا مــع تراجــع معــدل نمــو الســكان الوافديــن. 

لدينــا حالًيــا 49,130 شــقة شــاغرة و26,466 شــقة أخــرى تحــت اإلنشــاء؛ ويعنــي ذلــك أنــه مــن المتوقــع أن يكــون هنــاك مــا يزيــد عــن 75,000 شــقة • 
الســتيعابها مــن جانــب الســوق. ومــع انخفــاض وتيــرة اســتيعاب الشــقق إلــى 15,000 شــقة ســنوًيا، فقــد يســتغرق ذلــك مــن 4-5 ســنوات قبــل أن تتحســن 

نســبة اإلشــغال فــي الســوق. 
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التحليل الحقيقي لمنتجات العقارات في السوق 
يوضــح الرســم البيانــي 4 تفاصيــل المنتــج، ويختلــف هــذا التحليــل إلــى حــد مــا عــن التفاصيــل التــي أوضحناهــا فــي العــدد الســابق مــن هــذا التقريــر. تمثــل شــقق 
ــوم واحــدة %21.3 مــن حصــة الســوق وتمثــل الشــقق بغرفتيــن  ــي، وتمثــل الشــقق بغرفــة ن اســتوديو حوالــي %5.4 مــن حصــة الســوق فــي مســحنا الحال
%58.6 مــن حصــة الســوق. تبلــغ حصــة الشــقق التــي تحتــوي علــى ثــالث غــرف %12.4 والوحــدات بأربعــة غــرف %0.7. توجــد أنواًعــا أخــرى مــن الوحــدات أيًضــا 

فــي الســوق بأعــداد صغيــرة والتــي تتضمــن شــقق دوبلكــس وبنتهــاوس.
الرسم البياني 4: توزيع منتجات العقارات اإلستثمارية في دولة الكويت (الربع الرابع من عام 2017) 

يوضح الجدول 5 اتجاه معدالت اإلشغال الحقيقية لمنتجات العقارات االستثمارية ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية. ونالحظ ما يلي: 
ــث •  ــع غــرف حي ــات وحــدات الشــقق بأرب ــارات االســتثمارية؛ ونالحــظ االنخفــاض الملحــوظ فــي فئ ــات منتجــات العق انخفضــت نســب إشــغال معظــم فئ

انخفضــت نســبة اإلشــغال مــن 95.1 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 81.4 % فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017، ولوحــظ انخفــاض بنســبة 13.1 % فــي 
وحــداث الشــقق بأربــع غــرف خــالل العاميــن الماضييــن. 

 انخفضت نسبة إشغال الشقق التي تحتوي على ثالث غرف من 94.4 % في الربع الثاني من عام 2015 إلى 86.2 % في الربع الرابع من عام 2017. • 
مــن ناحيــة اإليجــارات الشــهرية، فقــد شــهدت إيجــارات شــقق اســتوديو تغييــًرا ســلبًيا مــن 126.2 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 119.3 د.ك فــي • 

الربــع الرابــع مــن عــام 2017. 
انخفضــت قيمــة اإليجــارات الشــهرية للشــقق بغرفــة واحــدة والشــقق بغرفتيــن بنســبة 10.8 % و11.8 % علــى التوالــي؛ فــي حيــن أن متوســط قيمــة إيجــار • 

وحــدات الشــقق بغرفتيــن فــي الوقــت الحالــي أكثــر مــن 288.3 د.ك شــهرًيا. 
بالنســبة لوحــدات الشــقق التــي تحتــوي علــى ثــالث غــرف نــوم، انخفــض متوســط قيمــة اإليجــار إلــى 384.1 د.ك فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017 مــن 446.3 • 

د.ك فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015؛ بانخفــاض قــدره 13.9 % علــى مــدار العاميــن الماضييــن وتعتبــر أعلــى نســبة انخفــاض فــي جميــع الفئــات.

جدول 5: نسب اإلشغال واتجاهات قيمة اإليجار الشهرية لفئات المنتجات المتنوعة (الربع الرابع من عام 2017) 

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية % متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

الشهرية
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

الشهرية
 119.3 د.ك%126.288.30 د.ك96.00 %شقة استوديو

10.80- %209.8 د.ك %235.288.90 د.ك95.50 %شقة بغرفة واحدة 
11.80- %288.3 د.ك%326.987.90 د.ك93.60 %شقة بغرفتين 

13.90- %384.1 د.ك %446.386.20 د.ك94.40 %شقة بثالث غرف 
13.10- %471.6 د.ك %542.581.40 د.ك 95.10 %شقة بأربع غرف 

تحليل العقارات االستثمارية حسب حالة التأثيث في الشقق
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يوضــح الرســم البيانــي رقــم 5 توزيــع الوحــدات حســب حالــة التأثيــث فــي الشــقق، ويوضــح الرســم البيانــي أن فئــة الوحــدات غيــر المؤثثــة تمثــل نســبة 94.2 % مــن 
الســوق وانخفضــت نســبة كل مــن وحــدات الفئــة المؤثثــة وغيــر المؤثثــة إلــى 2.3 % و 3.5 % مــن حصــة الســوق علــى التوالــي. 

الرسم البياني 5: سوق العقارات االستثمارية في دولة الكويت حسب حالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017) 

ــة  ــات الوحــدات المؤثث ــث انخفضــت نســب اإلشــغال لفئ ــات؛ حي ــذه الفئ ــارات الشــهرية له ــاه نســب اإلشــغال ومعــدالت قيمــة اإليج يوضــح الجــدول 6 اتج
والنصــف مؤثثــة بشــكل ملحــوظ مقارنــة بالربــع الثانــي مــن عــام 2015. إال أن قيمــة اإليجــارات الخاصــة بهــذه الفئــات انخفضــت إلــى حــد كبيــر مقارنــة بفئــات 

الوحــدات غيــر المؤثثــة علــى مــدار العاميــن الماضييــن. 
بالنســبة لفئــة الوحــدات غيــر المؤثثــة، فقــد انخفضــت نســبة اإلشــغال بشــكل هامشــي مقارنــة بالفئتيــن اآلخرتيــن لكــن انخفــض متوســط قيمــة اإليجــارات 

الشــهرية بمعــدل أســرع (مقارنــة بالفئتيــن اآلخرتيــن) بنســبة 11.3 % علــى مــدار العاميــن الماضييــن. 

جدول رقم 6: التغير في نسب اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجار الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق (الربع الرابع من عام 2017)

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية % متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
7.60- %432.7 د.ك84.30 %468.4 د.ك 95.40 %مؤثثة 

6.70- %354.6 د.ك83.70 %380.0 د.ك97.50 %نصف مؤثثة 
11.30- %268.1 د.ك88.90 %302.4 د.ك94.30 %غير مؤثثة 

تحليل العقارات االستثمارية حسب عمر العقار 
يوضــح الرســم البيانــي رقــم 4 أنــه بحلــول نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2017، أصبحــت نســبة 73.4 % مــن العقــارات ذات العمــر الــذي يتجــاوز 5 ســنوات؛ وحوالــي 

21.3 % مــن العقــارات أصبحــت ذات عمــر يتــراوح مــا بيــن عاميــن إلــى خمــس أعــوام وأن 5.3 % مــن العقــارات هــي عقــارات جديــدة. 
في ضوء زيادة نسبة المعروض اإلضافي من العقارات، سوف تشهد دولة الكويت زيادة كبيرة في العقارات الجديدة في السوق في السنوات القادمة.

الرسم البياني 6: العقارات االستثمارية بدولة الكويت حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)   
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يوضح الرسم البياني رقم 6 نسب اإلشغال ومعدالت متوسط اإليجار للعقارات لمختلف فئات أعمار العقار. 
انخفضــت نســبة اإلشــغال للعقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن مــن %89.7 فــي الربــع الثانــي مــن 2015 إلــى %83.2 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017؛ • 

وقــد انخفضــت قيمــة اإليجــارات فــي هــذه الفئــة بنســبة %16.8 علــى مــدار العاميــن الماضييــن، وهــو أســرع معــدل فــي أي فئــة أخــرى. 
انخفضــت نســب اإلشــغال لفئــة العقــارات ذات العمــر مــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام وانخفضــت مســتويات اإليجــارات لهــا بمعــدل %13.0 خــال العاميــن • 

الماضيين.
شــهدت فئــة العقــارات ذات العمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام انخفاًضــا فــي األســعار فــي ضــوء انخفــاض متوســط اإليجــار الشــهري بنســبة %6.4 خــال العاميــن • 

الماضيين.
جدول رقم 7: التغير في نسب اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجار الشهرية حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017) 

 التغيير في متوسط قيمةالربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
اإليجارات الشهرية % متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

الشهرية
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

الشهرية
16.8- %311.9 د.ك83.2 %374.9 د.ك 89.7 %أقل من عامين 

13.00- %294.6 د.ك85.9 %338.6 د.ك93.5 %ما بين عامين وخمس أعوام 
6.4- %264.5 د.ك87.3 %282.5 د.ك94.8 %أكثر من خمس أعوام 

تحليل العقارات االستثمارية حسب درجة جودة العقار
ــا مــن  ــا ومواقــف الســيارات وغيره ــا وعمره ــا ومرافقه ــا ومميزاته ــارات باختــالف مواقعه ــا، حيــث تختلــف العق ــن تمام ــن متماثلي ــاد عقاري مــن الصعــب إيج
الخدمــات األخــرى؛ وبالتالــي، مــن الصعــب إجــراء مقارنــة مباشــرة بيــن العقــارات مــن ناحيــة قيمــة اإليجــارات الشــهرية ونســب اإلشــغال. وهنــاك طريقــة مناســبة 
لتســهيل عمليــة المقارنــة مــن خــالل فصــل العقــارات إلــى درجــات مختلفــة فــي المقــام األول، حيــث يجــب علــى العقــارات ذات الدرجــة المتماثلــة أن تتضمــن 

خصائــص متجانســة ممــا يســهل عمليــة المقارنــة. 
مــن أجــل إعطــاء درجــات للعقــارات، قمنــا بتطبيــق معــادالت رياضيــة واســعة للتوصــل إلــى درجــات موضوعيــة للعقــارات. ويتمثــل ملخــص النقــاط الرئيســية 

فيمــا يلــي:
بمــا أن الموقــع يعتبــر مــن أهــم خصائــص العقــار، فقــد قمنــا بتصنيــف العقــارات حســب مواقــع تواجدهــا اســتناًدا إلــى متوســط اإليجــارات الشــهرية؛ وقــد . 1

تــم تخصيــص نقــاط ترجيــح عاليــة للمواقــع المميــزة مثــل كل مــن منطقــة الشــعب والمرقــاب وبنيــد القــار والشــرق، وقــد تــم تخصيــص نقــاط ترجيــح أقــل 
للمواقــع األقــل تميــًزا مثــل مناطــق جليــب الشــيوخ والجهــراء وخيطــان والفروانيــة.

توفــر العديــد مــن العقــارات خدمــات متكاملــة مثــل مســبح عــام، ومركــز رياضــي، وصالــة للضيــوف، وغــرف ســاونا وغــرف بخــار، وجاكــوزي، وملعــب تنــس . 2
وغيرهــا مــن الخدمــات األخــرى؛ وبمــا أن تقديــم هــذه الخدمــات يتطلــب تمويــًال وصيانــًة دوريــًة علــى مــدار العــام، فقــد تــم منــح نقــاٍط إضافيــٍة لــكل خدمــة 

تتوفــر فــي العقــار.
بالنســبة لمواقــف الســيارات، فــإن 80 % مــن العقــارات المأخــوذة فــي العينــة تضــم مواقــف ســيارات علــى مســاحة مفتوحــة أو مواقــف ســيارات مظللــة؛ . 3

وتضــم حوالــي %20 مــن العقــارات مواقــف ســيارات خاصــة تحــت األرض، بمــا يعطيهــا نقاًطــا إضافيــًة عنــد التصنيــف.
ــه حســب درجــات الجــودة بشــكل مناســب  ــكل تتناســب فئات ــى هي ــا، فقــد حافــظ الســوق عل ــارات حســب درجاته ــي رقــم 7 نســب العق يوضــح الرســم البيان

للمســوح الســابقة.
قرابة 1.3 % فقط من العقارات هي من عقارات الدرجة األولى الممتازة (أ+) والتي تتميز بأنها عقارات فخمة تضم العديد من الخدمات. . 1
7.8 % أخري من العقارات هي عقارات الدرجة األولى (أ) التي تتميز بموقع جيد وبعض الخدمات للسكان.. 2
تمثــل عقــارات الدرجــة الثانيــة (ب) نســبة 27.3 % مــن حصــة الســوق وتمثــل عقــارات الدرجــة الثالثــة (ج) نســبة 30.4 % مــن حصــة الســوق؛ ولكــن الحصــة . 3

األكبــر مــن الســوق هــي لعقــارات الدرجــة األدنــى بحصــة ســوقية 33.2 %، ومعظــم هــذه العقــارات قديمــة وال تضــم خدمــات للســكان.
الرسم البياني 7: العقارات اإلستثمارية بدولة الكويت حسب درجة الجودة (الربع الثاني من عام 2015).
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يوضح الجدول رقم 8 اتجاه نسبة اإلشغال واإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار.
بالنســبة لعقــارات الدرجــة األولــى الممتــازة (أ+)، حــدث انخفــاض ملحــوظ فــي قيمــة اإليجــارات الشــهرية؛ فقــد بلــغ متوســط اإليجــار الشــهري 874.3 د.ك . 1

فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017، بانخفــاض مــن 993.5 د.ك فــي الريــع الثانــي مــن عــام 2015. 
فــي جميــع الفئــات األخــرى، انخفــض أيًضــا متوســط اإليجــارات؛ وقــد شــهدت فئــة الدرجــة األولــى (أ) انخفاًضــا فــي اإليجــارات بنســبة %10.4، وبنســبة . 2

ــة (ج).  ــة الدرجــة الثالث ــة (ب)، وبنســبة %11.8 لفئ ــة الدرجــة الثاني %12.2 لفئ
كان معدل االنخفاض معتدًال في فئة الدرجة األدنى التي تعد الفئة ذات الحساسية األكبر لألسعار.. 3

جدول 8: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار (الربع الرابع من عام 2017) 

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

12.00- %874.3 د.ك86.4 %993.5 د.ك 93.9 %درجة أولى ممتازة (أ+)
10.4- %578.4 د.ك87.3 %645.3 د.ك93.9 %درجة أولى (أ) 

12.2- %321.9 د.ك 87.6 %366.8 د.ك 92.6 %درجة ثانية (ب) 
11.8- %267.3 د.ك86.4 %303.2 د.ك 93.9 %درجة ثالثة (ج) 
9.5- %197.6 د.ك86.3 %218.4 د.ك95.8 %الدرجة األدنى 

كان لمختلف العقارات ذات الدرجات المختلفة تفاوًتا حاًدا في حالة التأثيث ومتوسط اإليجارات الشهرية كما يتضح من الجدول رقم 9 والجدول رقم 10.
انخفضــت نســبة الشــقق المؤثثــة والنصــف مؤثثــة خــالل العاميــن الماضييــن؛ ويتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم 5 أن أقــل مــن %6 مــن الوحــدات تنــدرج . 1

ضمــن تلــك الفئتيــن اآلن.
وعليه، حسب ما ينص عليه الجدول 9، فقد انخفضت حصة هاتين الفئتين بشكل هامشي بالمقارنة مع المسح السابق.. 2
إال أنه بالنسبة لفئة الشقق الغير مؤثثة، تتوفر البيانات لكافة الدرجات، وهناك أدلة على انخفاض سعر السوق في جمع الفئات والقطاعات. . 3

الجدول رقم 9: نسبة العقارات االستثمارية بدولة الكويت حسب درجة الجودة وحالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  

63.70 %14.70 %21.60 %درجة أولى ممتازة (أ+)
84.30 %8.60 %7.10 %درجة أولى (أ) 

89.80 %8.30 %1.90 %درجة ثانية (ب) 
97.60 %0.30 %2.10 %درجة ثالثة (ج) 
98.20 %0.60 %1.20 %الدرجة األدنى 

الجدول رقم 10: متوسط قيمة اإليجارات الشهرية للعقارات االستثمارية بدولة الكويت حسب درجة الجودة وحالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  

822.6 د.ك941.3 د.ك986.2 د.ك درجة أولى ممتازة (أ+)
528.7 د.ك663.1 د.ك714.9 د.كدرجة أولى (أ) 

297.4 د.ك329.4 د.ك344.5 د.كدرجة ثانية (ب) 
261.3 د.ك276.4 د.ك291.6 د.كدرجة ثالثة (ج) 
190.6 د.ك251.2 د.ك280.3 د.كالدرجة األدنى 
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الشرق (بما فيها منطقة المقوع) – محافظة العاصمة
يوضح الجدول رقم 11 لمحة مختصرة عن العقارات االستثمارية في منطقة الشرق.

ــا 128 شــقة شــاغرة؛ وبلغــت نســبة اإلشــغال 92.9 % وانخفــض متوســط اإليجــارات الشــهرية مــن  ــا برصــد 1,808 شــقة فــي منطقــة الشــرق ووجدن قمن
439.4 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015 إلــى 419.4 د.ك فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017، وقــد قمنــا برصــد 284 وحــدة تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة.

جدول 11: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة الشرق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
2,0691,808عدد الشقق

155128عدد الشقق الخالية
92.90 % 92.50 %نسبة اإلشغال

419.3 د.ك 436.4 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
460284عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 8 توزيع الوحدات وفًقا لحالة التأثيث ويوضح الجدول 12 اتجاه نسبة اإلشغال وقيمة اإليجارات.
ما يقرب من 32 % من الوحدات مؤثثة و13 % منها نصف مؤثثة، والنسبة المتبقية من الوحدات 55 % غير مؤثثة. . 1
يبلغ متوسط قيمة اإليجارات الشهرية للوحدات المؤثثة 743.6 د.ك وهي عبارة عن وحدة نموذجية من غرفتين. . 2
بلغت قيمة إيجارات الوحدات غير المؤثثة 318.2 د.ك في الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بقيمة 336.4 د.ك في الربع الثاني من عام 2015.. 3

الرسم البیاني رقم 8: منطقة شرق – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث (الربع الرابع من عام 2017)

جدول رقم 12: منطقة الشرق - التغير في نسب اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجار الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

9.9- %743.6 د.ك85.4 %825.0 د.ك 83.8 %مؤثثة 
24.6- %409.5 د.ك90.6 %543.0 د.ك91.0 %نصف مؤثثة 

5.4- %318.2 د.ك91.3 %336.4 د.ك96.5 %غير مؤثثة 
يوضــح الرســم البيانــي رقــم 9 نســب الشــقق حســب العمــر فــي منطقــة الشــرق؛ فحوالــي %15 مــن الوحــدات هــي وحــدات جديــدة، و%10 مــن الوحــدات • 

تتــراوح أعمارهــا بيــن عاميــن وخمســة أعــوام وحوالــي %75 مــن الوحــدات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس أعــوام.
الرسم البياني 9: منطقة شرق – توزيع العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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يوضح الرسم البياني رقم 13 التغير في نسب اإلشغال وقيمة اإليجارات السنوية حسب عمر العقار. • 
ال تــزال نســب اإلشــغال جيــدة فــي الســوق المتراجعــة؛ وقــد شــهدت نســب إشــغال العقــارات الجديــدة زيــادة مــن %80.5 فــي عــام 2015 إلــى %89.3 فــي • 

عــام 2017. 
تم تسجيل انخفاض كبير في قيمة اإليجارات الشهرية في جميع الفئات.• 

جدول رقم 13: منطقة الشرق - التغير في نسب اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجار الشهرية حسب عمر العقار

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

%12.00-617.6 د.ك%702.089.3 د.ك %80.5أقل من عامين 
%14.8-405.2 د.ك%475.493.4 د.ك%88.4ما بين عامين وخمس أعوام 

12.7-324.3 د.ك%371.493.1 د.ك%96.1أكثر من خمس أعوام 
يتضــح مــن الرســم البيانــي رقــم 10 أن هنــاك عــدد كبيــر مــن العقــارات التــي تضــم شــقق مــن الدرجــة األولــى الممتــازة (أ+) والدرجــة األولــى (أ)؛ وتضــم هــذه • 

الشــقق وتشــمل الشــقق المؤثثــة بفخامــة والشــقق الفندقيــة، وتتميــز تلــك العقــارات بخدمــات متنوعــة وموقــع متميــز ومواقــف كافيــة للســيارات. 
الرسم البیاني 10: منطقة شرق – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

يتضح من الجدول رقم 14 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة بيانًيا لجميع الدرجات في منطقة الشرق.• 
بلــغ متوســط قيمــة اإليجــار لشــقة الدرجــة األولــى الممتــازة (أ+) 578.3 د.ك، وبلــغ متوســط اإليجــار لشــقة الدرجــة (أ) 513.4 د.ك. مــن المالحــظ أيًضــا أن • 

العديــد مــن هــذه العقــارات لديهــا تراخيــص لتوفيــر الغــرف علــى أســاس يومــي.
جدول 14: منطقة الشرق - التغير في نسبة اإلشغال والمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
22.00- %578.3 د.ك 93.1 %741.2 د.ك 83.5 %درجة أولى ممتازة (أ+)

%14.4-513.4 د.ك 92.7 %599.7 د.ك93.5 %درجة أولى (أ) 
%22.1-363.8 د.ك91.6 %467.3 د.ك94.6 %درجة ثانية (ب) 
%19.8-312.9 د.ك94.2 %390.0 د.ك94.0 %درجة ثالثة (ج) 
%8.6-231.7 د.ك91.5 %253.5 د.ك93.5 %الدرجة األدنى 

سوف نقوم بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الشقق في كل منطقة، ويوضح الجدول رقم 15 البيانات الخاصة بمنطقة الشرق:
جدول 15: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة الشرق (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
 150 – 200 د.ك 225 – 350 د.ك 375 – 450 د.ك شقة استوديو

 195 – 325 د.ك 325 – 500 د.ك 400 – 550 د.كشقة بغرفة واحدة 
 250 – 350 د.ك 500 – 750 د.ك 550 – 775 د.كشقة بغرفتين 

 300 – 550 د.ك 650 – 800 د.ك 700 – 950 د.ك شقة بثالث غرف 
- 750 – 900 د.ك-شقة بأربع غرف 

-- 800 - 1,000 د.كسقائف
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المرقاب – محافظة العاصمة
المرقــاب هــي منطقــة صغيــرة المســاحة فــي مدينــة الكويــت، وقــد قمنــا برصــد 136 وحــدة فيهــا؛ ويوضــح الجــدول رقــم 16 أن نســب اإلشــغال قــد ارتفعــت 

هامشــًيا، فــي حيــن انخفــض متوســط اإليجــارات هامشــًيا، كمــا يوجــد 89 عقــار تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة.
جدول 16: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة المرقاب

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
136136عدد الشقق

118عدد الشقق الخالية
94.10 %91.90 %نسبة اإلشغال

311.2 د.ك369.1 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
89-عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 11 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق ويوضح الجدول رقم 17 اتجاه نسب اإلشغال وقيمة واإليجارات.
جميع الوحدات مؤثثة؛ وهذه واحدة من المناطق القليلة التي تنتشر بها العقارات المؤثثة لبعض الوقت.. 1

الرسم البیاني 11: منطقة المرقاب - العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث (الربع الرابع من عام 2017)

بما أن الفئة الوحيدة الموجودة هي الشقق المؤثثة، يوضح الجدول رقم 17 نسب اإلشغال وقيمة واإليجارات الشهرية.
جدول رقم 17: منطقة المرقاب - التغير في نسب اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجار الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

15.7- %311.2 د.ك 94.1 %349.4 د.ك 91.9 %مؤثثة 
- - - - - نصف مؤثثة 

- - - - - غير مؤثثة 
يوضح الرسم البياني رقم 12 نسبة الشقق حسب العمر في منطقة المرقاب؛ وجميع العقارات في هذه المنطقة ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.• 

الرسم البياني 12: منطقة المرقاب - العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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يوضــح الجــدول رقــم 18 اتجــاه نســب اإلشــغال واإليجــارات الشــهرية حســب فئــة العمــر للعقــارات ذات أكثــر مــن خمســة أعــوام؛ وقــد ارتفعــت نســب اإلشــغال 
هامشــًيا وانخفضــت قيمــة اإليجــارات هامشــًيا فــي هــذه المنطقــة.

جدول 18: المرقاب – اتجاه نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

ال يوجد - - - - أقل من عامين 
ما بين عامين وخمس 

ال يوجد - - - - أعوام 

15.7- %311.2 د.ك 94.1 %369.1 د.ك 91.9 %أكثر من خمس أعوام 

 يوضح الرسم البياني رقم 13 أن جميع العقارات في هذه المنطقة تضم شقق من الدرجة الثانية (ب). • 
الرسم البیاني 13: منطقة المرقاب – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الرسم البياني رقم 19 أن نسب اإلشغال وقيمة اإليجارات الشهرية متاحة بيانًيا للفئة من الدرجة (ب) فقط.• 
جدول 19: منطقة المرقاب - التغير في نسبة اإلشغال والمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية % متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

ال يوجد0 د.ك 0.00 %0 د.ك0درجة أولى ممتازة (أ+)
ال يوجد 0 د.ك0.00 %0 د.ك0درجة أولى (أ) 

15.7- %311.2 د.ك94.10 %369.1 د.ك91.9 %درجة ثانية (ب) 
ال يوجد0 د.ك0.00 %0 د.ك0درجة ثالثة (ج) 
ال يوجد0 د.ك0.00 %0 د.ك0الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة المرقاب، فقد أوضحنا متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة ألنواع الوحدات المتنوعة في الجدول 20.
جدول 20: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة المرقاب (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
--275 – 350 د.ك شقة استوديو

---شقة بغرفة واحدة 
---شقة بغرفتين 

--225 – 350 د.كشقة بثالث غرف 
--500 – 550 د.كشقة بأربع غرف 

---سقائف
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القبلة – محافظة العاصمة
القبلــة هــي منطقــة أخــرى صغيــرة المســاحة فــي مدينــة الكويــت، وقــد قمنــا برصــد 273 وحــدة فيهــا بشــكل منتظــم علــى مــدار اإلصــدارات الســابقة. يوضــح 
الجــدول رقــم 21 أن نســب اإلشــغال قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر إال أن متوســط اإليجــارات قــد انخفــض هامشــًيا، ويوجــد 65 عقــار تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة.

جدول 21: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة القبلة

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
273273عدد الشقق

1210عدد الشقق الخالية
96.30 %95.60 %نسبة اإلشغال

294.2 د.ك 333.2 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
65- عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 14 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق ويوضح الجدول رقم 22 اتجاه نسب اإلشغال وقيمة اإليجارات.
حوالي %66 من الوحدات هي وحدات مؤثثة.. 1
%34 من الوحدات هي وحدات غير مؤثثة، وال يوجد أية وحدات نصف مؤثثة في هذه المنطقة.. 2

الرسم البياني 14: منطقة القبلة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017)

ــارات الشــهرية قــد  ــدة إال أن متوســط اإليج ــر جي ــة تعتب ــر المؤثث ــة وغي ــن المؤثث ــه بالرغــم مــن أن نســب اإلشــغال فــي الفئتي يتضــح مــن الجــدول رقــم 22 أن
انخفضــت بحوالــي 10.7 % فــي فئــة الوحــدات المؤثثــة وبنســبة 5.1 % فــي فئــة الوحــدات غيــر المؤثثــة. 

جدول رقم 22: منطقة القبلة - التغير في نسب اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجار الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
13.5- %307.4 د.ك95.8 %355.5 د.ك 95.1 %مؤثثة 

-  - - -نصف مؤثثة 
5.1- %276.1 د.ك96.9 %291.0 د.ك98.2 %غير مؤثثة 

يوضح الرسم البياني رقم 15 تحليل أنواع الشقق حسب العمر في منطقة القبلة.• 
بمــا أن المنطقــة ال تضــم عقــارات مطــورة حديًثــا مــن الفئــة ذات عمــر أقــل مــن عاميــن، فــإن %29 مــن العقــارات هــي ذات عمــر مــا بيــن عاميــن إلــى خمســة • 

أعــوام وحوالــي 71 % منهــا ذات عمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام.
الرسم البياني 15: منطقة القبلة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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يوضح الجدول رقم 23 انخفاض قيمة اإليجارات الشهرية. حيث تنخفض اإليجارات الشهرية والفئات العمرية للعقار على حد سواء.
جدول 23: منطقة القبلة – اتجاه نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية % متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

ال يوجد - - - - أقل من عامين 
8.6- %361.6 د.ك96.1 %395.5 د.ك96.2 %ما بين عامين وخمس أعوام 

11.8- %282.3 د.ك96.5 %320.0 د.ك 94.3 %أكثر من خمس أعوام 
يوضح الرسم البياني رقم 16 أن جميع الشقق في هذه المنطقة من الدرجة الثانية (ب). • 

الرسم البياني 16: منطقة القبلة - العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الثاني من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 24 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لفئة شقق الدرجة الثانية (ب) فقط.• 
جدول 24: منطقة القبلة - اتجاه نسبة اإلشغال والمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

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

- - - - - درجة أولى (أ) 
11.7- %96.3294.2 %95.6333.2 %درجة ثانية (ب) 
- - - - - درجة ثالثة (ج) 
- - - - - الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة القبلة، فقد أوضحنا متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة ألنواع الوحدات المتنوعة في الجدول 25.• 

جدول 25: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة القبلة (الربع الرابع من عام 2017)
غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  

---شقة استوديو
---شقة بغرفة واحدة 

275 – 400 د.ك-225 – 500 د.كشقة بغرفتين 
--275 – 500 د.كشقة بثالث غرف 
---شقة بأربع غرف 

---سقائف
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بنيد القار – محافظة العاصمة
لقــد قمنــا بزيــادة نطــاق تغطيتنــا بأكثــر مــن الضعــف فــي منطقــة بنيــد القــار؛ ويوضــح الجــدول رقــم 26 أنــه خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2017 قمنــا برصــد 
3,221 وحــدة فــي هــذه المنطقــة، أي أكثــر مــن ضعــف الكميــة التــي تــم تغطيتهــا فــي الربــع الثانــي مــن 2015. بلغــت نســبة اإلشــغال فــي هــذه المنطقــة 92.1 
% وهــي نســبة مرتفعــة بشــكل هامشــي عــن مســتوياتها فــي المســح الســابق. إال أن متوســط اإليجــارات قــد شــهد انخفاًضــا مــن 458.6 د.ك فــي الربــع الثانــي 

مــن عــام 2015 إلــى 431.6 د.ك فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017. 
كما قمنا برصد 63 شقة تحت التطوير في هذه المنطقة مقارنة بعدد الشقق في المسح السابق 87 شقة.
جدول 26: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة بنيد القار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
1,5183,221عدد الشقق

131255عدد الشقق الخالية
92.1 %91.4 %نسبة اإلشغال

431.6 د.ك 458.6 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
8763عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 17 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق ويوضح الجدول رقم 27 اتجاه نسب اإلشغال وقيمة اإليجارات.
جميع الوحدات هي وحدات مؤثثة في هذه المنطقة. . 1

الرسم البياني 17: منطقة بنيد القار– العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث (الربع الرابع من عام  2017)

يوضــح الجــدول رقــم 27 أنــه فــي الوقــت الــذي ازدادت فيــه نســب اإلشــغال للشــقق غيــر المؤثثــة زيــادة هامشــية، والــذي يتماشــى مــع االتجــاه الســائد فــي 
المنطقــة بأكملهــا، فقــد انخفــض متوســط اإليجــارات الشــهرية بمعــدل %5.9 خــالل العاميــن الماضييــن.

جدول رقم 27: منطقة بنيد القار - التغير في نسب اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجار الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

- - - - - مؤثثة 
- - - - - نصف مؤثثة 

5.9- %431.6 د.ك92.1 %458.6 د.ك91.3 %غير مؤثثة 
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إن نســب أعمــار العقــارات الموضحــة فــي الرســم البيانــي رقــم 18 موزعــة بشــكل شــبه متســاوي علــى الفئــات الثالثــة، حيــث أن حوالــي 26 % مــن العقــارات • 
هــي عقــارات ذات عمــر أقــل مــن عاميــن وحوالــي 38 % مــن العقــارات هــي عقــارات ذات عمــر مــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام و36 % مــن العقــارات هــي 

عقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس أعــوام.
الرسم البياني 18: منطقة بنید القار – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)

فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017، بلــغ متوســط اإليجــارات للعقــارات ذات العمــر أقــل مــن عاميــن 488.5 د.ك، وبلغــت قيمــة إيجــار العقــارات ذات العمــر مــا بيــن 
عاميــن إلــى خمســة أعــوام 423.2 د.ك، وبلــغ متوســط إيجــارات العقــارات ذات العمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام 402.9 د.ك. 

جدول 28: بنيد القار – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
4.4- %488.5 د.ك26.3 %510.8 د.ك78.7 %أقل من عامين 

3.7- %423.2 د.ك37.8 %439.3 د.ك96.3 %ما بين عامين وخمس أعوام 
9.7- %402.9 د.ك36.0 %446.1 د.ك94.0 %أكثر من خمس أعوام 

يوضح الرسم البياني رقم 19 نسب العقارات حسب درجة جودة العقار: 
بعــض العقــارات هــي مــن فئــة شــقق الدرجــة األولــى الممتــازة (أ+) وتمثــل 7 % مــن الحصــة الســوقية؛ وبلغــت الحصــة الســوقية لفئــة الدرجــة األولــى (أ) 17 • 

% ومــا يعــادل 22 % للدرجــة الثانيــة (ب) ومــا يعــادل %46 للدرجــة الثالثــة (ج). 
يشير ذلك إلى أن المنطقة بشكل عام تضم عقارات ذات نوعية جيدة وبخدمات متعددة ومعدالت مواقف سيارات كافية.• 

الرسم البياني 19: منطقة بنید القار – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017) 
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يوضح الجدول رقم 29 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لجميع الفئات من الدرجات المختلفة.• 
تعتبر نسب اإلشغال جيدة بشكل عام لكل الفئات، ومع ذلك بالمقارنة بالسنوات السابقة انخفضت قيمة اإليجارات لجميع الفئات.• 

جدول 29: بنيد القار– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب مستوى جودة العقار

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

%7.4-736.1 د.ك%795.090.3 د.ك %100.0درجة أولى ممتازة (أ+)
%8.2-612.3 د.ك%667.092.8 د.ك%68.3درجة أولى (أ) 

%7.8-456.8 د.ك%495.393.5 د.ك%95.2درجة ثانية (ب) 
%8.5-361.9 د.ك%395.491.6 د.ك%95.0درجة ثالثة (ج) 
%4.7-241.3 د.ك%253.292.4 د.ك%97.6الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة بنيد القار، فقد أوضحنا متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة ألنواع الوحدات المتنوعة في الجدول 30.
جدول 30: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة بنيد القار (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
170 – 190 د.ك--شقة استوديو

230 – 275 د.ك--شقة بغرفة واحدة 
220 – 540 د.ك--شقة بغرفتين 

300 – 875 د.ك--شقة بثالث غرف 
500 – 1000 د.ك--شقة بأربع غرف 

---سقائف
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حولي – محافظة حولي
تعتبــر حولــي أحــد أكبــر مناطــق العقــارات االســتثمارية ومناطــق الســكن ذات الدخــل المتوســط فــي الكويــت؛ ويوضــح الجــدول رقــم 31 أننــا قمنــا برصــد 15,924 

شــقة فــي هــذه المنطقــة أي أكثــر بكثيــر ممــا تــم رصــده فــي المســح الســابق.
انخفضــت نســب اإلشــغال ووصلــت إلــى 86.3 % فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017 مــن 95.5 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015؛ وقــد بلــغ متوســط اإليجــار 
الشــهري الحالــي 253.6 د.ك منخفًضــا مــن 274.0 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015. وقــد قمنــا برصــد 843 شــقة تحــت التطويــر فــي هــذه المنطقــة وهــي 

زيــادة كبيــرة عــن المســح الســابق.
جدول 31: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة حولي

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
12,35615,924عدد الشقق 

5592181عدد الشقق الخالية
86.3 %95.5 %نسبة اإلشغال

253.6 د.ك 274.0 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
505843عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 20 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
يوجد حوالي 1 % من الوحدات المؤثثة في منطقة حولي، وحوالي 6 % من الوحدات هي وحدات نصف مؤثثة والباقي وحدات غير مؤثثة.• 

الرسم البياني 20: منطقة حولي – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017)

يوضــح الجــدول رقــم 32 أن نســب اإلشــغال قــد تراجعــت للوحــدات النصــف مؤثثــة والغيــر مؤثثــة، كان التراجــع األكبــر فــي قيمــة اإليجــارات مــن نصيــب الوحــدات 
نصــف المؤثثة. 

جدول 32: منطقة حولي – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

ال يوجد429.1 د.ك84.2 %--مؤثثة 
7.9- %274.6 د.ك86.2 %298.2 د.ك95.8 %نصف مؤثثة 

6.6- %246.7 د.ك85.1 %264.0 د.ك95.0 %غير مؤثثة 
يتضــح مــن الرســم البيانــي 21 أن 6 % فقــط مــن العقــارات هــي عقــارات حديثــة، و8 % هــي عقــارات ذات عمــر مــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام و86 % هــي 

عقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمــس أعــوام.
الرسم البياني 21: منطقة حولي – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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يوضح الجدول 33 أن نسب اإليجارات للعقارات الجديدة قد تراجعت بنسبة 7.1 %.• 
كما لوحظ انخفاًضا معتدًال في نسب إيجارات الفئتين اآلخرتين. • 

جدول 33: منطقة حولي – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

7.10- %289.4 د.ك88.2 %311.4 د.ك93.2 %أقل من عامين 
ما بين عامين وخمس 

5.2- %269.9 د.ك85.3 %284.6 د.ك96.8 %أعوام 

4.8- %234.6 د.ك84.6 %246.4 د.ك95.4 %أكثر من خمس أعوام 
يوضح الرسم البياني رقم 22 نسب العقارات حسب درجة جودة العقار:

يوجد في منطقة حولي 1 % فقط من العقارات ذات درجة أولى ممتازة (أ+)، و2 % هي عقارات ذات درجة أولى (أ).• 
27 % من العقارات في منطقة حولي من الدرجة الثانية (ب) و37 % منها من الدرجة الثالثة(ج).• 
هناك ارتفاع في نسبة العقارات ذات الدرجات العالية في منطقة حولي نتيجة ألن العقارات الحديثة التي يتم تطويرها هي ذات درجات أعلى. • 

الرسم البياني 22: منطقة حولي – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)
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يوضح الجدول رقم 34 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لجميع فئات الدرجات. • 
نالحظ أن هناك انخفاًضا في قيمة اإليجارات في جميع الفئات. • 
ــر قطــاع عقــارات الدرجــة األدنــى ذو •  ــة (ج) خــالل العاميــن الســابقين؛ ويعتب ــر فــي عقــارات الدرجــة األدنــى وعقــارات الدرجــة الثالث تــم تســجيل انخفــاض كبي

ــة تجــاه مســتوى األســعار، ومــن المتوقــع تحســن عامــل القــدرة علــى تحمــل التكاليــف.  حساســية عالي
في الغالب شهدت جميع فئات العقارات تراجًعا ملحوًظا في نسبة اإلشغال هامشًيا أو إلى حد كبير.• 

جدول 34: منطقة حولي– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية % متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

درجة أولى ممتازة 
13.7- %754.1 د.ك84.6 %873.5 د.ك 94.1 %(أ+)

11.2- %497.8 د.ك95.7 %560.6 د.ك96.4 %درجة أولى (أ) 
19.4- %321.6 د.ك85.9 %399.2 د.ك93.8 %درجة ثانية (ب) 
9.3- %238.1 د.ك88.3 %262.5 د.ك 95.1 %درجة ثالثة (ج) 
9.3- %207.6 د.ك 88.6 %228.8 د.ك97.2 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة حولي، فقد أوضحنا متوسط قيمة اإليجارات الشهرية السائدة ألنواع الوحدات المتنوعة في الجدول 35.
جدول 35: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة حولي (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
 80 – 110 د.ك- -شقة استوديو

 135 – 380 د.ك --شقة بغرفة واحدة 
 150 – 550 د.ك  220 – 475 د.ك-شقة بغرفتين 

 280 – 600 د.ك 400 – 700 د.ك-شقة بثالث غرف 
 350 – 900 د.ك--شقة بأربع غرف 

 1,000 – 1,100 د.ك--سقائف
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السالمية – محافظة حولي
تعتبــر الســالمية أكبــر منطقــة للعقــارات االســتثمارية فــي دولــة الكويــت؛ ويوضــح الجــدول رقــم 36 أننــا قــد قمنــا برصــد 31,727 شــقة فــي هــذه المنطقــة أي 

حوالــي 9 % أكثــر مــن نطــاق التغطيــة فــي المســح الســابق. 
انخفضــت نســب اإلشــغال مــن 92.2 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 85.9 % فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017؛ وقــد كان االنخفــاض كبيــًرا جــًدا ونتــج 

عنــه انخفــاض كبيــر فــي اإليجــارات مــن 363.6 د.ك فــي عــام 2015 إلــى 346.8 د.ك فــي عــام 2017.
قمنــا برصــد 2,178 شــقة تحــت التطويــر فــي الســالمية، وارتفعــت وتيــرة زيــادة المعــروض مــن العقــارات فــي منطقــة الســالمية وهــي واحــدة مــن أكبــر مناطــق 

اإلنشــاء والتطويــر فــي دولــة الكويــت.
جدول 36: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة السالمية

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
29,01331,727عدد الشقق

2,2514474عدد الشقق الخالية
85.9 %92.2 %نسبة اإلشغال

346.8 د.ك 363.6 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
1,8832,178عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 23 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
هنــاك 3 % فقــط مــن الوحــدات المؤثثــة فــي الســالمية و3 % مــن الوحــدات نصــف مؤثثــة، وقــد انخفضــت هــذه النســب بشــكل كبيــر عمــا كانــت عليــه فــي • 

المســح الســابق. 
بشكل مفاجئ، وجدنا أن 94 % من الوحدات في السالمية هي وحدات غير مؤثثة في الوقت الحالي.• 

الرسم البياني 23: منطقة السالمية – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 37 أن نسب اإلشغال قد انخفضت لجميع الفئات.
فبالنســبة لفئــة الشــقق المؤثثــة، توضــح األســعار انخفاًضــا معتــدًال فــي اإليجــارات؛ ومــع ذلــك فقــد انخفضــت األســعار بشــكل كبيــر للغايــة فــي فئــات الشــقق 

النصــف مؤثــث وفئــة الشــقق غيــر المؤثثــة.
جدول 37: منطقة السالمية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

2.7- %476.2 د.ك84.3 %489.6 د.ك 95.0 %مؤثثة 
9.6- %327.2 د.ك84.6 %362.0 د.ك91.0 %نصف مؤثثة 

16.4- %302.4 د.ك85.2 %361.6 د.ك92.2 %غير مؤثثة 
يوضــح الرســم البيانــي 24 أن 7 % فقــط مــن العقــارات هــي عقــارات جديــدة و29 % هــي عقــارات ذات عمــر مــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام؛ وحوالــي 64 • 

% مــن العقــارات هــي عقــارات ذات عمــر أكثــر مــن 5 أعــوام.
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الرسم البياني 24: منطقة السالمية – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 38 انخفاض قيمة اإليجارات للعقارات الجديدة وكان أعلى مستوى له عند 12.0 %. • 
بالنسبة للعقارات ذات العمر المتوسط والعقارات القديمة، فقد انخفض نمو قيمة اإليجارات بنسبة 5.5 % و8.4 % على التوالي. • 

جدول 38: السالمية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
12.00- %389.5 د.ك86.7 %442.4 د.ك 87.8 %أقل من عامين 

5.5- %344.9 د.ك86.4 %364.9 د.ك91.1 %ما بين عامين وخمس أعوام 
8.4- %328.7 د.ك84.3 %358.7 د.ك93.0 %أكثر من خمس أعوام 

يوضح الرسم البياني رقم 25 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
فــي حيــن أن 2 % فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى الممتــازة (أ+) و%10 تضــم شــقق الدرجــة األولــى (أ) و43 % مــن العقــارات تضــم شــقق • 

الدرجــة الثانيــة (ب)، والتــي تعتبــر أكبــر فئــة فــي منطقــة الســالمية.
هناك ارتفاع في حصة العقارات ذات الدرجات األعلى في منطقة السالمية نتيجة لبناء عقارات جديدة بخدمات أفضل.• 

الرسم البياني 25: منطقة السالمية – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)
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يوضح الجدول رقم 39 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لجميع فئات الدرجات المختلفة. • 
تظهر جميع فئات درجات العقار انخفاًضا في اإليجارات.• 
كان أكبر انخفاض في فئة عقارات الدرجة الثانية حيث انخفضت اإليجارات بنسبة 8.0 %.• 

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

 
الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015

التغيير في متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية
الشهرية

3.9- %812.6 د.ك82.3 %846.0 د.ك 90.8 %درجة أولى ممتازة (أ+)
3.2- %561.2 د.ك84.6 %579.5 د.ك95.3 %درجة أولى (أ) 

8.0- %372.6 د.ك85.5 %405.0 د.ك90.4 %درجة ثانية (ب) 
5.5- %299.5 د.ك87.1 %317.0 د.ك92.6 %درجة ثالثة (ج) 
5.8- %217.6 د.ك88.1 %231.1 د.ك94.1 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة السالمية، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 40.
جدول 40: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة السالمية (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
 80 – 245 د.ك- 275 – 275 د.ك شقة استوديو

 140 – 530 د.ك 350 – 500 د.ك 225 – 550 د.كشقة بغرفة واحدة 
 175 – 825 د.ك 275 – 675 د.ك 350 – 675 د.كشقة بغرفتين 

 265 – 850 د.ك 650 – 950 د.ك 1,000 – 1,200 د.كشقة بثالث غرف 
 300 – 1,150 د.ك  750 - 850 د.ك -شقة بأربع غرف 

 1,000 – 1,200 د.ك 800 - 900 د.ك-سقائف
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الشعب – محافظة حولي
ــا فــي دولــة الكويــت، ويتــم إشــغال العديــد مــن الوحــدات مــن قبــل الكويتييــن فــي هــذه  تعتبــر منطقــة الشــعب أحــد أكثــر مناطــق العقــارات االســتثمارية رقًي

المنطقــة؛ ويوضــح الجــدول رقــم 41 أننــا قــد رصدنــا 1,330 شــقة فــي هــذه المنطقــة. 
انخفضــت نســبة اإلشــغال مــن 92.4 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 91.1 % فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017؛ وتغيــرت اإليجــارات بشــكل هامشــي 

مــن 538.8 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن 2015 إلــى 511.8 د.ك فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017. 
نقوم بدراسة 89 شقة تحت التطوير في منطقة الشعب.

جدول 41: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة الشعب

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
1,4181,330عدد الشقق

108119عدد الشقق الخالية
91.1 %92.4 %نسبة اإلشغال

511.8 د.ك 538.8 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
11189عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 26 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
يوجــد 14 % مــن الوحــدات المؤثثــة فــي منطقــة الشــعب و10 % مــن الوحــدات نصــف مؤثثــة. وارتفعــت حصــة الوحــدات المؤثثــة بنســبة 3 % وانخفضــت • 

حصــة الشــقق النصــف مؤثثــة مقارنــة بالمســح الســابق.
القسم األكبر من الوحدات في منطقة الشعب من الوحدات غير المؤثثة بنسبة 76 %.• 

الرسم البیاني 26: منطقة الشعب – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث (الربع الثاني من عام 2017)
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يوضح الجدول رقم 42 أن نسب اإلشغال قد تراجعت لجميع الفئات.• 
بالنسبة لفئة الشقق المؤثثة والشقق نصف المؤثثة كما تظهر البيانات انخفاًضا هامشًيا في قيمة اإليجارات فيها.• 
بالنسبة لفئة الشقق غير المؤثثة، انخفضت قيمة اإليجارات بنسبة 14.3 % وهي نسبة كبيرة للغاية.• 

جدول 42: الشعب – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
3.5- %1,302.4 د.ك89.4 %1,350.0 د.ك 95.0 %مؤثثة 

3.3- %748.7 د.ك90.3 %778.2 د.ك94.8 %نصف مؤثثة 
14.3- %447.3 د.ك92.5 %522.1 د.ك93.1 %غير مؤثثة 

تضم منطقة الشعب 23 % من العقارات ذات العمر أقل من عامين و13 % من العقارات ذات العمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام. • 
حوالي 64 % من العقارات ذات عمر أكثر من خمس أعوام.• 

الرسم البیاني 27: منطقة الشعب – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 43 أن انخفاض معدل النمو في اإليجارات للعقارات القديمة بلغ أعلى مستوياته عند 9.4 %. • 
بالنسبة للعقارات الجديدة والعقارات ذات العمر المتوسط، انخفضت اإليجارات بنسبة 2.3 % و9.2 % على التوالي.• 

جدول 43: الشعب – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
2.3- %589.7 د.ك 92.6 %603.5 د.ك 92.5 %أقل من عامين 

9.2- %519.6 د.ك91.8 %572.5 د.ك93.8 %ما بين عامين وخمس أعوام 
9.4- %467.3 د.ك90.3 %515.9 د.ك92.1 %أكثر من خمس أعوام 
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يوضح الرسم البياني رقم 28 نسبة العقارات حسب درجة الجودة:
نظــًرا لطبيعــة المنطقــة الراقيــة، فــإن 9 % مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى الممتــازة (أ+) و53 % تضــم شــقق الدرجــة األولــى (أ)؛ وبالنســبة ألعلــى • 

درجتيــن مــن الشــقق، تضــم هــذه المنطقــة أعلــى حصــة مــن بيــن جميــع المناطــق بدولــة الكويــت. 
34 % من العقارات تضم شقق الدرجة الثانية (ب) و1 % تضم شقق الدرجة الثالثة (ج) و3 % تضم شقق الدرجة األدنى.• 

الرسم البياني 28: منطقة الشعب – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 44 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لجميع فئات الدرجات.• 
بالنسبة لشقق الدرجة األولى الممتازة (أ+)، فقد انخفضت اإليجارات بمعدل 3.8 % خالل العامين الماضيين.• 
كان معدل انخفاض قيمة اإليجارات لشقق الدرجة الثانية (ب) 2.3 %. • 
لوحظ أعلي معدل انخفاض في نمو قيمة اإليجارات في شقق الدرجة الثالثة (ج).• 

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

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
3.8- %854.6 د.ك89.9 %888.5 د.ك 91.0 %درجة أولى ممتازة (أ+)

2.8- %571.5 د.ك 91.0 %587.8 د.ك92.6 %درجة أولى (أ) 
2.3- %399.3 د.ك91.3 %408.9 د.ك92.1 %درجة ثانية (ب) 
8.3- %311.8 د.ك89.6 %340.0 د.ك91.7 %درجة ثالثة (ج) 
2.8- %218.6 د.ك93.1 %225.0 د.ك95.8 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة الشعب، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 45. 
جدول 45: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة الشعب (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
---شقة استوديو

 200 – 275 د.ك 350 – 500 د.ك 350 – 550 د.ك شقة بغرفة واحدة 
 225 – 540 د.ك 300 – 650 د.ك 400 – 750 د.كشقة بغرفتين 

 350 – 850 د.ك 700 – 1,000 د.ك 900 – 1,100 د.كشقة بثالث غرف 
 400 – 1,250 د.ك 1,150 – 1,150 د.ك -شقة بأربع غرف 

---سقائف
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الجابرية – محافظة حولي
ــن فقــط مــن  ــن اثنتي ــارات االســتثمارية ضمــن قطعتي ــت، وتنحصــر العق ــة الكوي ــرة الحجــم فــي دول ــارات اســتثمارية صغي ــة منطقــة عق تعــد منطقــة الجابري

ــا برصــد 3,881 شــقة فــي هــذه المنطقــة. ــا قــد قمن المناطــق االســتثمارية؛ ويتضــح مــن الجــدول رقــم 46 أنن
لــم تشــهد نســبة اإلشــغال تغيــًرا كبيــًرا مــن 92.7 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 92.1 % فــي الربــع الرابــع مــن 2017. انخفضــت اإليجــارات بشــكل 

كبيــر مــن 362.8 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 334.6 د.ك فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017. 
نقوم بدراسة 431 شقة تحت التطوير في منطقة الجابرية.

جدول 46: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة الجابرية

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
5,9133,881 عدد الشقق

430307عدد الشقق الخالية
92.10 %92.70 %نسبة اإلشغال

334.6 د.ك 362.8 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
257431عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 29 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
هناك %2 فقط من الوحدات نصف مؤثثة و98 % من الوحدات غير مؤثثة في منطقة الجابرية.• 

الرسم البياني 29: منطقة الجابریة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 47 أن إيجارات الشقق الغير مؤثثة قد شهدت أحد أعلى مستويات االنخفاض بنسبة 14.6 %.• 
 جدول 47: منطقة الجابرية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 

الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
ال يوجد- -    -    - مؤثثة 

4.00- %364.8 د.ك91.20 %380.1 د.ك 93.00 %نصف مؤثثة 
14.6- %301.4 د.ك89.80 %352.8 د.ك92.6 %غير مؤثثة 

تضم منطقة الجابرية %8 من العقارات ذات العمر أقل من عامين و6 % من العقارات ذات العمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام.• 
حوالي 86 % من العقارات هي عقارات ذات عمر أكثر من خمس أعوام.• 
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الرسم البياني 30: منطقة الجابریة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 48 أن نسبة االنخفاض في اإليجارات للعقارات الجديدة مرتفعة عند 14.5%.• 
بالنسبة للعقارات القديمة، انخفضت قيمة اإليجارات بنسبة 8.6%.• 

جدول 48: الجابرية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
14.5- %378.9 د.ك93.4 %442.9 د.ك % 94.7أقل من عامين 

6.5- %333.5 د.ك 92.3 %356.8 د.ك % 92.9ما بين عامين وخمس أعوام 
8.6- %318.4 د.ك90.4 %348.4 د.ك% 92.5أكثر من خمس أعوام 

يوضح الرسم البياني رقم 31 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
1% فقط من العقارات تضم شقق الدرجة األولى الممتازة (أ+) و%10 تضم شقق الدرجة األولى (أ) و%22 من العقارات تضم شقق الدرجة الثانية (ب). • 
كانت الحصة األكبر من نصيب شقق الدرجة الثالثة (ج) التي تمثل نسبة 47 %.• 

الرسم البياني 31: منطقة الجابریة – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)
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يوضح الجدول رقم 49 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لجميع فئات الدرجات. • 
بالنسبة لفئة الدرجة األولى (أ)، انخفضت قيمة اإليجارات بشكل هامشي بسبب إضافة عقارات جديدة.• 
بالنسبة لفئة الدرجة الثانية (ب)، بلغ االنخفاض في قيمة اإليجارات 8.9 %، ولفئة الدرجة الثالثة (ج) قد انخفضت قيمة اإليجارات بنسبة 5.5%.• 
سجل أقل انخفاض في قيمة اإليجارات الشهرية بنسبة %1.3 في عقارات الدرجة األدنى. • 

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

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
12.3- %789.6 د.ك88.4 %900.0 د.ك 100.0 %درجة أولى ممتازة (أ+)

15.7- %588.3 د.ك87.6 %698.0 د.ك95.3 %درجة أولى (أ) 
8.9- %387.6 د.ك93.4 %425.3 د.ك91.6 %درجة ثانية (ب) 
5.5- %327.4 د.ك93.6 %346.1 د.ك92.6 %درجة ثالثة (ج) 
1.3- %211.5 د.ك92.6 %214.3 د.ك93.3 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة الجابرية، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 50. 
جدول 50: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة الجابرية (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
165 – 210 د.ك--شقة استوديو

160 – 300 د.ك300 – 450 د.ك -شقة بغرفة واحدة 
220 – 625 د.ك375 – 750 د.ك-شقة بغرفتين 

300 – 630 د.ك--شقة بثالث غرف 
300 – 800 د.ك600 – 600 د.ك-شقة بأربع غرف 

---سقائف
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الفحيحيل – محافظة األحمدي
منطقــة الفحيحيــل هــي أحــد المناطــق الرئيســية للعقــارات االســتثمارية فــي جنــوب دولــة الكويــت. يوضــح الجــدول رقــم 51 أننــا قــد قمنــا برصــد 6,345 شــقة 

فــي هــذه المنطقــة، أي مــا يمثــل ارتفاًعــا كبيــًرا عــن المســتويات التــي شــهدها المســح الســابق.
انخفضــت نســبة اإلشــغال مــن 94.6 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 90.5 % فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017. تغيــرت اإليجــارات بشــكل كبيــر مــن 

253.2 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 227.8 د.ك فــي الربــع الرابــع مــن 2017.
قمنا برصد 1,376 شقة تحت التطوير في منطقة الفحيحيل مما يشكل قفزة كبيرة عن المسح السابق.

جدول 51: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة الفحيحيل

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
3,4216,345عدد الشقق

180603عدد الشقق الخالية
90.5 %94.7 %نسبة اإلشغال

227.8 د.ك 253.2 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية
3671,376عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 32 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
هناك %1 فقط من الوحدات نصف مؤثثة و%6 من الوحدات نصف المؤثثة و%93 غير مؤثثة في منطقة الفحيحيل.• 

الرسم البیاني 32 منطقة الفحیحیل – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث (الربع الرابع من عام 2017)

يوضــح الجــدول رقــم 52 أن إيجــارات الشــقق غيــر المؤثثــة قــد شــهدت انخفاًضــا حــاًدا بنســبة 10.8 % فــي منطقــة الفحيحيــل وهــي أعلــي نســبة انخفــاض • 
مقارنــة بالفئــات األخــرى.

جدول 52: منطقة الفحيحيل – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
4.2- %421.7 د.ك88.6 %440.0 د.ك 96.3 %مؤثثة 

9.7- %397.2 د.ك91.2 %440.0 د.ك96.3 %نصف مؤثثة 
10.8- %269.6 د.ك89.9 %302.1 د.ك94.7 %غير مؤثثة 

تضم منطقة الفحيحيل 13 % من العقارات ذات العمر أقل من عامين و27 % من العقارات ذات العمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام.• 
حوالي 66 % من العقارات هي عقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.• 

الرسم البیاني 33: منطقة الفحیحیل – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017) 
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يتضح من الجدول رقم 53 حدوث تراجع في معدالت إيجارات العقارات الجديدة بنسبة 7.1%.• 
بالنســبة للعقــارات ذات العمــر بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام، انخفضــت قيمــة اإليجــارات بنســبة 9.1 % وبالنســبة للعقــارات القديمــة، فقــد كانــت معــدالت • 

االنخفــاض عاليــة بنســبة 12.0 %.
جدول 53: الفحيحيل – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
7.1- %300.8 د.ك87.6 %323.9 د.ك83.3 %أقل من عامين 

9.1- %294.9 د.ك90.4 %324.4 د.ك95.8 %ما بين عامين وخمس أعوام 
12.0- %257.4 د.ك92.1 %292.4 د.ك96.0 %أكثر من خمس أعوام 

يوضح الرسم البياني رقم 34 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
%7 فقط من العقارات تضم شقق الدرجة األولى (أ) و27 % تضم شقق الدرجة الثانية (ب) و%34 تضم شقق الدرجة الثالثة (ج). • 
تمثل شقق الدرجة األدنى بنسبة 31 % من العقارات.• 

الرسم البیاني 34: منطقة الفحیحیل – العقار اإلستثماري حسب الدرجة  الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 54 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لمعظم فئات الدرجات.• 
شهدت العقارات من الفئة (أ) أعلى نسبة انخفاض في معدالت النمو تليها العقارات من الفئة الثانية (ب).• 
بصفة عامة، كان هناك انخفاًضا في جميع الفئات من حيث نسب اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية.• 

جدول 54: الفحيحيل– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
ال يوجد 481.3 د.ك88.4 %--درجة أولى ممتازة (أ+)

14.9- %424.3 د.ك87.6 %498.4 د.ك95.2 %درجة أولى (أ) 
9.1- %315.9 د.ك90.3 %348.0 د.ك90.3 %درجة ثانية (ب) 
7.1- %280.0 د.ك92.1 %301.3 د.ك97.6 %درجة ثالثة (ج) 
5.6- %212.3 د.ك94.6 %224.9 د.ك95.4 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة الفحيحيل، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 55. 
جدول 55: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة الفحيحيل (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
130 – 165 د.ك --شقة استوديو

170 – 300 د.ك 275 – 350 د.ك-شقة بغرفة واحدة 
190 – 580 د.ك400 – 550 د.ك400 – 500 د.كشقة بغرفتين 

300 – 400 د.ك550 – 600 د.ك-شقة بثالث غرف 
---شقة بأربع غرف 

---سقائف
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الفنطاس – محافظة األحمدي
منطقــة الفنطــاس هــي أصغــر مناطــق العقــارات االســتثمارية فــي محافظــة األحمــدي؛ ويتضــح مــن الجــدول رقــم 56 أننــا قمنــا بتغطيــة 5,194 شــقة فــي هــذه 

المنطقــة أي مــا يزيــد عــن ضعــف مســتويات التغطيــة فــي المســح الســابق.
انخفضــت نســبة اإلشــغال مــن 96.5 % فــي عــام 2015 إلــى 87.8 % فــي عــام 2017؛ وتغيــرت قيمــة اإليجــارات مــن 287.8 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن عــام 

2015 إلــى 261.6 د.ك فــي الربــع الرابــع مــن 2017 أي مــا يعــد انخفاًضــا معتــدًال نســبًيا. 
نقوم برصد 59 شقة تحت التطوير في منطقة الفنطاس.

جدول 56: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة الفنطاس

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
2,2345,194عدد الشقق

79634عدد الشقق الخالية
87.80 %96.50 %نسبة اإلشغال

261.6 د.ك 287.8 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
37659عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 35 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
هناك 1 % فقط من الوحدات تضم شقق مؤثثة و5 % من الوحدات تضم شقق نصف مؤثثة و94 % من الوحدات غير مؤثثة في منطقة الفنطاس.• 

الرسم البياني 35: منطقة الفنطاس – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 57 أن قيمة اإليجارات لفئة الشقق النصف مؤثثة والغير المؤثثة قد شهدت انخفاًضا سلبًيا بنسبة 18.5 % و%3.5 على التوالي.• 
جدول 57: منطقة الفنطاس – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
ال يوجد427.6 د.ك84.6 %--مؤثثة 

18.5- %389.4 د.ك88.9 %477.8 د.ك 95.2 %نصف مؤثثة 
3.5- %258.3 د.ك87.1 %267.8 د.ك97.5 %غير مؤثثة 

20 % من عقارات منطقة الفنطاس ذات عمر أقل من عامين و26 % من العقارات ذات عمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام.• 
حوالي 54 % من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.• 

الرسم البياني 36: منطقة الفنطاس – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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يتضــح مــن الجــدول رقــم 58 أن النمــو فــي إيجــارات العقــارات الجديــدة كان ســالًبا عنــد 11.2 % وكان ســالًبا بنســبة %5.5 للعقــارات ذات العمــر مــا بيــن • 
عاميــن إلــى خمســة أعــوام.

بالنسبة للعقارات ذات العمر أكثر من خمسة أعوام، انخفضت قيمة اإليجارات بنسبة 9.9 % خالل العامين الماضيين.• 
جدول 58: الفنطاس – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
11.2- %278.5 د.ك88.6 %313.6 د.ك 95.5 %أقل من عامين 

5.5- %245.4 د.ك88.4 %259.6 د.ك98.1 %ما بين عامين وخمس أعوام 
9.9- %224.6 د.ك86.3 %249.4 د.ك95.9 %أكثر من خمس أعوام 

يوضح الرسم البياني رقم 37 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
8 % فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى (أ) و16 % مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة الثانيــة (ب) و13 % مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة • 

الثالثــة (ج). 
تمثل عقارات الدرجة األدنى نسبة 63 %.• 

الرسم البياني 37: منطقة الفنطاس – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

يتضح من الجدول رقم 59 أن نسب اإلشغال واإليجارات الشهرية متوفرة لمعظم فئات الدرجات.• 
جدول 59: الفنطاس– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
ال يوجدال يوجدال يوجد--درجة أولى ممتازة (أ+)

15.6- %518.2 د.ك84.3 %614.3 د.ك95.2 %درجة أولى (أ) 
5.6- %351.4 د.ك86.8 %372.2 د.ك95.8 %درجة ثانية (ب) 
14.4- %256.4 د.ك89.1 %299.5 د.ك96.1 %درجة ثالثة (ج) 
2.8- %218.6 د.ك88.9 %224.9 د.ك96.9 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة الفنطاس، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 60. 
جدول 60: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة الفنطاس (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
90 – 145 د.ك--شقة استوديو

165 – 280 د.ك300 – 350 د.ك-شقة بغرفة واحدة 
190 – 420 د.ك 325 – 475 د.ك-شقة بغرفتين 

330 – 600 د.ك--شقة بثالث غرف 
90 – 145 د.ك--شقة بأربع غرف 

---سقائف
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المهبولة – محافظة األحمدي
ــا برصــد 35,092 شــقة  ــا قــد قمن ــر مناطــق إنشــاء العقــارات االســتثمارية فــي محافظــة األحمــدي. يوضــح الجــدول رقــم 61 أنن ــة أكب ــر منطقــة المهبول تعتب
فــي هــذه المنطقــة، باإلضافــة إلــى 5,650 شــقة تحــت التطويــر. مــع العلــم أن هــذه المنطقــة أحــد أكبــر مناطــق اإلنشــاءات أكثــر مــن أي مــكان آخــر فــي دولــة 

الكويــت، فقــد قمنــا بزيــادة نطــاق تغطيــة المســح فــي هــذه المنطقــة هــذه المــرة. 
انخفضــت نســب اإلشــغال مــن 89.5 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 83.9 % فــي الربــع الرابــع مــن 2017؛ وتغيــرت اإليجــارات مــن 273.8 د.ك فــي 

الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 229.5 د.ك فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017، أي مــا يعــد نســبة انخفــاض مرتفعــة للغايــة. 
جدول 61: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة المهبولة

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
6,61035,092عدد الشقق

6955,650عدد الشقق الخالية
83.9 %89.5 %نسبة اإلشغال

229.5 د.ك273.8 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
2,8535,259عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 38 نسب الوحدات حسب درجة الجودة.
يوجــد 4 % فقــط مــن الوحــدات تضــم شــققا مؤثثــة و4 % مــن الوحــدات تضــم شــقق نصــف مؤثثــة و92 % مــن الوحــدات تضــم شــقق غيــر مؤثثــة فــي • 

منطقــة المهبولــة.
الرسم البياني 38: منطقة المهبولة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث الربع الرابع من عام 2017

ــر المؤثثــة قــد انخفضــت بنســبة 19.3 %، ممــا يعــد واحــًدا مــن أســرع االنخفاضــات فــي قيمــة •  يتضــح مــن الجــدول رقــم 62 أن إيجــارات فئــة الشــقق غي
إيجــارات هــذه الفئــة فــي أي مــكان آخــر فــي دولــة الكويــت.

كما يعتبر انخفاض قيمة اإليجارات عالًيا في فئة الشقق المؤثثة.• 
جدول 62: منطقة المهبولة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 

الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغالالشهرية

الشهرية
14.2- %330.5 د.ك84.1 %385.0 د.ك 94.7 %مؤثثة 

8.5- %304.8 د.ك84.5 %333.0 د.ك91.2 %نصف مؤثثة 
19.3- %204.6 د.ك82.6 %253.4 د.ك89.4 %غير مؤثثة 

تضم منطقة المهبولة 30 % من العقارات ذات العمر أقل من عامين و25 % من العقارات ذات عمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام. • 
حوالي 45 % من العقارات هي عقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.• 

الرسم البياني 39: منطقة المهبولة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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يتضــح مــن الجــدول رقــم 63 أن معــدالت قيمــة إيجــار العقــارات الجديــدة قــد شــهدت انخفاًضــا بنســبة 13 %، ونمــًوا بنســبة تزيــد عــن 16 % للعقــارات ذات • 
العمــر مــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام. 

بالنســبة للعقــارات ذات العمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام، شــهدت العقــارات انخفاًضــا بنســبة 18.3 % خــالل العاميــن الماضييــن، وهــذا يوضــح مــدى انخفــاض • 
األســعار فــي منطقــة المهبولــة.

جدول 63: المهبولة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

13.1- %281.1 د.ك80.4 %323.6 د.ك 87.1 %أقل من عامين 
16.1- %248.5 د.ك84.3 %296.3 د.ك90.6 %ما بين عامين وخمس أعوام 

18.3- %241.6 د.ك83.4 %295.8 د.ك89.4 %أكثر من خمس أعوام 
يوضح الرسم البياني رقم 40 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

6 % فقط من العقارات تضم شقق الدرجة األولى (أ) و13 % تضم شقق الدرجة الثانية (ب) و50 % تضم شقق الدرجة الثالثة (ج). • 
تمثل عقارات شقق الدرجة األدنى نسبة 31 %.• 

الرسم البیاني 40: منطقة المھبولة – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 64 أن نسب اإلشغال قد انخفضت لجميع فئات العقارات ذات الدرجات المختلفة.• 
شهدت اإليجارات الشهرية معدالت انخفاض مزدوجة لمختلف أنواع العقارات ذات الدرجات المختلفة.• 

جدول 64: المهبولة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد456.3 د.ك81.0 %--درجة أولى ممتازة (أ+)
17.7- %411.3 د.ك80.3 %499.8 د.ك 85.7 %درجة أولى (أ) 

17.3- %302.6 د.ك82.6 %366.0 د.ك88.7 %درجة ثانية (ب) 
16.9- %247.6 د.ك84.2 %297.9 د.ك89.1 %درجة ثالثة (ج) 
16.1- %202.7 د.ك84.6 %241.7 د.ك91.1 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة المهبولة، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 65. 
جدول 65: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة المهبولة (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
90 – 225 د.ك--شقة استوديو

155 – 300 د.ك225 – 400 د.ك265 – 400 د.كشقة بغرفة واحدة 
180 – 500 د.ك300 – 450 د.ك300 – 550 د.كشقة بغرفتين 

300 – 600 د.ك --شقة بثالث غرف 
---شقة بأربع غرف 

---سقائف
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بو حليفة – محافظة األحمدي
تعــد منطقــة أبــو حليفــة مزيــج بيــن مناطــق العقــارات االســتثمارية الراقيــة ومــا دون الراقيــة فــي محافظــة األحمــدي؛ وتقــع المنطقــة علــى الشــارع الســاحلي 
حيــث تــم تطويــر عقــارات فاخــرة فيهــا، ويصعــب عمــل مقارنــة بيــن تلــك المنطقــة والمناطــق الداخليــة والتــي تضــم جميــع أنــواع الدرجــات المختلفــة مــن العقــارات. 

يوضح الجدول رقم 66 أننا قد رصدنا 4,016 شقة في هذه المنطقة وحوالي 308 شقة تحت التطوير.
انخفضــت نســبة اإلشــغال مــن 94.7 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 87.3 % فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017؛ وتغيــرت قيمــة اإليجــارات مــن 337.0 

د.ك فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 310.7 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015. 
جدول 66: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة أبو حليفة

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
4,5554,016عدد الشقق

241511عدد الشقق الخالية
87.3 %94.7 %نسبة اإلشغال

310.7 د.ك337.0 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
100308عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 41 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
2 % فقط من العقارات تضم شقق مؤثثة و2 % تضم شقق نصف مؤثثة و96 % تضم شقق غير مؤثثة في منطقة أبو حليفة. • 
انخفضت نسبة العقارات المؤثثة والنصف مؤثثة بشكل هامشي في منطقة أبو حليفة خالل األعوام القليلة الماضية.• 

الرسم البياني 41: منطقة أبوحلیفة – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017) 

يوضح الجدول 67 أن قيمة ايجارات فئات العقارات المؤثثة ونصف المؤثثة انخفضت انخفاًضا كبيًرا. • 
ومع ذلك، يعتبر انخفاض قيمة إيجارات فئة العقارات غير المؤثثة معتدال.• 

جدول 67: منطقة أبو حليفة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

20.8- %388.3 د.ك82.6 %490.0 د.ك 92.5 %مؤثثة 
9.9- %351.2 د.ك84.5 %390.0 د.ك90.1 %نصف مؤثثة 

1.9- %299.7 د.ك87.6 %305.4 د.ك94.7 %غير مؤثثة 
تضم منطقة أبو حليفة 4 % من العقارات ذات العمر أقل من عامين و29 % ذات عمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام. • 
حوالي 67 % من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام. • 

الرسم البياني 42: منطقة أبو حلیفة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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شــهدت العقــارات الجديــدة أعلــي معــدل انخفــاض فــي قيمــة اإليجــارات بنســبة 17.9 %؛ كمــا شــهدت العقــارات ذات العمــر المتوســط والعقــارات القديمــة • 
انخفاًضــا أقــل نســبًيا فــي األســعار. 

ــدة معرضــة لمخاطــر أعلــى نظــًرا ألن هــذه العقــارات ستســتمر فــي اإلشــغال مــن •  بالنظــر إلــى انخفــاض األســعار ككل فــي الســوق، فــإن العقــارات الجدي
الصفــر؛ وبالتالــي يضطــر مــالك العقــارات إلــى تخفيــض األســعار لجــذب المســتأجرين. 

جدول 68: أبو حليفة – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

17.9- %388.3 د.ك82.6 %472.7 د.ك 96.0 %أقل من عامين 
6.7- %351.2 د.ك84.5 %376.5 د.ك92.6 %ما بين عامين وخمس أعوام 

7.1 %299.7 د.ك87.6 %279.9 د.ك95.4 %أكثر من خمس أعوام 
يوضح الرسم البياني رقم 43 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

3 % فقــط مــن العقــارات تضــم شــقق الدرجــة األولــى الممتــازة (أ+) و%7 تضــم شــقق الدرجــة األولــى (أ) و10 % تضــم شــقق الدرجــة الثانيــة (ب) و48% • 
تضــم شــقق الدرجــة الثالثــة (ج). 

تمثل عقارات الدرجة األدنى نسبة 32 %.• 
الرسم البیاني 43: منطقة أبو حلیفة – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

يتضح من الجدول رقم 69 أن نسب اإلشغال قد حافظت على معدالتها الجيدة لجميع الفئات. • 
شهدت المنطقة انخفاًضا في قيمة اإليجارات لجميع فئات العقارات، وهو أعلى معدل النخفاض األسعار في الدرجة األولى (أ) بنسبة 11.3 %.• 

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

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد 611.3 د.ك86.9 %--درجة أولى ممتازة (أ+)
11.3- %502.0 د.ك 87.1 %565.9 د.ك92.9 %درجة أولى (أ) 

5.5- %347.9 د.ك88.6 %368.0 د.ك97.6 %درجة ثانية (ب) 
8.5- %286.5 د.ك88.3 %313.1 د.ك93.6 %درجة ثالثة (ج) 
3.1- %219.8 د.ك88.9 %226.9 د.ك95.7 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة أبو حليفة، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 70.
جدول 70: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة أبو حليفة (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
120 – 140 د.ك --شقة استوديو

150 – 275 د.ك 250 – 350 د.ك250 – 425 د.كشقة بغرفة واحدة 
160 – 490 د.ك300 – 500 د.ك350 – 550 د.كشقة بغرفتين 

270 – 600 د.ك--شقة بثالث غرف 
---شقة بأربع غرف 

---سقائف
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المنقف – محافظة األحمدي
يتضح من الجدول رقم 71 أننا قد قمنا برصد 7,063 شقة في هذه المنطقة، أي ما يمثل زيادة كبيرة عن حجم التغطية في المسح السابق. 

شــهدت نســب اإلشــغال انخفاًضــا مــن 95.9 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 87.6 % فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017. تغيــرت قيمــة اإليجــارات مــن 
ــة بالمناطــق األخــرى فــي  ــًرا معتــدًال مقارن 271.6 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 255.6 د.ك فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017، أي مــا يعــد تغي

محافظــة األحمــدي.
قمنا برصد 3,129 عقار تحت التطوير في هذه المنطقة، بما يمثل قفزة كبيرة من 428 وحدة قمنا برصدها في عام 2015.

جدول 71: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة المنقف

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
5,6387,063عدد الشقق

231876عدد الشقق الخالية
87.6 %95.9 %نسبة اإلشغال

255.6 د.ك 271.6 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية
4283,129عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 44 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
هناك 2 % فقط من الوحدات مؤثثة و2 % من الوحدات نصف مؤثثة و96 % من الوحدات غير مؤثثة في منطقة المنقف. • 
ظلت نسبة العقارات المؤثثة والنصف مؤثثة ثابتة في منطقة المنقف خالل األعوام القليلة الماضية.• 

الرسم البياني 44: منطقة المنقف – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017)

يوضــح الجــدول رقــم 72 أن إيجــارات الوحــدات المؤثثــة وغيــر المؤثثــة قــد شــهدت انخفاًضــا حــاًدا مــن 22 % إلــى 25 %؛ ومــع ذلــك تتمتــع هــذه الفئــات • 
بالعديــد مــن الخصائــص والســمات. 

سجلت فئة العقارات غير المؤثثة نسبة 96 % من حصة العقارات انخفاًضا في قيمة اإليجارات بنسبة 3.8 %.• 
جدول 72: المنقف – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 

الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

25.3- %338.6 د.ك88.0 %453.3 د.ك 96.8 %مؤثثة 
22.3- %319.7 د.ك 88.3 %411.3 د.ك96.1 %نصف مؤثثة 

3.8- %258.3 د.ك87.4 %268.5 د.ك95.9 %غير مؤثثة 
تضم منطقة المنقف 14 % من العقارات ذات العمر أقل من عامين و14 % من العقارات ذات العمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام.• 
حوالي 72 % من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.• 

الرسم البياني 45: منطقة المنقف – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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في ضوء انتقال العقارات من فئة إلى أخرى، يوضح الجدول رقم 73 معدالت نمو اإليجارات لمختلف الفئات.• 
في حين انخفضت نسبة اإلشغال لجميع فئات العقارات، فقد كان انخفاض قيمة اإليجارات معتدًال في جميع الفئات.• 

جدول 73: المنقف – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
متوسط قيمة نسبة اإلشغالاإليجارات الشهرية

اإليجارات الشهرية
7.1- %317.5 د.ك88.20 %341.8 د.ك95.8 %أقل من عامين 

7.8- %281.6 د.ك86.90 %305.3 د.ك96.6 %ما بين عامين وخمس أعوام 
4.6- %263.4 د.ك85.10 %276.0 د.ك95.8 %أكثر من خمس أعوام 

يوضح الرسم البياني رقم 46 نسب العقارات حسب درجة الجودة:
3 % فقط من العقارات تضم شقق الدرجة األولى (أ) و17 % تضم شقق الدرجة الثانية (ب) و25 % تضم شقق الدرجة الثالثة (ج). • 
تمثل عقارات الدرجة األدنى نسبة 55 %.• 

الرسم البياني 46: منطقة المنقف – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

17%

25%
55%

3%0%

يتضح من الجدول رقم 74 أن نسب اإلشغال قد انخفضت بشكل كبير لجميع الفئات. • 
انخفضت معدالت نمو اإليجارات لمعظم الفئات، في حين أنها ظلت ثابتة تقريًبا بالنسبة لفئة الدرجة األدنى.• 

جدول 74: المنقف – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد 0.0 د.كال يوجد --درجة أولى ممتازة (أ+)
16.6- %412.3 د.ك86.2 %494.5 د.ك 96.0 %درجة أولى (أ) 

8.1- %268.3 د.ك86.9 %292.0 د.ك92.5 %درجة ثانية (ب) 
7.3- %245.7 د.ك88.4 %265.0 د.ك95.8 %درجة ثالثة (ج) 
0.9- %199.8 د.ك89.5 %201.6 د.ك97.0 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة المنقف، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 75. 
جدول 75: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة المنقف (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
60 – 180 د.ك--شقة استوديو

130 – 280 د.ك250 – 350 د.ك275 – 350 د.ك شقة بغرفة واحدة 
170 – 325 د.ك300 – 450 د.ك400 – 550 د.كشقة بغرفتين 

220 – 450 د.ك--شقة بثالث غرف 
290 - 600 د.ك--شقة بأربع غرف 

---سقائف
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الجهراء – محافظة الجهراء
يتضــح مــن الجــدول رقــم 76 أننــا قــد رصدنــا 3,672 شــقة فــي هــذه المنطقــة، أي مــا يمثــل ارتفاًعــا بســيًطا عــن نطــاق التغطيــة فــي المســح الســابق. لــم تتغيــر 
نســب اإلشــغال بدرجــة كبيــرة مــن 96.4 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 96.2 % فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017. تمثــل الجهــراء واحــدة مــن المناطــق 

القليلــة فــي الكويــت التــي حافظــت علــى نســبة إشــغال عاليــة فــي ظــل ســوق متراجــع.
انخفضت قيمة اإليجارات بشكل هامشي من 266.7 د.ك في الربع الثاني من عام 2015 إلى 240.5 د.ك في الربع الرابع من عام 2017. 

نقوم برصد 239 شقة تحت التطوير في هذه المنطقة.
جدول 76: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة الجهراء 

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
3,2173,672عدد الشقق

117140عدد الشقق الخالية
96.2 %96.4 %نسبة اإلشغال

240.5 د.ك 266.7 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
89239عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 47 نسب الوحدات حالة التأثيث في الشقق.
جميع الوحدات في منطقة الجهراء غير مؤثثة.• 

الرسم البياني 47: منطقة الجهراء – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث (الربع الرابع من عام 2017) 

يتضح من الجدول رقم 77 أن إيجارات العقارات غير المؤثثة قد انخفضت بنسبة 9.8 % خالل العامين الماضيين.• 
جدول 77: الجهراء– التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 

الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد- - - - مؤثثة 
ال يوجد- - - - نصف مؤثثة 

9.8- %240.5 د.ك96.2 %266.7 د.ك %96.4غير مؤثثة 
تضم منطقة الجهراء 5 % فقط من العقارات ذات العمر أقل من عامين و25 % من العقارات ذات العمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام. • 
حوالي 70 % من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.• 

الرسم البياني 48: منطقة الجهراء – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017) 
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يوضح الجدول 78 أنه على الرغم من الحفاظ على نسب اإلشغال في جميع فئات العقارات فقد سجلت األسعار انخفاًضا حوالي 9-%10 في جميع الفئات.• 
جدول 78: الجهراء – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

10.9- %256.4 د.ك97.8 %287.8 د.ك 92.5 %أقل من عامين 
9.0- %244.9 د.ك97.4 %269.2 د.ك96.2 %ما بين عامين وخمس أعوام 

9.8- %221.9 د.ك95.1 %246.1 د.ك96.9 %أكثر من خمس أعوام 
يوضح الرسم البياني رقم 49 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

شــهدت منطقــة الجهــراء معــدالت ثابتــة لتطويــر العقــارات خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة؛ ونقــوم حالًيــا برصــد 5 % مــن عقــارات الدرجــة األولــى (أ) و12 % 
مــن عقــارات الدرجــة الثانيــة (ب) و24 % مــن عقــارات الدرجــة الثالثــة (ج). 

ال تزال أغلبية العقارات تندرج ضمن عقارات الدرجة األدنى بنسبة 59 %.• 
الرسم البیاني 49: منطقة الجھراء – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

يتضح من الجدول رقم 79 أن نسب اإلشغال قد تغيرت لجميع الفئات.• 
تــم احتســاب معــدالت نمــو اإليجــارات لفئــات الدرجــات األعلــى، باســتثناء العقــارات مــن الدرجــة األولــى الممتــازة (أ+)؛ ولــم يتــم احتســاب معــدالت نمــو • 

اإليجــارات فــي الفئــة (أ+) بســبب عــدم توافــر البيانــات خــالل المســح الســابق. 
سجلت معدالت اإليجارات للعقارات من الفئة (أ) والفئة (ب) انخفاًضا بنسبة 8.7 % و11.0 % على التوالي في اإليجارات الشهرية. • 
كانت معدالت نمو اإليجارات لعقارات الدرجتين اآلخرتين سالبة بشكل معتدل. • 

جدول 79: الجهراء – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد -ال يوجد --درجة أولى ممتازة (أ+)
8.7- %400.8 د.ك95.4 %439.2 د.ك 97.0 %درجة أولى (أ) 

11.0- %297.6 د.ك96.1 %334.4 د.ك95.1 %درجة ثانية (ب) 
5.1- %274.6 د.ك96.2 %289.3 د.ك96.8 %درجة ثالثة (ج) 
6.7- %211.5 د.ك96.8 %226.7 د.ك96.5 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة الجهراء، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 80. 
جدول 80: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة الجهراء (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
60 – 130 د.ك --شقة استوديو

135 – 260 د.ك--شقة بغرفة واحدة 
190 – 500 د.ك--شقة بغرفتين 

225 – 550 د.ك--شقة بثالث غرف 
280 - 600 د.ك--شقة بأربع غرف 

---سقائف
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الفروانية – محافظة الفروانية
يتضــح مــن الجــدول رقــم 81 أننــا قــد قمنــا برصــد 14,486 شــقة فــي هــذه المنطقــة، أي مــا يمثــل ارتفاًعــا هامشــًيا عــن نطــاق التغطيــة فــي المســح الســابق؛ 

حيــث انخفضــت نســب اإلشــغال بشــكل هامشــي مــن 96.8 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 88.4 % فــي الربــع الرابــع مــن 2017. 
كما انخفضت اإليجارات من 272.9 د.ك في الربع الثاني من عام 2015 إلى 256.7 د.ك في الربع الرابع من 2017. 

يشمل نطاق تغطيتنا 1,813 شقة تحت التطوير في هذه المنطقة.
جدول 81: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة الفروانية

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
9,24214,486عدد الشقق

2951,681عدد الشقق الخالية
88.4 %96.8 %نسبة اإلشغال

256.7 د.ك 272.9 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
4471,813عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 50 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
1 % فقط من الوحدات تضم شقق نصف مؤثثة و5 % من الوحدات نصف مؤثثة و%94 من الوحدات في منطقة الفروانية غير مؤثثة.• 

الرسم البياني 50: منطقة الفروانية – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثيث (الربع الرابع من عام 2017)

يتضــح مــن الجــدول رقــم 82 أن إيجــارات العقــارات النصــف مؤثثــة قــد انخفضــت بنســبة 13.6 %، وانخفضــت للعقــارات غيــر المؤثثــة بنســبة 8.5 % خــالل • 
العاميــن الماضييــن. 

جدول 82: الفروانية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% متوسط قيمة اإليجارات نسبة اإلشغال
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد 364.2 د.ك88.6 %--مؤثثة 
13.6- %276.4 د.ك89.6 %320.0 د.ك100.0 %نصف مؤثثة 

8.5- %249.6 د.ك88.1 %272.8 د.ك96.7 %غير مؤثثة 
تضم منطقة الفروانية 2 % من العقارات ذات العمر أقل من عامين و17 % من العقارات ذات العمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام. • 
حوالي 81 % من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.• 

الرسم البیاني 51: منطقة الفروانیة – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الثاني من عام 2017) 
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يتضح من الجدول رقم 83 أن إيجارات العقارات ذات األعمار المختلفة قد انخفضت بشكل ملحوظ.• 
جدول 83: الفروانية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

14.1- %329.6 د.ك89.5 %383.5 د.ك96.1 %أقل من عامين 
11.0- %273.9 د.ك89.7 %307.8 د.ك97.4 %ما بين عامين وخمس أعوام 

8.0 %239.5 د.ك86.4 %260.3 د.ك96.6 %أكثر من خمس أعوام 
يوضح الرسم البياني رقم 52 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

شــهدت منطقــة الفروانيــة تطويــر عقــارات ذات درجــات أفضــل خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة؛ ويشــمل نطــاق التغطيــة رصــد 4 % مــن عقــارات الدرجــة • 
األولــى (أ) و25 % مــن عقــارات الدرجــة الثانيــة (ب) و14 % مــن عقــارات الدرجــة الثالثــة (ج). 

أغلبية عقارات الدرجة األدنى تستحوذ على نسبة 57 %.• 
الرسم البیاني 52: منطقة الفروانیة – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

يتضح من الجدول رقم 84 أن نسب اإلشغال قد انخفضت لجميع فئات العقارات، كما انخفضت قيمة اإليجارات لجميع فئات العقارات.• 
جدول 84: الفروانية – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد 458.6 د.ك84.3 %   -    - درجة أولى ممتازة (أ+)
7.3- %417.6 د.ك87.6 %450.5 د.ك 97.2 %درجة أولى (أ) 

12.1- %299.6 د.ك88.5 %340.9 د.ك96.9 %درجة ثانية (ب) 
9.2- %263.1 د.ك88.5 %289.8 د.ك96.4 %درجة ثالثة (ج) 
9.8- %201.6 د.ك88.9 %223.5 د.ك96.8 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة الفروانية، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 85.
جدول 85: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة الفروانية (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
 70 – 165 د.ك --شقة استوديو

 140 – 300 د.ك--شقة بغرفة واحدة 
 160 – 650 د.ك 300 – 500 د.ك-شقة بغرفتين 

 240 – 690 د.ك 375 – 650 د.ك-شقة بثالث غرف 
 300 - 750 د.ك--شقة بأربع غرف 

---سقائف



53

خيطان – محافظة الفروانية
يتضــح مــن الجــدول رقــم 86 أننــا قــد قمنــا برصــد 13,971 شــقة فــي هــذه المنطقــة، أي مــا يعــد ارتفاًعــا عــن نطــاق التغطيــة فــي المســوح الســابقة. انخفضــت 
نســب اإلشــغال مــن %96.9 فــي الربــع الثانــي مــن 2015 إلــى %87.5 فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017. انخفضــت قيمــة اإليجــارات مــن 266.5 د.ك فــي الربــع 

الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 243.7 د.ك فــي الربــع الرابــع عــام 2017. 
يشمل نطاق تغطيتنا 1,332 شقة تحت التطوير في هذه المنطقة. 

جدول 86: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة خيطان

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
10,32913,971عدد الشقق

3251747عدد الشقق الخالية
87.5 %96.9 %نسبة اإلشغال

243.7 د.ك266.5 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
1271,332عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 53 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
1 % فقط من الوحدات تضم شقق مؤثثة و1 % تضم شقق نصف مؤثثة و98 % تضم شقق غير مؤثثة في منطقة خيطان.• 

الرسم البیاني 53: منطقة خیطان – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث (الربع الرابع من عام 2017)

يتضــح مــن الجــدول رقــم 87 أن اإليجــارات للعقــارات غيــر المؤثثــة تمثــل قرابــة 98 % مــن حصــة الســوق فــي المنطقــة وأنهــا قــد انخفضــت بنســبة 9 % • 
خــالل العاميــن الماضييــن.

انخفضت قيمة اإليجارات أيًضا في الفئتين اآلخرتين.• 
جدول 87: خيطان – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

3.3- %367.4 د.ك86.1 %380.0 د.ك 97.5 %مؤثثة 
10.5- %326.5 د.ك87.9 %365.0 د.ك93.9 %نصف مؤثثة 

9.0- %241.6 د.ك87.6 %265.6 د.ك96.8 %غير مؤثثة 
تضم منطقة خيطان 7 % من العقارات ذات العمر أقل من عامين و15 % من العقارات ذات العمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام. 

حوالي 78 % من العقارات ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.• 
الرسم البياني 54: منطقة خیطان – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017) 
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يتضح من الجدول رقم 88 أن العقارات من مختلف األعمار قد شهدت انخفاًضا في اإليجارات، باستثناء العقارات الجديدة التي سجلت زيادة هامشية.• 
جدول 88: خيطان – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

1.6 %291.6 د.ك88.2 %287.0 د.ك 94.9 %أقل من عامين 
18.9- %271.6 د.ك88.9 %334.7 د.ك97.9 %ما بين عامين وخمس أعوام 

9.8- %225.6 د.ك85.7 %250.0 د.ك96.7 %أكثر من خمس أعوام 
يوضح الرسم البياني رقم 55 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

شــهدت منطقــة خيطــان تطويــر عقــارات ذات درجــات أفضــل خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة؛ ويشــمل نطــاق التغطيــة حالًيــا 1 % مــن عقــارات الدرجــة األولــى • 
الممتــازة (أ+) و5 % مــن عقــارات الدرجــة األولــى (أ) و21 % مــن عقــارات الدرجــة الثانيــة (ب) و%21 مــن عقــارات الدرجــة الثالثــة (ج). 

بلغت نسبة عقارات الدرجة األدنى 52 %.• 
الرسم البیاني 55: منطقة خیطان – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017)

يتضح من الجدول رقم 89 أن نسبة اإلشغال قد انخفضت لجميع فئات العقارات. • 
يعتبــر اتجــاه قيمــة اإليجــارات مختلًطــا لجميــع فئــات العقــارات المختلفــة – فــي حيــن أن هنــاك انخفــاض كبيــر فــي فئــات العقــارات مــن الدرجــة الثانيــة (ب) • 

والدرجــة الثالثــة (ج)، وهنــاك انخفــاض معتــدل فــي فئــات الدرجــة الممتــازة (أ+) والدرجــة األولــى (أ). 
عالوة على ذلك، فإن عقارات الدرجة األدنى كان لديها القدرة على الحفاظ على معدالت قيمة اإليجارات في عام 2017 على نفس مستوى عام 2015. • 

جدول 89: خيطان – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

5.1- %431.8 د.ك84.9 %455.0 د.ك 92.1 %درجة أولى ممتازة (أ+)
5.0- %412.5 د.ك85.7 %434.0 د.ك97.5 %درجة أولى (أ) 

12.7- %307.6 د.ك88.6 %352.5 د.ك96.6 %درجة ثانية (ب) 
10.0- %274.6 د.ك89.3 %305.2 د.ك97.3 %درجة ثالثة (ج) 
0.8 %202.8 د.ك89.4 %201.2 د.ك96.7 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة خيطان، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 90. 
جدول 90: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة خيطان (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
80 – 145 د.ك--شقة استوديو

125 – 260 د.ك--شقة بغرفة واحدة 
160 – 520 د.ك300 – 600 د.ك300 – 495 د.ك شقة بغرفتين 

230 – 410 د.ك380 – 725 د.ك430 – 700 د.كشقة بثالث غرف 
275 - 700 د.ك--شقة بأربع غرف 

---سقائف
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جليب الشيوخ – محافظة الفروانية
يتضــح مــن الجــدول رقــم 91 أننــا قــد رصدنــا 6,864 شــقة فــي هــذه المنطقــة، وقــد انخفضــت نســبة اإلشــغال مــن %95.3 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 

إلــى 91.1 % فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017.
انخفضت اإليجارات بشكل معتدل من 160.5 د.ك في الربع الثاني من عام 2015 إلى 154.3 د.ك في الربع الرابع من عام 2017. 

قمنا برصد 874 شقة تحت التطوير في هذه المنطقة.
جدول 91: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة جليب الشيوخ

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
7,2536,864عدد الشقق

338611عدد الشقق الخالية
91.1 %95.3 %نسبة اإلشغال

154.3 د.ك 160.5 د.كمتوسط قيمة اإليجارات الشهرية
372874عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 56 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
جميع الوحدات في منطقة جليب الشيوخ غير مؤثثة.• 

الرسم البیاني 56: منطقة جلیب الشیوخ – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث  (الربع الرابع من عام 2017)

يتضح من الجدول رقم 92 أن إيجارات العقارات الغير مؤثثة قد انخفضت بنسبة %3.9 خالل العامين السابقين.• 
جدول 92: جليب الشيوخ – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 

الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد- - - - مؤثثة 
ال يوجد- - - - نصف مؤثثة 

3.9- %154.3 د.ك91.1 %160.5 د.ك 95.3 %غير مؤثثة 
تضم منطقة جليب الشيوخ 9 % فقط من العقارات ذات العمر أقل من عامين و 19 % من العقارات ذات العمر ما بين عامين إلى خمسة أعوام.• 
حوالي 72 % من الشقق ذات عمر أكثر من خمسة أعوام.• 

الرسم البیاني 57: منطقة جلیب الشیوخ – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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تضح من الجدول رقم 93 أن إيجارات جميع فئات أعمار العقارات قد انخفضت بشكل متسارع للغاية. • 
جدول 93: جليب الشيوخ – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

3.8- %256.1 د.ك92.4 %266.1 د.ك 80.7 %أقل من عامين 
2.9- %232.6 د.ك91.1 %239.5 د.ك92.1 %ما بين عامين وخمس أعوام 

4.1- %131.3 د.ك90.3 %135.9 د.ك96.7 %أكثر من خمس أعوام 
يوضح الرسم البياني رقم 58 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

شــهدت منطقــة جليــب الشــيوخ تطويــر عقــارات ذات درجــات أفضــل خــالل األعــوام القليلــة الماضيــة؛ ونقــوم حالًيــا برصــد 1 % مــن عقــارات الدرجــة األولــى • 
(أ) و 2 % مــن عقــارات الدرجــة الثانيــة (ب) و 15 % مــن عقــارات الدرجــة الثالثــة (ج). 

تمثل عقارات الدرجة األدنى الحصة األكبر بنسبة 82 %.• 

الرسم البیاني 58: منطقة جلیب الشیوخ – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة الربع الرابع من عام 2017

يوضح الجدول 94 أن نسب اإلشغال قد انخفضت لجميع فئات العقارات. • 
انخفاض قيمة اإليجارات معتدلة في جميع فئات درجات العقارات. • 

جدول 94: جليب الشيوخ – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

----  -درجة أولى ممتازة (أ+)
1.8- %476.5 د.ك89.6 %485.0 د.ك 97.2 %درجة أولى (أ) 

1.4- %352.5 د.ك90.2 %357.4 د.ك96.7 %درجة ثانية (ب) 
3.8- %295.9 د.ك91.3 %307.5 د.ك93.1 %درجة ثالثة (ج) 
3.4- %120.6 د.ك91.9 %124.8 د.ك95.7 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة جليب الشيوخ، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 95.
جدول 95: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة جليب الشيوخ (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
 35 – 140 د.ك --شقة استوديو

 140 – 235 د.ك--شقة بغرفة واحدة 
 150 – 325 د.ك--شقة بغرفتين 

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

---سقائف



57

الرقعي – محافظة الفروانية
يتضــح مــن الجــدول رقــم 96 أننــا قــد رصدنــا 4,529 شــقة فــي هــذه المنطقــة؛ وانخفضــت نســب اإلشــغال مــن 97.1 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 

86.3  % فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017. 
انخفضت قيمة اإليجارات من 297.0 د.ك في الربع الثاني من 2015 إلى 261.8 د.ك في الربع الرابع من عام 2017.

تشمل تغطيتنا 611 شقة تحت التطوير في هذه المنطقة.
جدول 96: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة الرقعي

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
4,8574,529عدد الشقق

142621عدد الشقق الخالية
86.3 %97.1 %نسبة اإلشغال

261.8 د.ك 297.0 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
213611عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 59 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
جميع الوحدات في منطقة الرقعي غير مؤثثة.• 

الرسم البیاني 59: منطقة الرقعي – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث (الربع الرابع من عام 2017)

يتضح من الجدول رقم 97 أن إيجارات العقارات غير المؤثثة قد انخفضت بنسبة 11.9 % خالل العامين السابقين.• 
جدول 97: الرقعي – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 

الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد- - - - مؤثثة 
ال يوجد- - - - نصف مؤثثة 

11.9- %261.8 د.ك86.3 %297.0 د.ك 97.1 %غير مؤثثة 
ــة •  ــى خمســة أعــوام، وتشــمل نســبة 87 % المتبقي ــن إل ــن عامي ــدة و11 % مــن العقــارات ذات العمــر بي تضــم منطقــة الرقعــي 2 % مــن العقــارات الجدي

ــر مــن خمســة أعــوام. العقــارات ذات عمــر أكث
الرسم البیاني 60: منطقة الرقعي – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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يتضــح مــن الجــدول رقــم 98 أن إيجــارات العقــارات ذات العمــر مــا بيــن عاميــن إلــى خمســة أعــوام قــد انخفضــت بنســبة %13.7 خــالل العاميــن األخيريــن؛ • 
وانخفضــت قيمــة إيجــارات العقــارات ذات عمــر أكثــر مــن 5 ســنوات بنســبة 10.3 % خــالل نفــس الفتــرة. 

جدول 98: الرقعي – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

ال يوجد289.4 د.ك87.5 %--أقل من عامين 
13.7- %276.9 د.ك86.4 %320.8 د.ك96.8 %ما بين عامين وخمس أعوام 

10.3- % 255.8 د.ك85.9 %285.3 د.ك97.1 %أكثر من خمس أعوام 
يوضح الرسم البياني رقم 61 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

شــهدت منطقــة الرقعــي تطويــر عقــارات ذات درجــات أفضــل، ونقــوم حالًيــا برصــد 14 % مــن عقــارات الدرجــة األولــى (أ) و34 % مــن عقــارات الدرجــة الثانيــة • 
(ب) و33 % مــن عقــارات الدرجــة الثالثــة (ج). 

الرسم البیاني 61: منطقة الرقعي – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة - الربع الرابع من عام 2017

تمثل نسبة عقارات الدرجة األدنى %19 فقط، مما يشير إلى توافر عقارات ذات درجات جيدة في المنطقة.• 
يعتبر انخفاض قيمة اإليجارات معتدًال لجميع فئات العقارات – حيث انخفضت قيمة اإليجارات من 9-%11 في منطقة الرقعي خالل العامين الماضيين.• 

جدول 99: الرقعي – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد 0.0 د.كال يوجد --درجة أولى ممتازة (أ+)
10.8- %401.6 د.ك84.6 %450.0 د.ك 93.3 %درجة أولى (أ) 

11.9- %255.9 د.ك86.4 %290.6 د.ك91.8 %درجة ثانية (ب) 
9.8- %241.7 د.ك86.8 %268.0 د.ك 100.0 %درجة ثالثة (ج) 
12.0- %211.3 د.ك87.9 %240.0 د.ك94.7 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة الرقعي، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 100. 
جدول 100: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة الرقعي (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
 80 – 135 د.ك --شقة استوديو

 120 – 245 د.ك--شقة بغرفة واحدة 
 180 – 325 د.ك--شقة بغرفتين 

 225 – 500 د.ك--شقة بثالث غرف 
 400 - 575 د.ك--شقة بأربع غرف 

---سقائف
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منطقة صباح السالم – محافظة مبارك الكبير
يتضــح مــن الجــدول رقــم 101، أننــا قــد رصدنــا 3,044 شــقة فــي هــذه المنطقــة، أي مــا يمثــل ارتفاًعــا كبيــًرا عــن نطــاق التغطيــة فــي المســوح الســابقة؛ وهــذه 
المنطقــة حديثــة حيــث يتواجــد بهــا عــدد كبيــر مــن العقــارات تحــت التطويــر. ومــن هنــا، تعــد هــذه المنطقــة أكبــر منطقــة لإلنشــاءات أكثــر مــن أي مــكان آخــر فــي 

دولــة الكويــت. 
انخفضــت نســب اإلشــغال بشــكل حــاد مــن 94.2 % فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 67.2 % فقــط فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017؛ وانخفضــت قيمــة 

اإليجــارات بدرجــة كبيــرة مــن 337.3 د.ك فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 إلــى 301.6 د.ك فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017. 
عالوة على ذلك، فإننا نقوم برصد 7,424 شقة تحت التطوير في هذه المنطقة، مما يوضح زيادة سريعة في اإلنشاءات في هذه المنطقة. 

جدول 101: لمحة عن قطاع العقار االستثماري في منطقة صباح السالم

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015
6703,044عدد الشقق

39999عدد الشقق الخالية
67.2 %94.2 %نسبة اإلشغال

301.6 د.ك337.3 د.ك متوسط قيمة اإليجارات الشهرية
5587,424عدد الشقق تحت اإلنشاء

يوضح الرسم البياني رقم 62 نسب الوحدات حسب حالة التأثيث في الشقق.
حوالي 8 % من الوحدات مؤثثة و3 % من الوحدات نصف مؤثثة ونسبة %89 المتبقية غير مؤثثة.• 

الرسم البیاني 62: منطقة صباح السالم – العقار اإلستثماري حسب حالة التأثیث (الربع الرابع من عام 2017)
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يوضــح الجــدول 102 انخفــاض قيمــة اإليجــارات للعقــارات غيــر المؤثثــة (التــي كانــت تشــغل الحصــة األكبــر مــن العقــارات فــي هــذه المنطقــة) بنســبة 14.8 • 
% خــالل العاميــن الماضييــن. 

بالنسبة لفئة العقارات نصف المؤثثة، انخفضت قيمة اإليجارات بنسبة 16.4 % خالل العامين الماضيين.• 
جدول 102: منطقة صباح السالم – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب حالة التأثيث في الشقق

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة اإليجارات 

الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

ال يوجد341.6 د.ك65.8 %--مؤثثة 
16.4- %301.8 د.ك64.2 %361.0 د.ك 94.5 %نصف مؤثثة 

14.8- %278.6 د.ك68.3 %327.0 د.ك94.0 %غير مؤثثة 
فــي مســحنا، بلغــت نســبة العقــارات ذات عمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام 73 %، ونســبة 17 % للعقــارات ذات عمــر مــا بيــن عاميــن إلــى خمــس أعــوام والنســبة • 

المتبقيــة 10 % للعقــارات الجديــدة. 
سوف يتغير هذا الرسم البياني في المستقبل حيث توجد آالف الشقق تحت اإلنشاء والتي سيتم تسليمها خالل السنوات المقبلة. • 

الرسم البیاني 63: منطقة صباح السالم – العقار اإلستثماري حسب عمر العقار (الربع الرابع من عام 2017)
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يتضــح مــن الجــدول رقــم 103 أن العقــارات ذات العمــر أكثــر مــن خمســة أعــوام قــد شــهدت انخفاًضــا فــي قيمــة إيجاراتهــا بنســبة 14.4 % خــالل • 
الماضييــن.  العاميــن 

قيمة اإليجارات التي تخضع للمقارنة غير متوفرة للفئتين اآلخرتين من العقارات خالل عام 2015، وبالتالي ال يمكن حساب نسبة التغيير.• 
جدول 103: صباح السالم – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب عمر العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة 
اإليجارات الشهرية

ال يوجد 338.6 د.ك 59.4 %--أقل من عامين 
ال يوجد 305.7 د.ك 68.4 %--ما بين عامين وخمس أعوام 

14.4- %288.6 د.ك 71.3 %337.3 د.ك 97.1 %أكثر من خمس أعوام 
يوضح الرسم البياني رقم 64 نسب العقارات حسب درجة الجودة:

حوالي 24 % من العقارات تضم شقق الدرجة األولى (أ) و21 % تضم شقق الدرجة الثانية (ب) و5 % تضم شقق الدرجة الثالثة (ج).• 
الرسم البیاني 64: منطقة صباح السالم – العقار اإلستثماري حسب الدرجة الجودة (الربع الرابع من عام 2017) 

انخفضت قيمة اإليجارات بشكل ملحوظ لجميع فئات العقارات. • 
انخفضت معدالت قيمة اإليجارات لفئة الدرجة األولى (أ)، التي تشغل حصة صغيرة من السوق بنسبة 32 % خالل العامين الماضيين. • 
مــع وجــود شــريحة ضخمــة مــن العقــارات تحــت اإلنشــاء التــي ســيتم اســتكمالها خــالل 12-15 شــهًرا المقبلــة، ســوف تظــل قيمــة اإليجــارات تحــت ضغــط • 

خــالل األعــوام القليلــة المقبلــة. 
جدول 104: صباح السالم – التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط قيمة اإليجارات الشهرية حسب درجة جودة العقار

الربع الرابع من عام 2017الربع الثاني من عام 2015 
التغيير في متوسط قيمة 

اإليجارات الشهرية% نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

نسبة 
اإلشغال

متوسط قيمة اإليجارات 
الشهرية

-----درجة أولى ممتازة (أ+)
16.3- %402.8 د.ك63.1 %402.8 د.ك23.5 %درجة أولى (أ) 

16.4- %376.4 د.ك 66.8 %376.4 د.ك21.4 %درجة ثانية (ب) 
32.9- %261.5 د.ك68.9 %261.5 د.ك5.3 %درجة ثالثة (ج) 
10.9- %213.9 د.ك72.3 %213.9 د.ك49.9 %الدرجة األدنى 

بالنسبة لمنطقة صباح السالم، قمنا بتوضيح اإليجارات الشهرية السائدة لمختلف أنواع الوحدات في الجدول رقم 105.
جدول 105: اإليجارات الشهرية السائدة في منطقة صباح السالم (الربع الرابع من عام 2017)

غير مؤثثة نصف مؤثثة مؤثثة  
---شقة استوديو

 165 – 300 د.ك--شقة بغرفة واحدة 
 210 – 390 د.ك 380 – 450 د.ك 450 – 600 د.كشقة بغرفتين 

 320 – 510 د.ك 450 – 550 د.ك-شقة بثالث غرف 
---شقة بأربع غرف 

---سقائف
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قطاع عقارات 
التمليك الحر
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قطاع عقارات التمليك الحر
يوضح الجدول رقم 106 لمحة مختصرة عن قطاع عقارات التمليك الحر، ويمثل شريحة صغيرة مع عدد قليل من العقارات. 

قمنــا برصــد 43 عقــار فــي هــذا القطــاع بعــدد 1,590 شــقة فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017، مــن ضمنهــا حوالــي ألــف شــقة تــم بيعهــا و599 شــقة لــم يتــم 
بيعهــا؛ وحســب عــدد األشــهر المعروضــة فيهــا العقــارات للبيــع، قمنــا بتقديــر النمــو فــي المبيعــات بنســبة تعــادل %3.2 شــهرًيا.

وبشــكل مبســط، يتمثــل تقديرنــا فــي أنــه يبــاع مــن العقــار 3.2 % مــن عــدد الوحــدات كل شــهر؛ وهــذا يعنــي أن المشــروع العقــاري يتــم بيعــه خــالل 31.3 شــهًرا، 
أي بشــكل أبطــأ مــن فتــرة التطويــر المعتــادة التــي تبلــغ 24 شــهرا، ويعــد ذلــك مؤشــًرا غيــر جيــد علــى اســتقرار هــذا القطــاع نظــًرا لقــدرة المشــروع القياســي علــى 

بيــع وحداتــه قبــل اســتكمال عمليــة التشــييد والبنــاء.
جدول 106: لمحة عامة عن قطاع سوق عقارات التملك الحر بدولة الكويت - الربع الرابع من عام 2017

43عدد العقارات القائمة والتي تم تغطيتها في العينة 
1,590عدد الوحدات اإلجمالية 

599عدد الوحدات المباعة 
3.2 % نسبة المبيعات 

يوضح الرسم البياني رقم 65 مزيج أنواع الوحدات في مشاريع التملك الحر في السوق بدولة الكويت: 
تمثل الوحدات بغرفة واحدة نسبة 12 % وتمثل الوحدات بغرفتين نسبة 50 %. • 
تمثل وحدات الغرف الثالث نسبة 30 % وهناك نسبة تبلغ 8 % لوحدات الغرف االستديو.• 
تختلــف حصــص أنــواع الوحــدات عــن الحصــص الســوقية بالنســبة لنفــس أنــواع الشــقق فــي ســوق العقــارات االســتثمارية، حيــث الوحــدات بغرقتيــن تمثــل • 

أكبــر نســبة مــا بيــن كل أنــواع الشــقق األخــرى؛ والعديــد مــن مشــتري شــقق التمليــك الحــر هــم مســتثمرون يقومــون بشــراء الوحــدات العقاريــة بغــرض توفيــر 
إيــراد تأجيــري ثابــت.

الرسم البیاني 65: مزیج أنواع الشقق في مشاریع التملك الحر في الكویت (2017)

قمنــا برصــد عــدة آالف مــن الصفقــات الخاصــة بشــقق التمليــك الحــر بدولــة الكويــت خــالل األعــوام الثمانيــة الماضيــة ويوضــح الرســم البيانــي رقــم 66 عــدد 
الصفقــات التــي تــم ابرامهــا فــي كل عــام.

كان عدد الصفقات أكثر من ألف صفقة في األعوام 2007 و2008. • 
بعد األزمة المالية، انخفض عدد الصفقات لتبلغ أقل مستوى لها في عام 2012. • 
استعاد السوق عافيته منذ ذلك الحين ليبلغ عدد الصفقات في 2015 ما يعادل 973 صفقة.• 
نظًرا النخفاض أسعار السوق مرة أخري، بلغ عدد الصفقات اإلجمالية 671 صفقة في عام 2017.• 

الرسم البیاني 66: عدد شقق التملك الحر المباعة في الكویت
المتوسط = 833 وحدة سنوًيا

 البيانات مستمدة من معامالت وزارة العدل. 
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قمنــا برصــد اتجــاه متوســط أســعار الشــقق فــي مختلــف المناطــق بدولــة الكويــت؛ وبنــاًء عليــه، فــإن البيانــات الموضحــة فــي الجــدول رقــم 107 مبنيــة علــى 
حوالــي 8,500 صفقــة فــي هــذه المناطــق مــن 2007 وحتــى 2017.

تغيــرت أســعار منطقــة بنيــد القــار مــن 603 د.ك للمتــر المربــع فــي عــام 2007 إلــى 1,237 د.ك للمتــر المربــع فــي عــام 2015، ثــم انخفضــت إلــى 1,071 • 
د.ك فــي عــام -2017 أي مــا يمثــل نمــو ســنوي مركــب بنســبة 5.9 % خــالل هــذه الفتــرة وهــي أقــل نســبة نمــو مــن حيــث القيمــة فــي أي منطقــة أخــرى 

بدولــة الكويــت. 
بلغت نسبة النمو السنوي المركب في منطقة الشعب البحري %6.4 للمستثمرين وما يعادل 5.2 % في شقق منطقة الشعب. • 
فــي محافظــة حولــي، ســجلت كال مــن منطقــة الســالمية والجابريــة مســتويات نمــو منخفضــة بنســبة 4.9 % و3.9 % ســنوًيا علــى التوالــي؛ وســجلت منطقــة • 

حولــي معــدل نمــو أعلــى بنســبة 6.5 % ســنوًيا علــى مــدار 10 أعــوام.
بلــغ النمــو فــي أســعار عقــارات منطقــة الفروانيــة 6.9 %، لكــن ســجلت أســعار العقــارات فــي منطقــة صبــاح الســالم أعلــى مســتويات النمــو بيــن جميــع • 

مناطــق دولــة الكويــت بنســبة %10.8 ســنوًيا، علــى الرغــم مــن التحســن الملحــوظ فــي األســعار فــي عــام 2017. ونعتقــد أن األســعار قــد تنخفــض فــي 
منطقــة صبــاح الســالم بســبب ضعــف قيمــة اإليجــارات فــي الســوق. 

فــي محافظــة األحمــدي، ســجلت معظــم المناطــق معــدل أعلــى مــن حيــث القيمــة مقارنــة بالمناطــق فــي المحافظــات األخــرى؛ بلــغ نمــو أســعار العقــارات • 
فــي منطقــة أبــو حليفــة 6.0 % ســنوًيا للمســتثمرين، وبلــغ نمــو أســعار العقــارات فــي منطقــة الفنطــاس 6.8 % وفــي منطقــة المنقــف 7.2 % ومنطقــة 

المهبولــة 7.9 %. 
بصفة عامة، كان معدل النمو 7.6 % في جميع المناطق بالكامل. • 
يتضــح مــن البيانــات أن نســبة نمــو أســعار العقــارات كان معتــدًال خــالل األعــوام الخمســة األولــى ليرتفــع بشــكل واضــح فــي الفتــرة مــن 2012 حتــى 2015؛ • 

وقــد انخفضــت نســبة النمــو فــي عــام 2016 وكانــت ســالبة بشــكل كبيــر فــي عــام 2017. 
مــن المالحــظ أن جميــع العمليــات الحســابية تــم إجرائهــا مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مختلــف تكاليــف الصفقــات مثــل عمولــة السمســرة ورســوم التســجيل • 

والمســاهمة فــي البنيــة التحتيــة وغيرهــا؛ وبضــم هــذه المصاريــف، يبلــغ صافــي نمــو أســعار العقــارات 6.5 % إلــى 7.0 %.
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يوضــح الرســم البيانــي رقــم 67 اتجــاه نســبة العائــد التأجيــري حســب العــام للوحــدات بغرفــة واحــدة وبغرفتيــن فــي مناطــق مختــارة بدولــة الكويــت؛ ولــم تتوافــر 
البيانــات الخاصــة بوحــدات الغــرف الثالثــة لــكل الســنوات. 

تــم احتســاب نســب العوائــد باســتخدام األســعار الســنوية للشــقق بغرفــة واحــدة وبغرفتيــن لمختلــف المناطــق؛ فبالنســبة لنفــس المناطــق، تــم اســتخدام • 
متوســط اإليجــار الشــهري للشــقق وتــم احتســاب نســبة العائــد لــكل منطقــة، وقــد تــم احتســاب متوســط العوائــد بعــد ذلــك لجميــع المناطــق كمــا موضــح 

فــي الرســم البيانــي رقــم 67. 
معظــم نســب العوائــد كانــت أكثــر مــن %7 خــالل الفتــرة مــا بيــن 2007 و2012، وقــد تــم تســجيل أعلــى نســب للعوائــد فــي عــام 2010؛ ومنــذ ذلــك الحيــن • 

بــدأت نســب العوائــد باالنخفــاض، وانخفضــت نســب العوائــد تحــت مســتوى %7 فــي 2013 وتبلــغ حالًيــا حوالــي 6%.
خــالل فتــرة األعــوام العشــرة، بلغــت نســبة النمــو الســنوي المركــب فــي أســعار عقــارات التملــك الحــر %7.6 (يرجــي االطــالع علــى الجــدول 107)، وارتفعــت • 

المعــدالت االيجاريــة بحوالــي 6 – %6.5 ســنوًيا. 
ــرادات واحــدة مــن أفضــل •  ــر تلــك اإلي حقــق مســتثمرو شــقق التملــك الحــر متوســط عوائــد بنســبة %14.3 ســنوًيا خــالل األعــوام العشــر الماضيــة؛ وتعتب

اإليــرادات التــي حققهــا أي قطــاع عقــاري آخــر فــي دولــة الكويــت. 

الرسم البياني 67: العائد التأجيري للشقق بغرفة واحدة وغرفتین في الكویت
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قطاع المكاتب اإلدارية
يوضــح الجــدول رقــم 108 لمحــة مختصــرة عــن قطــاع المكاتــب؛ وكمــا ذكرنــا مــن قبــل فقــد شــهد قطــاع المكاتــب اإلداريــة وحقــق أداًء جيــًدا فــي الســنوات 

القليلــة الماضيــة، ومــن المتوقــع أن يواصــل هــذا التحســن علــى مــدار خــالل العاميــن المقبليــن.
يتضــح مــن الجــدول رقــم 108 أن نســب اإلشــغال فــي المكاتــب قــد بلغــت 95.6 % للمســاحات الموجــودة حالًيــا وتعتبــر هــذه النســبة أعلــى نســبة إشــغال • 

تــم تحقيقهــا خــالل فتــرة 7-8 الســنوات األخيــرة (بــل ربمــا للمــرة األولــي منــذ عــام 2008). 
وقــد أوضحنــا مــن خــالل الرســم البيانــي 68 اتجــاه نســبة اإلشــغال فــي المعــروض مــن المكاتــب. ففــي عــام 2011، كانــت نســبة اإلشــغال منخفضــة للغايــة • 

بنســبة 59.4 %؛ إال أن هــذا القطــاع حقــق انتعاًشــا كبيــًرا بنســبة إشــغال بلغــت 95.6 % فــي عــام 2017. 
كمــا يوضــح الرســم البيانــي اتجــاه زيــادة اإليجــارات الــذي يواصــل االرتفــاع بشــكل مطــرد؛ حيــث يبلــغ فــي الوقــت الحالــي 7.8 د. ك للمتــر المربــع، ونالحــظ أن • 

قيمــة اإليجــارات ال تغطــي مصروفــات المناطــق المشــتركة (مصروفــات المســاحات المشــتركة) ألنــه ال توجــد أي اتفاقيــات واســعة النطــاق خاصــة بالســوق 
تتعلــق بمصروفــات المســاحات المشــتركة. وقــد بلغــت مصروفــات بعــض العقــارات عاليــة الجــودة 1-2 د. ك للمتــر المربــع وكانــت بعــض العقــارات األخــرى 

بــدون أي رســوم عليهــا. 
اســتناًدا إلــى نســبة اإلشــغال ومتوســط قيمــة اإليجــارات، فقــد حققــت جميــع هــذه العقــارات البالــغ عددهــا 415 عقــار ايــرادات بقيمــة 127.7 مليــون د. ك • 

مــن ايــرادات اإليجــارات الســنوية؛ وإذا افترضنــا أن معــدل الفائــدة األساســي 7 %، فــإن القيمــة المجمعــة لجميــع هــذه العقــارات هــي 1.82 مليــار د. ك. 
جدول 108: لمحة عن قطاع عقار المكاتب اإلدارية في دولة الكويت

الربع الرابع من عام 2017  الربع الثاني من عام 2015 الربع الثاني من عام 2013  
1,461,578 متر مربع 1,188,838 متر مربع 1,183,838 متر مربعحجم المعروض من عقارات المكاتب اإلدارية (أ + ب) 

1,433,437 متر مربع 1,171,538 متر مربع 1,122,390 متر مربع عدد عقارات المكاتب اإلدارية القائمة – أ 
28,141 متر مربع 17,300 متر مربع 61,448 متر مربع عدد عقارات المكاتب اإلدارية تحت اإلنشاء – ب 

93.80 %86.77 %67.40 %نسبة اإلشغال – حجم المعروض من عقارات المكاتب اإلدارية 
95.60 %86.81 %71.10 %نسبة اإلشغال – عقارات المكاتب اإلدارية القائمة 

0.00 %83.80 %0.00 %نسبة اإلشغال – عقارات المكاتب اإلدارية تحت اإلنشاء 
7.8 دينار كويتي 7.2 دينار كويتي 6.8 دينار كويتي متوسط اإليجار الشهري (لكل متر مربع) 

الرسم البياني 68: اتجاه نسبة إشغال عقارات المكاتب اإلدارية ومتوسط قيمة اإليجارات 

يوضح الرسم البياني رقم 69 النسبة المئوية للمعروض من المكاتب على مستوى المحافظات المختلفة:
مازالــت محافظــة العاصمــة التــي تضــم مدينــة الكويــت هــي أكبــر منطقــة أعمــال بدولــة الكويــت بحصــة بلغــت 70 % مــن جميــع المعــروض مــن المســاحات • 

المكتبيــة فــي الكويــت؛ وقــد قمنــا بتغطيــة 161 عقــار، بحيــث تقــدر المســاحة القابلــة للتأجيــر مجتمعــة بحوالــي 996,327 متــر مربــع. 
يوجد في محافظة األحمدي 23 عقار بنسبة 4 % فقط من حصة السوق، وبلغ متوسط حجم العقارات 2,567 متر مربع. • 
محافظة حولي هي ثاني أكبر مجمع للعقارات المكتبية بحوالي 166 عقار بنسبة 19 % من إجمالي المعروض من العقارات المكتبية.• 
يوجد في محافظة الفروانية 48 عقار بنسبة 6 % من حصة المعروض اإلجمالي من العقارات المكتبية. • 
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الرسم البیاني 69: حجم المعروض من عقارات المكاتب اإلداریة بدولة الكویت حسب المحافظة (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الجدول رقم 109 نسب اإلشغال، ومعدالت التأجير ومعدالت النمو على مستوى المحافظات خالل العامين الماضيين.• 
جــاءت نســب اإلشــغال عاليــة بشــكل عــام لجميــع المحافظــات، وقــد بلغــت نســبة اإلشــغال فــي محافظــة العاصمــة التــي تضــم أكبــر عــدد مــن المكاتــب 97.1 • 

% وهــي أعلــي نســبة مســجلة مقارنــة بــأي محافظــة أخــرى. 
ــى نفــس المســتوي فــي مســحنا •  ــر عل ــة؛ ففــي محافظــة العاصمــة حافــظ معــدل النمــو فــي معــدالت التأجي ــر اتجاهــات مختلف شــهدت معــدالت التأجي

ــة فــي األماكــن األخــرى. ــرًا للغاي ــارات نمــو مبه الســابق، وحقــق معــدالت قيمــة اإليج
ــادة حجــم المعــروض وإنشــاء عقــارات جديــدة •  وتوضــح البيانــات أن محافظــة الفروانيــة والجهــراء قــد شــهدت انخفاًضــا مــا فــي معــدالت التأجيــر بســبب زي

بجــودة أفضــل. 
وبشكل عام، ارتفعت معدالت اإليجارات على مستوى جميع المحافظات تقريًبا وقد حدث ذلك مع نسب إشغال عالية جًدا في جميع المحافظات. • 

جدول 109: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهري حسب المحافظة

 
الربع الرابع من عام 2017 الربع الثاني من عام 2015 

نسبة التغيير في متوسط اإليجارات 
الشهري للمتر مربع (%)  متوسط اإليجارات نسبة اإلشغال 

متوسط اإليجارات نسبة اإلشغال الشهرية (متر مربع) 
الشهرية (متر مربع)

0.12- %7.97 دينار كويتي97.10 %7.98 دينار كويتي 85.10 %العاصمة 
8.82 %7.39 دينار كويتي93.60 %6.79 دينار كويتي94.10 %حولي 

5.24 %6.54 دينار كويتي 83.20 %6.21 دينار كويتي91.80 %األحمدي 
30.47 %6.68 دينار كويتي93.00 %5.12 دينار كويتي 95.80 %الفروانية 

64.9 %6.390 دينار كويتي90.40 %3.88 دينار كويتي95.80 %الجهراء 
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يوضــح الرســم البيانــي رقــم 70 ديناميكيــات المعــروض مــن المكاتــب بدولــة الكويــت حســب فئــة درجــة جــودة العقــار المختلفــة، ويوضــح الملحــق تعريــف 
درجــات جــودة المكاتــب.

تمثــل حصــة العقــارات مــن الدرجــة العالميــة نســبة 16 % مــن المعــروض مــن قطــاع المكاتــب؛ وهنــاك 6 عقــارات فقــط فــي هــذه الدرجــة ويبلــغ متوســط • 
المســاحة القابلــة للتأجيــر 38,291 متــر مربــع. 

أكبر جزء من المساحات المكتبية هي الفئة الثانية (ب) حيث بلغ إجمالي المعروض من المساحات المكتبية 478,607 متر مربع. • 
بلغت نسبة الدرجة األولي (أ) 28 % من المعروض ونسبة الدرجة الثالثة (ج) 23 % من حصة المعروض من العقارات المكتبية. • 

الرسم البیاني 70: حجم المعروض من عقارات المكاتب اإلداریة بدولة الكویت حسب درجة جودة العقار الربع (الربع الرابع من عام 2017)

يوضح الرسم البياني رقم 110 اتجاه نسبة اإلشغال ومعدالت التأجير حسب فئة درجة جودة العقار. 
تحسنت نسبة اإلشغال على مستوى جميع فئات جودة العقارات بشكل ملحوظ. • 
ــر للعقــارات مــن الدرجــة •  ــر لعقــارات الدرجــة األولــى العالميــة (أ) بنســبة 6.5 %؛ ومــع ذلــك كانــت أعلــي نســبة فــي معــدالت التأجي قفــزت معــدالت التأجي

األدنــى بنســبة 19.3 %. 
تحســن الطلــب علــى العقــارات المكتبيــة بشــكل ملحــوظ علــى مــدار العاميــن الماضييــن، ولكــن لــم يكــن المعــروض قــادًرا علــى الحفــاظ علــى ذلــك، ممــا أدي • 

إلــى قفــزة كبيــرة فــي معــدالت قيمــة اإليجــارات. 
جدول 110: التغير في نسبة اإلشغال ومتوسط اإليجار الشهري حسب الفئات المختلفة

 
الربع الرابع من عام 2017 الربع الثاني من عام 2015 

نسبة التغيير في متوسط 
اإليجارات الشهري للمتر مربع (%)  متوسط اإليجارات نسبة اإلشغال 

متوسط اإليجارات نسبة اإلشغال الشهرية (متر مربع) 
الشهرية (متر مربع)

6.50 %11.98 دينار كويتي99.20 %11.25 دينار كويتي 83.60 %الدرجة األولي (أ) العالمية
2.10 %8.84 دينار كويتي94.10 %8.66 دينار كويتي87.80 %الدرجة األولي 

3.90 %7.32 دينار كويتي94.80 %7.05 دينار كويتي87.70 %الدرجة الثانية (ب) 
6.60 %6.02 دينار كويتي95.90 %5.65 دينار كويتي90.20 %الدرجة الثالثة (ج)

19.30 %5.17 دينار كويتي95.60 %4.33 دينار كويتي91.60 %الدرجة األدنى 
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نظرة مستقبلية على قطاع العقارات المكتبية 
علــى مــدار 3-4 ســنوات الماضيــة، كان قطــاع العقــارات المكتبيــة أحــد أفضــل القطاعــات مــن حيــث األداء فــي دولــة الكويــت مــن حيــث تحســن نســب اإلشــغال؛ 

ومــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تقتضــي الحــذر بشــأن توقعــات الســوق علــى مــدار 2-3 أعــوام المقبلــة. 
قيام القطاع الحكومي بزيادة المعروض 

تقــوم الكيانــات الحكوميــة المختلفــة بتطويــر أبراجهــا الخاصــة، ويعتبــر بعــض هــذه المبانــي العقاريــة علــى وشــك االنتهــاء منهــا؛ ومــن األمثلــة البــارزة علــى . 1
ذلــك هــو مبنــي الهيئــة العامــة لالســتثمار ومبنــي بنــك الكويــت المركــزي فــي منطقــة شــرق. وتبلــغ مســاحة هاذيــن العقاريــن مجتمعــة حوالــي 140,000 متــر 
مربــع ورغــم أن الهيئــة العامــة لالســتثمار والبنــك المركــزي سيشــغالن معظــم هــذه المســاحة فــإن أي مســاحات إضافيــة يمكــن تأجيرهــا للكيانــات الحكوميــة 

األخــرى التــي تقــوم حتــى بتأجيــر العقــارات األخــرى. 
تمتلــك الهيئــة العامــة لالســتثمار والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة العديــد مــن الشــركات، وقــد ُيطلــب مــن تلــك الشــركات نقــل مكاتبهــا إلــى مبنــي . 2

الهيئــة العامــة لالســتثمار بمجــرد اكمــال مــدد عقــود اإليجــار الخاصــة بهــا. 
عــالوة علــى ذلــك، ســوف يتــم نقــل مكاتــب الهيئــة العامــة لالســتثمار ومكاتــب بنــك الكويــت المركــزي إلــى العقــارات الجديــدة ممــا ســيؤدي إلــى توافــر . 3

المســاحات التــي تشــغلها حالًيــا فــي العقــارات الحكوميــة الحاليــة. ويمكــن للعديــد مــن اإلدارات الحكوميــة شــغل هــذه المســاحات وهــو مــا ســيقلل طلــب 
القطــاع الحكومــي المتزايــد علــى الســوق المفتوحــة. 

عقارات القطاع الخاص الكبيرة القادمة 
ــة التــي . 1 ــغ المســاحات المكتبي ــراج المقــرات الرئيســية الخاصــة بهمــا فــي محافظــة العاصمــة؛ وتبل ــر أب قــام بنــك الكويــت الوطنــي وشــركة مبانــي بتطوي

ســيوفرها هذيــن البرجيــن مــا يزيــد عــن 50,000 متــر مربــع. ويشــغل بنــك الكويــت الوطنــي وحــده حيــًزا كبيــًرا مــن المســاحات المكتبيــة فــي عقــارات مدينــة 
الكويــت والتــي قــد تتأثــر عندمــا يقــوم بنــك الكويــت الوطنــي بنقــل مكاتبــه إلــى البــرج التابــع لــه. 

البيئة االقتصادية بطيئة النمو تؤدي إلى تباطء الطلب
مــع االنخفــاض الحــاد الــذي ضــرب أســعار النفــط فــي بدايــة عــام 2016، تراجعــت األنشــطة االقتصاديــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ حيــث إن القطــاع . 1

الحكومــي كان هــو المحــرك الرئيســي لألنشــطة االقتصاديــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــالل 4-5 ســنوات األخيــرة قبــل عــام 2016. وفــي هــذه 
االثنــاء اضطــرت الحكومــة إلــى تبنــى خطــط ترشــيد اإلنفــاق ومــن المتوقــع أن تبقــى األنشــطة االقتصاديــة علــى هــذه الوتيــرة مــن البــطء علــى مــدار 3-2 

أعــوام المقبلــة. 
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قطاع وحدات التجزئة
يوضــح الجــدول رقــم 111 ديناميكيــات قطــاع وحــدات التجزئــة، كمــا يوضــح الجــدول أن نســب اإلشــغال لجميــع المســاحات فــي جميــع المراكــز التجاريــة بدولــة 
الكويــت قــد بلغــت 84.0 %، بمــا فــي ذلــك نســب إشــغال المعــروض مــن العقــارات تحــت اإلنشــاء؛ ويعتبــر ذلــك انخفاًضــا عــن الفتــرة الســابقة التــي بلغــت 

النســبة فيهــا 94.6 % فــي عــام 2015.
وفــي واقــع األمــر ال تمثــل نســب إشــغال المعــروض الحالــي مشــكلة فــي ظــل النســب العاليــة المســجلة والتــي بلغــت 98.7 %؛ ومــع ذلــك، فــإن الســبب 
ــا منخفًضــا  ــر مربــع، وكان معــدل اإلشــغال هن ــر للغايــة حتــى بلــغ 346,046 مت الحقيقــي للمخــاوف هــو أن المعــروض تحــت اإلنشــاء قــد توســع بشــكل كبي

للغايــة بنســبة حوالــي 50 % فقــط. 
جدول 111: لمحة عن قطاع عقارات المحالت التجارية بالتجزئة في دولة الكويت

الربع الرابع من عام 2017  الربع الثاني من عام 2015 الربع الثاني من عام 2013  
1,145,187 متر مربع799,141 متر مربع784,141 متر مربعحجم المعروض من عقارات المحالت التجارية (أ + ب) 

799,141 متر مربع770,196 متر مربع634,257 متر مربععدد عقارات المحالت التجارية القائمة – أ 
346,046 متر مربع28,945 متر مربع149,884 متر مربععدد عقارات المحالت التجارية تحت اإلنشاء – ب 

84.00 %94.60 %88.50 %نسبة اإلشغال – حجم المعروض من عقارات المحالت التجارية
98.70 %95.30 %94.80 %نسبة اإلشغال – عقارات المحالت التجارية القائمة 

50.00 %74.80 %61.80 %نسبة اإلشغال – عقارات المحالت التجارية تحت اإلنشاء 

يوضــح الجــدول رقــم 112 معــدالت التأجيــر الســائدة؛ وبشــكل عــام، فقــد كان هنــاك انخفــاض فــي متوســط معــدالت التأجيــر حتــى لــو ازدادت المعــدالت • 
المرتفعــة. 

مــع وجــود جــزء كبيــر مــن المعــروض مــن عقــارات المحــالت التجاريــة التــي تظهــر فــي الســوق علــى مــدار الســنوات القليلــة المقبلــة، فمــن المرجــح أن تظــل • 
أســعار التأجيــر تحــت ضغــط كبيــر. 

جدول 112: معدالت القيم االيجارية السائدة للمحالت التجارية في دولة الكويت (لكل متر مربع في الشهر)

الربع الرابع من عام 2017  الربع الثاني من عام 2015  
المتوسط الحد األدنى الحد األقصى المتوسط الحد األدنى الحد األقصى 

17.5 دينار كويتي4 دينار كويتي50 دينار كويتي18 دينار كويتي4 دينار كويتي50 دينار كويتي السرداب
23.5 دينار كويتي5.5 دينار كويتي100 دينار كويتي25.7 دينار كويتي5.5 دينار كويتي90 دينار كويتيالطابق األرضي 

14.1 دينار كويتي5 دينار كويتي55 دينار كويتي14.4 دينار كويتي5 دينار كويتي45 دينار كويتيالطابق األول
9.1 دينار كويتي5 دينار كويتي45 دينار كويتي9.8 دينار كويتي5 دينار كويتي40 دينار كويتيالطابق الثاني 

يوضح الرسم البياني 71 توزيع المعروض من المحالت التجارية في المحافظة. 
مــع وجــود زيــادة هامشــية فــي المعــروض مــن وحــدات المحــالت التجاريــة بالتجزئــة، فــإن التوزيــع المقبــول مــن جانــب الحكومــة لمســاحات المحــالت التجاريــة • 

قــد ظــل إلــى حــد كبيــر كمــا كان فــي المســح األخيــر. 
بالنســبة لمحافظــة الفروانيــة ومحافظــة حولــي، ظلــت كلتــا المحافظتيــن أكبــر المناطــق التــي تتوافــر فيهــا مســاحات المحــالت التجاريــة فــي المراكــز التجاريــة؛ • 

وتشــكل المحافظتــان أكبــر محافظتيــن لتوفيــر مســاحات المحــالت التجاريــة فــي الكويــت بنســبة 70 %. 
ومــع ذلــك، فــإن المعــروض الجديــد تحــت اإلنشــاء مــن المحــالت التجاريــة يتركــز بشــكل كبيــر فــي محافظتــي األحمــدي ومحافظــة العاصمــة؛ وبالتالــي، فــإن • 

حصــة عقــارات المحــالت التجاريــة ســوف تتغيــر فــي الســنوات المقبلــة. 
الرسم البیاني 71: حجم المعروض من عقارات وحدات التجزئة بدولة الكویت حسب المحافظة (الربع الرابع من عام 2017)
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قطاع العقار 
الصناعي
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قطاع العقار الصناعي
ــا بإعــداد مســح للمســتودعات الصناعيــة فــي ثمــان مناطــق بدولــة الكويــت؛ وينحصــر المعــروض مــن المســتودعات  بالنســبة لقطــاع العقــار الصناعــي، قمن
الصناعيــة ضمــن مناطــق صناعيــة قليلــة بدولــة الكويــت. يوضــح الجــدول رقــم 113 المواقــع والمحافظــات ومتوســط االرتفاعــات ومتوســط معــدالت التأجيــر 

(لــكل متــر مربــع) للمخــازن والمســتودعات الصناعيــة، (باســتثناء منطقــة العــرض األماميــة) فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2015 والربــع الرابــع مــن عــام 2017. 
ونظــًرا ألن معــدالت التأجيــر تظهــر علــى شــكل قيــم تتــراوح بيــن حــد أدنــي وحــد أقصــى، ال يمكــن تقديــر نســبة التغيــر الدقيقــة بيــن الربــع الثانــي مــن عــام 2015 

والربــع الرابــع مــن عــام 2017، ولكــن مــن المالحــظ أن معــدالت التأجيــر قــد ارتفعــت بشــكل هامشــي فــي المواقــع المختــارة. 
ففــي منطقــة الشــويخ الصناعيــة التــي تعــد المنطقــة الصناعيــة الرئيســية، ارتفعــت معــدالت التأجيــر (بالمتــر المربــع) للمســتودعات الصناعيــة ذات ارتفــاع 4 
متــر بشــكل هامشــي فــي الحــد األدنــى؛ وكمــا ذكرنــا بصفــة متكــررة، يتــم تطويــر هــذه المنطقــة بشــكل كبيــر كمنطقــة للمحــالت التجاريــة الخاصــة بقطــع الغيــار 
ــا بإعــداد دليــل مرجعــي مفصــل عــن  ــار كويتــي فــي بعــض المناطــق. وقــد قمن والــورش واألثــاث وغيرهــا، حيــث يصــل فيهــا ســعر المتــر المربــع إلــى 40 دين

مناطــق الشــويخ والــري والفحيحيــل وشــرق األحمــدي فــي إصــدارات متعــددة فــي عــام 2014.
ارتفع متوسط معدالت التأجير في منطقة الضجيج من 2.5 – 5.0 دينار كويتي للمتر المربع في الربع الثاني من

عام 2015 من 2.5 – 5.5 دينار كويتي للمتر المربع في الربع الرابع من عام 2017؛ وتتراوح أطوال المخازن والمستودعات
فــي هــذه المنطقــة مــا بيــن 9 و11 متــر. فــي منطقــة الــري، بلــغ متوســط معــدالت التأجيــر 9.5 دينــار كويتــي للمخــازن والمســتودعات الصناعيــة ذات االرتفــاع 

البالــغ 7 متــر، والتــي تضــم وحــدات تكييــف لألغذيــة المجمــدة. 

جدول 113: القيم اإليجارية السائدة للمستودعات الصناعية في مختلف مناطق دولة الكويت (ماعدا منطقة العرض األمامية )

متوسط االرتفاع (متر)المحافظةالمنطقة
متوسط اإليجار الشهري

(معدل اإليجارات)
(لكل متر مربع) في الربع الثاني من عام 2015

متوسط اإليجار الشهري
(معدل اإليجارات)

(لكل متر مربع) في الربع الرابع من عام 2017

 3.25 - 7.5 دينار كويتي 2.75 - 7.5  دينار كويتي 4.0 - 8.5العاصمةالشويخ 
 2.5 - 5.8 دينار كويتي 2.5 - 5.5 دينار كويتي9.0 - 11.0الفروانية الضجيج 

 2.5 - 9.5 دينار كويتي (وحدات تبريد)  2.5 - 9.0 دينار كويتي (وحدات تبريد)  6.0 - 7.5الفروانية الري 
 2.5 - 5.5 دينار كويتي 2.5 - 5.5  دينار كويتي5.0 – 8.5الفروانية العارضية  

 2.5 - 5.8 دينار كويتي 2.5 - 5.5 دينار كويتي5.0 - 11.0األحمدي صبحان 
 2.5 - 5.0 دينار كويتي 2.0 - 4.5 دينار كويتي6.0 - 8.5األحمدي ميناء عبدالله 

 2.5 – 9.0 دينار كويتي (وحدات تبريد)  2.5 – 8.5 دينار كويتي (وحدات تبريد) 7.0 - 8.5الجهراء أمغرة  
 2.5 - 9.0 دينار كويتي (وحدات تبريد)  2.5 - 9.0 دينار كويتي (وحدات تبريد) 7.0 - 11.0الجهراء الصليبية 

رغــم أننــا لــم نتمكــن مــن تقديــر نســبة إشــغال المســتودعات الصناعيــة، تشــير الــدالالت الســوقية الفعليــة إلــى أن نســب اإلشــغال فــي معظــم المناطــق تزيــد 
عــن 95 % خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، ممــا يشــير إلــى اســتمرار ارتفــاع الطلــب علــى المخــازن والمســتودعات الصناعيــة. 
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ملحق 1: تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا التقرير
قطاع العقارات االستثمارية

يتــم تعريــف قطــاع العقــارات االســتثمارية فــي دولــة الكويــت بحيــث تشــمل العقــارات التــي تــم بناؤهــا علــى قطــع أراِض مصنفــة «اســتثمارات « مــن قبــل 
البلديــة ويمكــن للشــركات واألفــراد الكويتييــن والشــركات واألفــراد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي امتــالك تلــك األراضــي وتطويــر عقــارات للحصــول علــى 
دخــل تأجيــري. ويتــم تطويــر مبانــي الشــقق علــى تلــك األراضــي مــع إمكانيــة بنــاء وحــدات تجزئــة فــي الطابــق األرضــي. وغالبــًا مــا يشــغل األجانــب تلــك العقــارات 

ســواء مــن مصــر أو لبنــان، أو األردن، أو الفلبيــن، أو غيرهــم.
نسبة اإلشغال

بالنســبة للعقــارات االســتثمارية، فإنــه يتــم احتســاب نســبة اإلشــغال مــن خــالل تقســيم عــدد الشــقق الشــاغرةعلى إجمالــي عــدد الشــقق فــي هــذا العقــار. 
علــى ســبيل المثــال إذا كان المبنــى يضــم 50 شــقة، مــن بينهــم 5 شــقق شــاغرة فــي وقــت إجــراء المســح، فــإن نســبة اإلشــغال لهــذا العقــار تكــون 5/ 
50 = 90 %. ويتــم حســاب نســبة اإلشــغال لمنطقــة مــا بإضافــة جميــع الشــقق الشــاغرة فــي ذلــك الموقــع وتقســيمها علــى إجمالــي عــدد الشــقق فــي 

جميــع العقــارات فــي هــذه المنطقــة.
متوسط اإليجار الشهري

يعــد متوســط اإليجــار الشــهري ألي موقــع هــو متوســط جميــع اإليجــارات الشــهرية المفروضــة مــن قبــل مــالك العقــار علــى المســتأجرين علــى أســاس شــهري. 
هــذه العقــارات قــد تكــون شــقة مكونــة مــن غرفــة نــوم واحــدة، أو غرفتــي نــوم، أو أي مســاحة أخــرى.

 وبصفــة عامــة مــن المالحــظ أن جميــع المناطــق (ودرجــات العقــارات أيضــًا) تضــم خليطــًا متنوعــًا مــن أنــواع الشــقق المختلفــة، وبالتالــي فــإن هــذا الخليــط ال 
يميــل إلــى صالــح الشــقق المكونــة مــن غرفــة نــوم واحــدة أو غرفتيــن.

وعليــه فإنــه يمكــن مقارنــة متوســط اإليجــار الشــهري عبــر مختلــف المناطــق (ودرجــات الشــقق ومســتوياتها أيضــًا ). ولكــن فــي كل مــرة الحظنــا فيهــا أن متوســط 
اإليجــار الشــهري منحــرف قليــال بســبب ارتفــاع حصــة نوع

معين من الشقق، فإننا حرصنا على تعديل هذا المتوسط ليصبح قابال للمقارنة مع اآلخرين.
فــي بعــض الحــاالت، يشــتمل اإليجــار الشــهري علــى اســتهالك الكهربــاء وخدمــة اإلنترنــت، وفــي بعــض الحــاالت األخــرى ال يتــم تضميــن الكهربــاء واإلنترنــت 
فــي اإليجــار الشــهري. وقــد تــم توخــي الحــرص الشــديد فــي الحصــول علــى نتائــج قابلــة للمقارنــة عبــر جميــع العقــارات مــن خــالل إجــراء التعديــالت المناســبة.

حالة تأثيث العقار
يمكن تقسيم حالة تأثيث العقار االستثماري على ثالث فئات:

الشــقق المفروشــة فــي هــذا النــوع مــن العقــارات، فــإن مالــك الشــقة يقــوم بتوفيــر جميــع األثــاث واألجهــزة المنزليــة. وهــذا يشــمل الســرير مــع المرتبــة، . 1
وطقــم الجلــوس، وطاولــة الطعــام، وجميــع أجهــزة المطبــخ، والتلفزيــون، ونظــام الكابــالت وغيرهــا. ويكــون مالــك الشــقة مســئوال عــن إجــراء جميــع 
ــر المفروشــة. ــزات. اإليجــار الشــهري لمثــل تلــك العقــارات أعلــى مــن إيجــار الشــقق شــبه المفروشــة أو غي ــة لألثــاث والتجهي التصليحــات وأعمــال الصيان

شــبه مفروشــة فــي هــذا النــوع مــن العقــارات، يقــوم مالــك العقــار بتوفيــر األجهــزة المنزليــة فقــط ولكنــه ال يوفــر األثــاث الخشــبي لغرفــة المعيشــة أو النــوم. . 2
ويكــون مالــك الشــقة مســئوال عــن إجــراء جميــع التصليحــات وأعمــال الصيانــة لمثــل هــذه األجهــزة. يكــون اإليجــار الشــهري لتلــك العقــارات أعلــى مــن إيجــار 

الشــقق غيــر المفروشــة.
غير المفروشة في هذا النوع من العقارات ال يقوم مالك الشقة بتوفير أي أجهزة أو أثاث. ويكون اإليجار الشهري هو األقل.. 3

قطاع العقارات المكتبية
وهــذا يشــمل جميــع العقــارات التجاريــة التــي تســتخدم كمكاتــب. وتتنــوع تلــك المســاحات بشــكل ملمــوس. تضــم مدينــة الكويــت الكثيــر مــن العقــارات فــي 
األبــراج الشــاهقة، ويتــم تزويدهــا بمواقــف الســيارات، فضــال عــن العديــد مــن التجهيــزات لخدمــة الشــركات. ولكــن هنــاك بعــض العقــارات فــي أماكــن أخــرى 

تضــم بالــكاد الحــد األدنــى مــن التجهيــزات وبــدون مواقــف للســيارات. وقــد تــم تقســيم تلــك العقــارات إلــى درجــات مختلفــة.
المعروض من المساحات المكتبية

ويقــاس المعــروض بالمتــر المربــع، وهــي إجمالــي المســاحة التأجيريــة لجميــع العقــارات المكتبيــة التــي شــملها المســح. وتشــمل كل العقــارات التــي اســتكملت 
عمليــات البنــاء وتــدار كعقــارات مكتبيــة أو تلــك الجــاري إنشــاؤها.

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

العقارات تحت اإلنشاء
تشمل جميع العقارات المكتبية تحت اإلنشاء.

نسبة اإلشغال
 يتــم احتســاب نســبة اإلشــغال ألي عقــار مكتبــي بتقســيم المســاحة الشــاغرة ( تقــاس بالمتــر المربــع ) علــى إجمالــي المســاحة التأجيريــة ( تقــاس بالمتــر

المربع ) لهذا العقار.
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متوسط سعر اإليجار
بالنســبة للعقــارات المكتبيــة، فإنــه يتــم احتســاب اإليجــار عــن كل متــر مربــع، ويمكــن أن يختلــف حســب الطوابــق وحجــم المســاحة التــي يشــغلها المســتأجرون. 
وبالتالــي فــإن متوســط ســعر اإليجــار هــو متوســط جميــع أســعار اإليجــارات لهــذا العقــار. يتــم احتســاب متوســط ســعر اإليجــار لمنطقــة مــا مــن خــالل أخــذ 

متوســط بســيط لجميــع متوســطات أســعار اإليجــار لمختلــف العقــارات فــي هــذا الموقــع
القطاع الصناعي

القطــاع الصناعــي فــي هــذا التقريــر يشــمل المخــازن والمســتودعات فــي مختلــف األماكــن فــي الكويــت. تختلــف تلــك العقــارات مــن حيــث االرتفــاع وتســتخدم 
إمــا كمخــازن فقــط، أو كمخــازن ومكاتــب أيضــًا.

متوسط سعر اإليجار
بالنســبة للعقــارات الصناعيــة، فإنــه يتــم التأجيــر علــى أســاس المتــر المربــع، ويمكــن أن يختلــف علــى حســب ارتفــاع المخــزن أو حســب حجــم المســاحة التــي 
يشــغلها المســتأجرون. وبالتالــي فــإن متوســط ســعر اإليجــار هــو متوســط جميــع اإليجــارات الخاصــة بالعقــار ( إذا كانــت مســتأجرة مــن قبــل عــدة مســتأجرين). 

ويتــم حســاب متوســط ســعر اإليجــار بأخــذ متوســط بســيط لجميــع متوســطات ســعر اإليجــار لمختلــف العقــارات فــي هــذا المــكان.
قطاع وحدات التجزئة

يشــتمل هــذا القطــاع علــى جميــع العقــارات التجاريــة المســتخدمة كمراكــز للبيــع بالتجزئــة. معظــم تلــك العقــارات عبــارة عــن مجمعــات تجاريــة للبيــع بالتجزئــة 
ــم  ــم يت ــى الطــرق ولكــن ل ــة تقــع عل ــع بالتجزئ ــز ضخمــة للبي ــارة عــن مراك ــر عب ــوالت، ومواقــف ســيارات. والبعــض اآلخ ــة للمأك ــرى، وأفني تضــم محــالت كب

ــا بســبب حجمهــا. تضمينهــا هن
المعروض من وحدات البيع بالتجزئة

يقــاس ذلــك بالمتــر المربــع، وهــو عبــارة عــن إجمالــي المســاحة التأجيريــة لجميــع عقــارات التجزئــة المتضمنــة فــي هــذا المســح. وتشــمل كل العقــارات التــي 
اســتكملت عمليــات البنــاء وتــدار كمراكــز للبيــع بالتجزئــة أو تلــك الجــاري إنشــاؤها.

الوحدات القائمة
وتشــمل تلــك وحــدات البيــع بالتجزئــة التــي تــم االنتهــاء مــن عمليــات بنائهــا وتعمــل بالفعــل. الوحــدات تحــت اإلنشــاء - تشــمل جميــع وحــدات البيــع بالتجزئــة 

تحــت اإلنشــاء..
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ملحق 2: منهجية تصنيف درجة العقارات االستثمارية
يتــم تصنيــف درجــة العقــارات االســتثمارية باســتخدام أفضــل طريقــة منطقيــة ممكنــة. فالفكــرة األساســية هــي أن تكــون درجــة العقــار انعكاســًا لتــدرج موقــع 
العقــار فــي الترتيــب، حيــث تمنــح الدرجــة األعلــى إلــى العقــارات الجديــدة، ثــم الدرجــة األقــل إلــى القديمــة. فكمــا رأينــا خــالل التحليــل بــأن العقــارات األكثــر حداثــة 
قــادرة علــى فــرض متوســط إيجــار شــهري أعلــى. ويجــب علــى الدرجــة أن تعطــي وزنــًا لــكل خاصيــة أو ميــزة للعقــار ( فيمــا عــدا البيــت األساســي والمناطــق العامــة 

) كلفــت المالــك أمــواال إضافيــة، حيــث أنهــا بدورهــا تقــدم خدمــة أفضــل للســكان. وعليــه، فقــد اتبعنــا الطريقــة التاليــة:
ــا الزاخــرة، فقــد اســتطعنا تحديــد تــدرج جميــع العقــارات وفــق تصنيــف متوســط اإليجــار الشــهري. فقــد تــم منــح العقــارات فــي . 1 مــن خــالل قاعــدة بياناتن

ــة علــى أســاس موقعهــا. مختلــف المناطــق نقاطــًا عددي
يوضــح التحليــل الــذي قمنــا بــه بــأن العقــارات التــي يقــل عمرهــا عــن ســنتين قــادرة علــى تحقيــق 18.5 % زيــادة فــي اإليجــارات الشــهرية مقارنــة بالعقــارات . 2

التــي يتــراوح عمرهــا بيــن -2 5 ســنوات التــي تســتطيع أن تفــرض 10.2% زيــادة عــن العقــارات التــي يزيــد عمرهــا عــن خمــس ســنوات. وبالتالــي منحنــا نقاطــًا 
أعلــى للعقــارات الجديــدة، ونقاطــًا أقــل للعقــارات القديمــة.

يتــم تزويــد العقــارات االســتثمارية بمجموعــة متنوعــة مــن التجهيــزات مثــل بركــة ســباحة وصالــة ألعــاب وغرفــة للســاونا والبخــار وملعــب تنــس وخدمــات أمنيــة . 3
وغيرهــا. وقــد حرصنــا علــى تغطيــة كل ميــزة مــن تلــك المزايــا وتســجيلها ومنــح النقــاط المناســبة للعقــارات المــزودة بتلــك التجهيــزات.

معظــم العقــارات االســتثمارية فــي الكويــت غيــر مــزودة بمواقــف ســيارات مبنيــة، حيــث يتــم اســتخدام الســاحات الموجــودة علــى الطــرق ( بظــالل أو بــدون . 4
ظــالل ) إليقــاف الســيارات. ولكــن توجــد بعــض العقــارات التــي قــام مالكوهــا بتوفيــر مبنــى أو طابــق ســفلي/مدرج ليكــون موقفــًا للســيارات. وقــد تــم منــح 

النقــاط اإلضافيــة لتلــك العقــارات.
بعــد منــح النقــاط علــى أســاس المعاييــر المذكــورة أعــاله، قمنــا بوضــع الحــدود الالزمــة لتقســيم العقــارات إلــى درجــات متنوعــة. العقــارات أ+ قليلــة للغايــة (0.2 
% فقــط )، ولكــن هــذا منطقــي حيــث ســجل عــدد قليــل مــن العقــارات النقــاط األعلــى الالزمــة لتحقيــق هــذه الدرجــة. أمــا العقــارات مــن الدرجــة أ والدرجــة ب 

فتســتحوذ علــى 1.7% و 9.3 % مــن األســواق. ومــع جمــع أعلــى ثــالث درجــات معــًا ســنجدها تســتحوذ علــى 11.2 % فقــط مــن األســواق.
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تنويه
ــر أقصــى جهدهــا للتحقــق مــن  ــداد هــذا التقري لقــد بذلــت األطــراف المشــتركة فــي إع
صحــة البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، وعلــى الرغــم مــن ثقتنــا بصحــة هــذه البيانــات 
إال أننــا ال نتحمــل أيــة مســئولية تجــاه ذلــك. يمنــع نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن هــذا 
ــه التســجيل الفوتوغرافــي  ــا بمــا في ــة أو غيره ــة أو الكتروني ــأي وســيلة تصويري ــر ب التقري
والتســجيل علــى أشــرطة أو أقــراص مقــروءة أو أي وســيلة نشــر أخــرى بمــا فيهــا حفــظ 

ــن. المعلومــات واســترجاعها دون إذن خطــي مــن اتحــاد العقاريي
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