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تنويه
لقــد بذلــت األطــراف املشــتركة فــي إعــداد هــذا التقريــر أقصــى جهدهــا للتحقــق مــن صحــة البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر ،وعلــى الرغــم مــن ثقتنــا بصحــة هــذه البيانــات إال أننــا ال نتحمــل أيــة مســئولية
جتــاه ذلــك .مينــع نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن هــذا التقريــر بــأي وســيلة تصويريــة أو الكترونيــة أو غيرهــا مبــا فيــه التســجيل الفوتوغرافــي والتســجيل علــى أشــرطة أو أقــراص مقــروءة أو أي وســيلة نشــر
أخــرى مبــا فيهــا حفــظ املعلومــات واســترجاعها دون إذن خطــي مــن احتــاد العقاريــن.
© جميع احلقوق محفوظة إلحتاد العقاريني.
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نبذة عن اتحاد العقاريين
تأســس احتــاد العقاريــن عــام  1990م مــن خــال مجموعــة متميــزة مــن األعضــاء املؤسســن تقدمهــم املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــي الشــيخ ناصــر ســعود
الصبــاح الــذي بــذل جهــوداً كبيــرة فــي تأســيس وقيــام االحتــاد .وقــد رســم االحتــاد ومنــذ إنشــائه أهدافـاً عــزم علــى حتقيقهــا مــن خــال آليــات وضعــت
كأســس وضوابــط تــؤدى إلــي حتقيــق تلــك األهــداف والتــي مــن أجلهــا جــاءت فكــرة تأســيس االحتــاد .حيــث يســعي االحتــاد إلــي خلــق مظلــة آمنــة
تضــم مــاك العقــار فــي دولــة الكويــت لتســويقه فــي مجتمــع األعمــال واجلهــات املعنيــة والدفــاع عــن حقــوق العقاريــن والقيــام بــدور فعــال فــي تنظيــم
وتنميــة قطــاع العقــار لكــي يكــون االحتــاد العبـاً رئيســياً ومؤثــراً فــي صنــع القــرار االقتصــادي فــي دولــة الكويــت .كمــا يســعى االحتــاد لتقــدمي اخلدمــات
االستشــارية الداعمــة لســوق العقــار فــي الكويــت كاخلدمــات اللوجســتية وذلــك لتحقيــق أكبــر قــدر مــن األمــان االســتثماري فــي العقــار الكويتــي مبــا
يــؤدى إلــي ضــخ املزيــد مــن االســتثمارات فــي هــذا القطــاع الــذي ميثــل أحــد أهــم ركائــز التطــور االقتصــادي كمــا يضــع االحتــاد فــي مقدمــة أولوياتــه
احلفــاظ علــي املصالــح االســتثمارية ألعضائــه والســعي إلــي توســعة القاعــدة العريضــة لعضويتــه لتشــمل كافــة شــرائح مــاك العقــار االســتثماري
والتجــاري فــي الكويــت.
2

الملخص
لقــد أصبــح النقــص فــي مواقــف الســيارات مصــدر قلــق بالــغ وأمــر مــؤرق بالنســبة ألجهــزة التخطيــط العمرانــي فــي أغلــب املــدن الكبــرى .هــذا التقريــر
يســلط الضــوء علــى املناطــق عاليــة الكثافــة فــي الكويــت ألغــراض تقييــم النقــص فــي مواقــف الســيارات فــي تلــك املناطــق التــي تأتــي علــى رأســها
املناطــق التجاريــة واالســتثمارية وفيمــا يلــي بعــض املخرجــات الرئيســية:
 هذه الدراسة تغطي  18,264عقار على مساحة أرض (مبنية) تبلغ  84.71مليون متر مربع.
 نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات هــو  .1,981,651وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل
 42.7متر مربع من املساحة املبنية.
 فــي الوقــت احلالــي ،يوجــد مــا يقــدر بــــ  829,294موقــف للســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر موقــف واحــد لــكل  102.2متــر مربــع مــن
املســاحة املبنيــة فــي الوقــت احلالــي.
 وبهذا توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  1,152,357موقف ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%58.2
 حتتــاج األماكــن التجارية/االســتثمارية إلــى  1.41مليــون موقــف للســيارات ومــع ذلــك فــإن مواقــف الســيارات املتوفــرة هــي  519,183موقــف  -ومــن
ثــم هنــاك فجــوة مبقــدار  900,045موقــف للســيارات أو بنســبة .%63.4
 إن األماكــن التعليميــة وأماكــن العمــل احلكوميــة لديهــا فجــوات كبيــرة للغايــة بنســبة  %78.3و  %80.5علــى التوالــي .باإلضافــة إلــى أن تلــك
املواقــف تخــص العاملــن فــإن هــذه األماكــن يأتــي إليهــا عــدد كبيــر للغايــة مــن املراجعــن وبالتالــي فــإن احتياجــات موقــف الســيارات تكــون مرتفعــة
للغايــة بشــكل عــام فــا عجــب أن نــرى ازدحــام دائــم فــي مواقــف الســيارات بالقــرب مــن أي مــكان تعليمــي أو أي مــكان عمــل حكومــي.
 ســجلت فجــوة مواقــف الســيارات فــي أماكــن الرعايــة الصحيــة نســبة بلغــت  %57.7أمــا الفنــادق فقــد بلغــت نســبتها حوالــي  %36.3مــن الفجــوة
التــي تعتبــر األقــل مقارنــة بــأي فئــة.
 لدى أماكن مساحات املكاتب اإلدارية فجوة بنسبة  %59.2فيما بلغت نسبة الفجوة في أماكن البيع بالتجزئة/أماكن الترفيه .%58.2
 حتتــاج األماكــن االجتماعية/الدينية/الرياضيــة حوالــي  10,466موقــف للســيارات لكــن يوجــد بهــا مــا يناهــز  21.976موقــف ومــن ثــم فــإن هــذه
األماكــن تعتبــر مــز ّود صافــي ملرافــق وقــوف الســيارات.
 توفــر مواقــف الســيارات العامــة مــا يقــارب  122,190موقــف للســيارات وبــدون تلــك األماكــن فــإن فجــوة مواقــف الســيارات قد ترتفع إلى نســبة .%65

 يتبــن مــن حتليلنــا وجــود نقــص فــي مواقــف الســيارات فــي جميــع املناطــق عاليــة الكثافــة بنســبة تتجــاوز  %50ومــن ثــم تقــدر الفجــوة فــي مواقــف
الســيارات بأكثــر مــن مليــون مــكان لوقــوف الســيارات علــى مســتوى جميــع مناطــق الكويــت.
 حتتــاج كل ســيارة مســاحة  35متــر مربــع مبنيــة (إذا كانــت فــي مبنــى متعــدد الطوابــق) كمعــدل متوســط شــاملة مــكان الصــف وجميــع املمــرات
ومناطــق الــدوران.
 وبنــاء علــى ذلــك يكــون املســاحة اإلجماليــة املطلوبــة ملواقــف الســيارات هــي  40.33مليــون متــر مربــع وتبلــغ تكلفــة إنشــاء املــكان الواحــد  175د.ك
وبالتالــي فــإن إجمالــي االســتثمارات الرأســمالية املطلوبــة للقضــاء بشــكل نهائــي علــى فجــوة مواقــف الســيارات تبلــغ  7.1مليــار دينــار كويتــي.
وفــي ضــوء حجــم املشــكلة الكبيــر ،نحــن نــرى أن هــذا األمــر يقتضــي تضافــر جهــود القطاعــن العــام واخلــاص للوصــول إلــى حــل لهــذه املشــكلة
وانطالق ـاً مــن هــذا نضــع بــن أيديكــم عــدد مــن التوصيــات لتحســن هــذا الوضــع واحتــواء هــذه املشــكلة املتناميــة.
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مقدمة
لقــد أصبــح النقــص فــي مواقــف الســيارات مصــدر قلــق بالــغ وأمــر مــؤرق بالنســبة ألجهــزة التخطيــط العمرانــي فــي أغلــب املــدن الكبــرى .إذ تســهم
عــدة عوامــل فــي نقــص أماكــن مواقــف الســيارات فــي الكويــت ومــن بــن تلــك العوامــل الرئيســية مــا يلــي:
 – 1حتــدد لوائــح لبنــاء معــدل مواقــف الســيارات لــكل بنــاء غيــر كافــي علــى اإلطــاق مــن الناحيــة العمليــة .علــى ســبيل املثــال ،إن معــدل املســاحة
املخصصــة ملواقــف الســيارات املنصــوص عليــه فــي الئحــة البلديــة بالنســبة لعقــارات املكاتــب اإلداريــة يشــترط موقــف واحــد لــكل  65متـ ًرا مرب ًعــا
مــن املســاحة املؤجــرة وهــذا املعــدل غيــر كافــي ألن املســاحة البالغــة  65متــر مربــع تضــم عــدة مكاتــب تتســع لعــدد يتــراوح مــن  3-4موظفــن وكل
موظــف مــن هــؤالء املوظفــن لــه ســيارته اخلاصــة .وينطبــق نفــس الشــيء علــى فئــات العقــارات األخــرى مثــل عقــارات البيــع بالتجزئــة والعقــارات
التجاريــة إلــخ.
 – 2لقــد طــرأت العديــد مــن التغييــرات والتعديــات علــى لوائــح البنــاء إال أن متطلبــات مواقــف الســيارات لــم تتطــور بنفــس الوتيــرة خــال العقديــن
نقصــا
املاضيــن فــي الكويــت .ومــن هنــا فــإن العديــد مــن املبانــي القدميــة توفــر مســاحات محــدودة للغايــة ملواقــف الســيارات األمــر الــذي يســبب ً
حــا ًدا فــي الوقــت احلالــي.
 – 3إن تكلفــة إنشــاء مســاحات ملواقــف الســيارات مرتفعــة بشــكل عــام وال يجنــي مطــوري العقــارات فائــدة مباشــرة كافيــة مــن توفيــر مســاحات إضافيــة
أكثــر ممــا تشــترطه البلديــة.
 – 4عــزوف القطــاع اخلــاص عــن تنفيــذ إقامــة مواقــف الســيارات املتعــددة األدوار حيــث مت إقامــة  19مبنــى موقــف ســيارات خــال الفتــرة مــن
إلــى  2009مبختلــف مناطــق الكويــت ،وخــال الفتــرة مــن  2009إلــى  2018مت إقامــة مبنيــن فقــط  ،وذلــك بســبب عــدم إســناد إدارة أمــاك
الدولــة اإلدارة واالســتثمار للشــركة التــي قامــت بإنشــاء مواقــف الســيارات .

1990

 – 5نظــراً للطبيعــة الفريــدة القتصــادات دول اخلليــج فــإن املســتهلكني يحصلــون علــى الوقــود بأســعار منخفضــة (مقارنــة بجميــع الــدول غيــر املنتجــة
للنفــط فــي العالــم) باإلضافــة إلــى البيئــة غيــر الضريبيــة وهــذا يجعــل أســعار الســيارات منخفضــة .ونتيجــة لذلــك فلــم يتــم تطويــر مفاهيــم مثــل
املواصــات اجلماعيــة ممــا أدى إلــى ارتفــاع أعــداد الســيارات.
 – 6يوجــد نقــص كبيــر أو غيــاب كامــل ألنظمــة النقــل اجلماعيــة العامــة األمــر الــذي يجبــر اجلميــع علــى اســتخدام الســيارات كنمــط أساســي لالنتقــال
داخــل املــدن.
 – 7إن ظــروف الطقــس احلاليــة فــي منطقــة اخلليــج جتعــل مــن الصعــب جــدا تبنــي ثقافــة املشــي أو اســتخدام مركبــة بعجلتــن .وفــي غيــاب أنظمــة
النقــل اجلماعــي املمكنــة أصبحــت الســيارات وســيلة النقــل.
ونتيجــة لــكل هــذه العوامــل فــإن الفجــوة فــي مواقــف الســيارات تتســع علــى مســتوى العقــارات املنفــردة وعنــد إضافــة آالف مــن هــذه العقــارات فــإن تلــك
الفجــوة تخلــق معضلــة واســعة علــى مســتوى املنطقــة يصعــب حلهــا .ونضــع بــن أيديكــم فــي هــذا التقريــر تقديــرات حلجــم الفجــوة فــي عــدد مواقــف
الســيارات فــي مناطــق الكويــت املختلفــة.

4

يركز التقرير على المناطق العمرانية
ذات الكثافة العالية
رغــم وجــود عــدد كبيــر مــن املناطــق فــي الكويــت فــإن البلديــة تخصــص معظــم تلــك املناطــق للســكن اخلــاص ويبلــغ عــدد املنــازل فيهــا حوالــي 150,000

منــزل وتعتبــر مناطــق ذات كثافــة منخفضــة.

 – 1تبلــغ نســبة البنــاء فــي املناطــق الســكنية اخلاصــة  210%مــن مســاحة األرض .ورغــم مــن أن املنــازل اخلاصــة قــد تكــون كبيــرة جــدا فــإن عــدد
الســيارات لــكل منــزل أقــل بكثيــر مقارنــة مــن عــدد الســيارات فــي املبنــى الســكني متعــدد األدوار (االســتثماري والتجــاري)
 – 2إن مواقــف الســيارات فــي الشــوارع الرئيســية ال متثــل مشــكلة كبيــرة فــي مناطــق الســكن (مقارنــة باملناطــق عاليــة الكثافــة) فــي ظــل وجــود االرتــداد
مــن الشــارع بجانــب معظــم املنــازل .وتوجــد عــدة حــاالت تكتــظ فيهــا املمــرات اجلانبيــة بالســيارات ومــع ذلــك الفجــوة ليســت كبيــرة كمــا هــو احلــال
فــي املناطــق ذات الكثافــة العاليــة (االســتثماري والتجــاري).
 – 3وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن املســاجد واجلمعيــات التعاونيــة واألنديــة الرياضيــة واملنظمــات االجتماعيــة والعديــد مــن املناطــق العامــة األخــرى توفــر
أماكــن ملواقــف الســيارات فــي املناطــق الســكنية اخلاصــة.
ومن هنا فإن هذا التقرير يركز على املناطق ذات الكثافة العالية والتي تعتبر في املقام األول هي املناطق التجارية واالستثمارية.
يوجد باملناطق ذات الكثافة العالية في الكويت  17,047عقار
اجلــدول  1فــي هــذا التقريــر يوضــح قائمــة بجميــع املناطــق ذات الكثافــة العاليــة التــي تغطيهــا الدراســة .وقــد قمنــا بجمــع املعلومــات عــن عــدد العقــارات
التجاريــة والســكنية فــي هــذه املناطــق مــن موقــع الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة.
 – 1يوجــد  17,047عقــار جتــاري واســتثماري موزعــن بــن  20منطقــة كمــا فــي يونيــو ( 2018وفــق آخــر حتديــث لبيانــات الهيئــة) .وهنــاك
عقــار اســتثماري و  3,023عقــار جتــاري مــن بــن هــذه العقــارات.

14,024

 – 2ونحــن نالحــظ أن عبــارات الهيئــة املتعلقــة بالعقــارات التجاريــة مثــل "املؤسســات" والعقــارات االســتثمارية مثــل "الســكنية واملؤسســات" هــي عبــارات
غيــر واضحــة ومــا هــو التعريــف الدقيــق الــذي تســتخدمه الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة لتصنيــف العقــارات بــن هاتــن الفئتــن.
 – 3فــي حــن يقصــد دائمـاً بالعقــارات التجاريــة أنهــا جتاريــة فــإن فئــة العقــارات االســتثمارية تشــتمل علــى مبانــي الشــقق متعــددة األدوار والعيــادات
متعــددة التخصصــات والفنــادق والرعايــة الصحيــة واملعاهــد التعليميــة وأماكــن البيــع بالتجزئــة إلــخ.
 – 4إن اآلالف مــن العقــارات التجاريــة تتداخــل مــع العقــارات الســكنية مبوجــب التعريــف الــذي تتبنــاه الهيئــة وال يوجــد طريقــة لفصلهمــا ألغــراض
هــذا التحليــل.
 – 5ومن ثم فقد جمعنا جميع العقارات التجارية مع العقارات السكنية االستثمارية ألغراض حتليلنا.
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اجلدول  :1قائمة باملناطق العمرانية ذات الكثافة السكانية العالية وعدد العقارات
مسلسل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

محافظة العاصمة
مدينة الكويت*
بنيد القار
محافظة حولي
الشعب
الساملية
اجلابرية
حولي
محافظة األحمدي
األحمدي **
الفنطاس
املهبولة
أبو حليفة
املنقف
الفحيحيل
محافظة اجلهراء
اجلهراء
محافظة الفروانية
الفروانية
خيطان
جليب الشيوخ
الرقة
الضجيج
محافظة مبارك الكبير
مبارك الكبير
صباح السالم
اإلجمالي

عقارات املؤسسات

العقارات السكنية
واملؤسسات

إجمالي العقارات

379

960

1,339

294

663

957

85

297

382

768

5,531

6,299

58

127

185

337

2,939

3,276

120

536

656

253

1,929

2,182

938

3,002

3,940

221

246

467

73

309

382

255

797

1,052

54

359

413

130

708

838

205

583

788

113

443

556

113

443

556

496

3,604

4,100

155

1,157

1,312

162

890

1,052

107

1,279

1,386

32

257

289

40

21

61

329

484

813

176

269

445

153

215

368

3,023

14,024

17,047

* مدينة الكويت تضم أربع مناطق الشرق والقبلة واملرقاب ودسمان وتشمل أيضاً منطقة الواجهة البحرية .وجميع هذه املناطق تسمى مدينة الكويت.
** األحمدي تشتمل عدة مناطق في األحمدي مثل شمال األحمدي ووسط األحمدي وجنوب األحمدي وشرق األحمدي إلخ.
املصدر :الهيئة العامة للمعلومات املدنية

وقد عرضنا في اجلدول  2ما يغطيه هذا التحليل.
 اجلدول  2يوضح عدد العقارات التجارية والسكنية املجمعة في كل منطقة والعقارات التي يغطيها هذا التحليل.
 كما أن اجلدول  1يبني وجود  17,047عقار بشكل إجمالي حسب معلومات الهيئة العامة للمعلومات املدنية وقد غطينا  15,106عقار.
 تبلغ نسبة التغطية العامة  %88.6ونحن نرى بأنها نسبة كافية إلجراء التحليل.
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اجلدول  :2نطاق التغطية هذا التحليل

إجمالي العقارات

العقارات املغطاة

النسبة املئوية ملعدل التغطية

1,339

1,265

%94.5

957

907

%94.8

382

358

%93.7

6,299

5,858

%93.0

185

161

%87.0

3,276

3,074

%93.8

656

567

%86.4

2,182

2,056

%94.2

3,940

3,620

%91.9

467

413

%88.4

382

348

%91.1

1,052

956

%90.9

413

390

%94.4

838

795

%94.9

788

718

%91.1

556

460

%82.7

556

460

%82.7

4,100

3,336

%81.4

1,312

1,076

%82.0

1,052

952

%90.5

1,386

1,021

%73.7

289

231

%79.9

61

56

%91.8

813

567

%69.7

صباح السالم

445

312

%70.1

368

255

%69.3

اإلجمالي

17,047

15,106

%88.6

محافظه العاصمة
مدينه الكويت
بنيد القار

*

محافظه حولي
الشعب

الساملية

اجلابرية
حولي

محافظه األحمدي
األحمدي

الفنطاس

املهبولة

أبو حليفة

املنقف

الفحيحيل

محافظه اجلهراء
اجلهراء

محافظه الفروانية
الفروانية

خيطان

جليب الشيوخ
الرقعي

الضجيج

محافظه مبارك الكبير
مبارك الكبير

تغطي هذه الدارسة  3,027مكا ًنا في عدة فئات إلى جانب العقارات التجارية والسكنية واإلستثمارية.
 فــي الكويــت ،جميــع املناطــق بهــا أماكــن مواقــف ســيارات تخصصهــا احلكومــة وبالرغــم مــن أن معظــم هــذه املواقــف فــي شــكل ســاحات مفتوحــة
ملواقــف الســيارات فهنــاك عــدد قليــل مــن تلــك املواقــف عبــارة عــن مبانــي متعــددة األدوار .وجميــع أماكــن مواقــف الســيارات املخصصــة مــن احلكومــة
مشــمولة فــي هــذه الدراســة علــى أنهــا توفــر مســاحات هامــة للغايــة ملواقــف الســيارات فــي معظــم املناطــق.
 نحــن نالحــظ أن أماكــن مواقــف الســيارات هــذه مخصصــة علــى نظــم املعلومــات اجلغرافيــة علــى موقــع البلديــة وميكــن ألي مســتخدم أن يبحــث
فيهــا بحســب املنطقــة والقطعــة.
 ويقدم املوقع قائمة بالعقارات املخصصة على أنها "مناطق مفتوحة" و"ساحات لعب".
 ألغــراض هــذه التحليــل مت تغطيــة جميــع األماكــن التعليميــة فــي املناطــق التــي متــت دراســتها وحتليلهــا .وهــذه األماكــن التعليميــة التــي يبلــغ عددهــا
 335تشــمل  272مدرســة و 46معهــدا و 13كليــة و 4جامعــات.
 كما أنه ألغراض هذه التحليل مت تغطية عدد  139مكان للرعاية الصحية شمل فيها  37مستشفى و 102عيادة متعددة التخصصات.
فرعا في املناطق التي متت دراستها وحتليلها.
 يوجد حوالي  29جميعة تعاونية رئيسية وً 92

 يغطي هذا التحليل أكثر من  100مكان عمل حكومي يوجد  39منها في مدينة الكويت والعدد املتبقي منتشر في املناطق األخرى.
 وقــد غطــت هــذه الدراســة أيض ـاً املنظمــات االجتماعيــة واملراكــز الرياضيــة فــي املناطــق التــي متــت دراســتها وحتليلهــا .وبشــكل عــام فــإن هــذه
األماكــن تشــغل مســاحات شاســعة وبهــا أماكــن كبيــرة لوقــوف الســيارات.
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 تغطي هذه الدراسة أيضاً  29سفارة و 24صالة متعددة األغراض و 23حديقة وستة مالعب رياضية.
 هناك مجموعة أماكن أخرى مدرجة حتت فئة األماكن املتنوعة ألنها ال تندرج حتت أي فئة أخرى مبجموع أماكن بلغ  1,073مكان.
اجلدول  :3األماكن غير التجارية وغير السكنية املغطاة في الدراسة
م فئة املكان
 1مساحات مواقف السيارات

635

2

335

3
4
5
6
7
8
9

عدد األماكن

التعليمية

الدينية

325

الرعاية الصحية

139

اجلمعيات التعاونية

121

العمل احلكومية

103

املنظمات االجتماعية

67

املراكز الرياضية

64

املناطق املفتوحة

57

 10السفارات
 11ساحات اللعب

29
26

 12قاعات متعددة األغراض
 13احلدائق

24
23

 14املالعب الرياضية
 15متنوعة

6
1,073

مجموع

3,027

تغطــي هــذه الدراســة  18,264عقــا ًرا مــا بــن العقــارات التجاريــة والســكنية وجميــع أنــواع العقــارات األخــرى لتحليــل الفجــوات فــي مواقــف الســيارات
فــي املناطــق املختلفــة.
تعاني املناطق عالية الكثافة في الكويت من فجوة في مواقف السيارات بنسبة

%58.2

يعرض اجلدول  4حملة من التحليل الشامل:
 تغطي الدراسة  18,264عقا ًرا على مساحة تبلغ  84.71مليون متر مربع (مبنية).

 نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات هــو  .1,981,651وهــذا يعنــي توفيــر أماكــن مواقــف مبعــدل موقــف واحــد لــكل
 42.7متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.

 فــي الوقــت احلالــي ،يوجــد مــا يقــدر بـــ  829294موقــف للســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر موقــف واحــد لــكل  102.2متــر مربــع مــن
املســاحة املبنيــة فــي الوقــت احلالــي.
 وبهذا توجد فجوة في عدد مواقف السيارات تبلغ  1,152,357موقف ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .58.2%
اجلدول  :4الفجوة الكلية في مواقف السيارات في املناطق عالية الكثافة في الكويت )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

إجمالي املساحة املبنية

عدد مواقف السيارات املتاحة

18,264

 84,710,000متر مربع
 829,294موقف

املعدل احلالي ملوقف السيارات

 102.1متر مربع

املعدل األمثل ملوقف السيارات

 42.7متر مربع

نسبة الفجوة في مواقف السيارات

%58.2

العدد األمثل ملواقف السيارات

 1,981,651موقف

الفجوة في مواقف السيارات

 1,152,357موقف
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يوضــح اجلــدول  5حتليــل الفجــوة فــي مواقــف الســيارات حســب الفئــات املختلفــة لألماكــن ويوضــح الشــكل  1النســبة املئويــة للفجــوة فــي مواقــف
الســيارات فــي هــذه األماكــن:
 حتتــاج األماكــن التجارية/االســتثمارية إلــى  1.41مليــون موقــف ومــع ذلــك فــإن املواقــف املتوفــرة هــي  519,183موقــف  -ومــن ثــم هنــاك فجــوة
مبقــدار  900,045موقــف .ويوضــح املخطــط البيانــي  1النســبة املئويــة لهــذه الفجــوة التــي تبلــغ .%63.4
 أماكن اجلمعيات التعاونية بها فجوة صغيرة في العدد املطلق إال أن هذه الفجوة ال تزال عند نسبة  %56.1من حيث النسبة املئوية.
 إن األماكــن التعليميــة وأماكــن العمــل احلكوميــة لديهــا فجــوات كبيــرة للغايــة بنســبة  %78.3و  %80.5علــى التوالــي .باإلضافــة إلــى أن تلــك املواقــف
تخــص العاملــن فــإن هــذه األماكــن يأتــي إليهــا عــدد كبيــر للغايــة مــن مراجعــن وبالتالــي فــإن احتياجــات موقــف الســيارات تكــون مرتفعــة للغايــة
بشــكل عــام .فــا عجــب أن نــرى ازدحــام دائــم فــي مواقــف الســيارات بالقــرب مــن أي مــكان تعليمــي أو أي مــكان عمــل حكومــي.
 ســجلت فجــوة مواقــف الســيارات فــي أماكــن الرعايــة الصحيــة نســبة بلغــت  %57.7أمــا الفنــادق فقــد بلغــت نســبتها حوالــي  %36.3مــن الفجــوة
التــي تعتبــر األقــل مقارنــة بــأي فئــة.
 ولدى أماكن مساحات املكاتب اإلدارية فجوة بنسبة  %59.2فيما بلغت نسبة الفجوة في أماكن البيع بالتجزئة/أماكن الترفيه .%58.2
 حتتــاج األماكــن االجتماعية/الدينية/الرياضيــة حوالــي  10,466موقــف لكــن يوجــد بهــا مــا يناهــز  21.976مــكان ومــن ثــم فــإن هــذه األماكــن
تعتبــر مــز ّود صافــي ملواقــف الســيارات .ومــع ذلــك نحــن نالحــظ أن الدخــول إلــى العديــد مــن تلــك األماكــن قــد يكــون مقيــداً وبالتالــي قــد ال توفــر
حــا موثوقـاً بــه.
 توفــر مواقــف الســيارات العامــة مــا يقــارب  122,190موقــف لصــف الســيارات وبــدون تلــك األماكــن فــإن فجــوة مواقــف الســيارات قــد ترتفــع إلــى
نســبة  .%65ونحــن نالحــظ أن العديــد مــن أماكــن مواقــف الســيارات تتقاضــي رســوم مقابــل موقــف الســيارات.
اجلدول  :5تقييم الفجوة في مواقف السيارات حسب نوع املكان
االحتياجات التقديرية
ملواقف السيارات
األماكن التجارية/االستثمارية
1,419,228
أماكن اجلمعيات التعاونية
األماكن التعليمية

أماكن العمل احلكومية

أماكن الرعاية الصحية
أماكن الفنادق

أماكن املكاتب

أماكن البيع بالتجزئة/الترفيه
األماكن الرياضية /الدينية/االجتماعية
مواقف السيارات العامة

*

*

مواقف السيارات املتاحة
حالياً

الفجوة في مواقف
السيارات

519,183

900,045

24,054

10,567

13,487

191,349

41,580

149,769

129,317

25,280

104,037

12,881

5,448

7,433

12,682

8,084

4,598

90,569

36,913

53,656

91,105

38,073

53,032

10,466

21,976

)(11,510

-

122,190

)(122,190

* هذان النوعان من األماكن هما مزودان ملواقف السيارات.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :1ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﻜﺎن
80.5%
58.2%

59.2%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

أﻣﺎﻛﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ

57.7%

78.3%
56.1%

63.4%

36.3%
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أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
أﻣﺎﻛﻦ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

مدينة الكويت
يعرض اجلدول  6حملة عامة عن التحليل الشامل في مدينة الكويت:
تغطي الدراسة  1,726عقا ًر على مساحة أرض (مبنية) تبلغ  13.36مليون متر مربع.
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  299,817موقــف .وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل موقــف واحــد لــكل
 44.6متر مربع من املساحة املبنية.
اجلدول  :6الفجوة العامة في مواقف السيارات في مدينة الكويت )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

1,726

إجمالي املساحة املبنية

 13,364,993متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

 146,424موقف

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 91.3متر مربع

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 44.6متر مربع

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%51.2

العدد األمثل ملواقف السيارات

 299,817موقف

الفجوة في عدد مواقف السيارات

 153,393موقف

 فــي الوقــت احلالــي ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  146,424موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف
واحــد لــكل  91.3متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  153,393ما ميثل  %51.2كنسبة مئوية.
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
فــي مدينــة الكويــت.
 تعتبــر األماكــن التعليميــة وأماكــن العمــل احلكوميــة هــي أكبــر األماكــن التــي تشــهد نقــص فــي مواقــف بنســبة مئويــة تخطــت  %80فــي حــن يبلــغ
النقــص فــي أماكــن املكاتــب نســبة مرتفعــة .%67.4
 سجلت الفنادق أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املجموعة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :2ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

80.8%
67.4%
50.8%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

60.1%

80.1%
53.3%

54.9%

39.3%

أﻣﺎﻛﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
أﻣﺎﻛﻦ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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بنيد القار
اجلدول  7يعرض أدناه يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة بنيد القار
تغطي الدراسة  482عقاراً مبساحة  1.7مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  43,220مــكان .وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل
 39.6متر مربع من املساحة املبنية.
اجلدول  :7الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة بنيد القار )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

482

إجمالي املساحة املبنية

 1,712,703متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

17,473

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 98.0متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

43,220

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 39.6متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

25,747

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%59.6

 فــي الوقــت احلالــي ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  17,473موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد
لــكل  98.0متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  25,747مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%59.6
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة بنيــد القــار
 كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة مــرة أخــرى حيــث ســجلت نقصــا بنســبة  %82.2أمــا نســبة النقــص
فــي أماكــن املكاتــب اإلداريــة فقــد بلغــت .%69.7
 ومجدداً سجلت الفنادق أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املجموعة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎر

57.1%

82.2%

69.7%

57.8%

65.2%

62.4%

25.9%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
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أﻣﺎﻛﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

الشعب
اجلدول  8يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة الشعب:
تغطي الدراسة  238عقاراً مبساحة  1.3مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .25,771وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  50.0متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :8الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة الشعب
عدد العقارات التي يغطيها التحليل

)(2018
238

إجمالي املساحة املبنية

1,289,709

مواقف السيارات املتاحة

14,061

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 91.7متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

25,771

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 50.0متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

11,710

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%45.4

 حاليــاً ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  14,061موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد لــكل
 91.7متر مربع من املساحة املبنية.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  11,710مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%45.4
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة الشــعب.
 كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقصــا بنســبة  %78أمــا أماكــن البيــع التجزئة/أماكــن
الترفيــه فقــد بلغــت نســبتها %67.6
 سجلت أماكن عقارات املكاتب اإلدارية أعلى نسبة أماكن متاحة لصف السيارات في هذه املجموعة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :4ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺐ
78.0%

67.6%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

59.4%

21.2%

22.2%

أﻣﺎﻛﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

52.0%

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

41.8%

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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السالمية
اجلدول  9يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة الساملية:
تغطي الدراسة  3,752عقاراً مبساحة  13.2مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .336,380وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  39.2متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :9الفجوة العامة في مواقف السيارات في الساملية

)(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

3,752

مواقف السيارات املتاحة

132,190

إجمالي املساحة املبنية

 13,180,494متر مربع

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 99.7متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

336,380

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 39.2متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

204,190

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%60.7

 فــي الوقــت الراهــن ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  132,190موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف
واحــد لــكل  99.7متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك هناك فجوة في مواقف السيارات تبلغ  204,190مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%60.7
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة الســاملية.
 ومــرة أخــرى ،كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقصـاً بنســبة  %77.9فــي حــن بلغــت
نســبة النقــص فــي أماكــن العمــل احلكوميــة .%72.5
 سجلت أماكن عقارات املكاتب اإلدارية أعلى نسبة أماكن متاحة لصف السيارات في هذه املجموعة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :5ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ
72.5%
59.2%

77.9%

68.4%
52.9%

32.1%

39.1%

17.0%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
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أﻣﺎﻛﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
أﻣﺎﻛﻦ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

الجابرية
اجلدول  10يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة اجلابرية:
تغطي الدراسة  832عقاراً مبساحة  4.2مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .97,172وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  43.4متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :10الفجوة العامة في مواقف السيارات في اجلابرية )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

832

إجمالي املساحة املبنية

 4,217,465متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

40,410

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 104.4متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

97,172

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 43.4متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

56,762

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%58.4

 فــي الوقــت احلالــي ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  40,410موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد
لــكل  104.4متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  56,762مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%58.4
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة اجلابريــة.
 كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب أماكــن العمــل احلكوميــة حيــث ســجلت نقص ـاً بنســبة  %87.1فــي حــن بلغــت نســبة
النقــص فــي األماكــن التعليميــة نســبة .%78.8
 سجلت الفنادق أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املجموعة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :6ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﳉﺎﺑﺮﻳﺔ
87.1%

78.8%

64.4%

56.6%

46.2%

57.1%

18.9%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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حولي
اجلدول  11يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة حولي:
تغطي الدراسة  2,743عقاراً مبساحة  10.1مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .259,979وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  38.7متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :11الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة حولي )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

2,743

إجمالي املساحة املبنية

 10,066,643متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

101,327

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 99.3متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

259,979

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 38.7متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

158,652

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%61.0

 حالي ـاً ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  101,327موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد لــكل
 99.3متر مربع من املساحة املبنية.
 ومن ثم توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  158,652مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%61.0
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة حولــي.
 كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقصـاً بنســبة  %78.6فــي حــن بلغــت نســبة النقــص
فــي أماكــن العمــل احلكوميــة .%66.7
 سجلت أماكن عقارات املكاتب اإلدارية أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املجموعة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :3ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻲ
78.6%
60.9%

59.2%
33.1%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
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أﻣﺎﻛﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ

66.7%

65.9%

65.4%

37.5%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
أﻣﺎﻛﻦ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

األحمدي
اجلدول  12يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة األحمدي:
تغطي الدراسة  183عقاراً مبساحة  3.5مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .66,951وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  53.1متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :12الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة األحمدي)(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

183

إجمالي املساحة املبنية

 3,554,875متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

31,355

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 113.4متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

66,951

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 53.1متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

35,596

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%53.2

 حاليــاً ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  31,355موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد لــكل
 113.4متر مربع من املساحة املبنية.
 وبناء على ذلك ،توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  35,596مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%53.2
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة األحمــدي.
 كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة وأماكــن العمــل احلكوميــة حيــث ســجلت نقص ـاً بنســبة %87.6
ونســبة  77.5علــى التوالــي
 سجلت أماكن البيع بالتجزئة/الترفيه أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املجموعة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :8ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻷﺣﻤﺪي
87.6%

77.5%
55.8%

52.5%

8.1%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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الفنطاس
اجلدول  13يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة الفنطاس:
تغطي الدراسة  356عقاراً مبساحة  1.3مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .32,268وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  40.8متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :13الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة الفنطاس )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

356

إجمالي املساحة املبنية

 1,315,089متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

10,921

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 120.4متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

32,268

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 40.8متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

21,347

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%66.2

 حاليــاً ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  10,921موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد لــكل
 120.4متر مربع من املساحة املبنية.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  21,347مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%66.2
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة الفنطــاس.
 مــرة أخــرى ،كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقصـاً بنســبة  %77.5أمــا نســبة النقــص
فــي األماكــن االســتثمارية/التجارية فقــد بلغــت نســبة .%67.6
 ســجلت أماكــن الرعايــة الصحيــة أعلــى نســبة مســاحات متاحــة لصــف ســيارات فــي هــذه املجموعــة ومــع ذلــك ال زال هنــاك نقــص بحوالــي
فــي مواقــف الســيارات فــي هــذه املنطقــة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :9ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻄﺎس
77.5%
66.9%
49.4%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق
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60.8%

67.6%

40.6%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

%41

المهبولة
اجلدول  14يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة املهبولة:
تغطي الدراسة  1,365عقاراً مبساحة  3.5مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .88,160وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  39.7متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :14الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة املهبولة )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

1,365

إجمالي املساحة املبنية

 3,502,292متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

23,859

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 146.8متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

88,160

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 39.7متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

64,301

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

72.9%

 فــي الوقــت احلالــي ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  23,859موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد
لــكل  146.8متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  64,301مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%72.9
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة املهبولــة.

 كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة واألماكــن االســتثمارية/األماكن التجاريــة حيــث ســجلت نقصــاً
بنسبة .%72
 ومجدداً ،سجلت الفنادق أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املجموعة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :10ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﳌﻬﺒﻮﻟﺔ
77.6%
61.5%

73.3%

40.5%
18.3%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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أبو حليفة
اجلدول  15يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة أبو حليفة:
تغطي الدراسة  400عقاراً مبساحة  2.1مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .38,837وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  54.5متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :15الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة أبو حليفة )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

400

إجمالي املساحة املبنية

 2,114,774متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

15,386

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 137.4متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

38,837

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 54.5متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

23,451

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

60.4%

 وفــي هــذا الوقــت تشــير التقديــرات إلــى وجــود  15,386موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد
لــكل  137.4متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك ،توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  23,451مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%60.4
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة أبوحليفــة.
 مــرة أخــرى ،كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقصـاً بنســبة  %77.7أمــا نســبة النقــص
فــي األماكــن االســتثمارية/التجارية فقــد بلغــت نســبة .%71.4
 ســجلت أماكــن الترفيه/البيــع بالتجزئــة أعلــى نســبة مســاحات متاحــة لصــف ســيارات فــي هــذه املجموعــة ومــع ذلــك ال زال هنــاك نقــص
بحوالي  %59.2في مواقف السيارات في هذه املنطقة

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :11ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ أﺑﻮ ﺣﻠﻴﻔﺔ

59.2%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
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66.8%

70.6%

66.7%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

77.7%

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

64.5%

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

71.4%

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

المنقف
اجلدول  16يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة املنقف:
تغطي الدراسة  663عقاراً مبساحة  2.6مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .58,547وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  43.7متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :16الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة املنقف )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

663

إجمالي املساحة املبنية

 2,560,639متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

23,931

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 107.0متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

58,547

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 43.7متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

34,616

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%59.1

 فــي الوقــت الراهــن ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  23,931موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد
لــكل  107.0متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 ومن ثم توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  34,616مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%59.1
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة املنقــف.
 كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة واألماكــن االســتثمارية/التجارية حيــث ســجلتا نقصـاً بنســبة %77.6
ونســبة  %68علــى التوالــي
 في هذه املنطقة ،سجلت أماكن الرعاية الصحية أعلى نسبة أماكن متاحة لصف السيارات في هذه املجموعة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :12ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﳌﻨﻘﻒ
77.6%
68.0%

61.3%
38.6%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

41.4%
31.0%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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الفحيحيل
اجلدول  17يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة الفحيحيل:
تغطي الدراسة  740عقاراً مبساحة  4.1مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .88,489وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  45.8متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :17الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة الفحيحيل )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

740

إجمالي املساحة املبنية

 4,052,034متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

33,696

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 120.3متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

88,489

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 45.8متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

54,793

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

61.9%

 تشــير التقديــرات احلاليــة إلــى وجــود  33,696موقــف الســيارات فــي منطقــة الفحيحيــل .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي
موقــف واحــد لــكل  120.3متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  54,793مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%61.9
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة الفحيحيــل.
 ومجــدداً كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقصـاً بنســبة  %78أمــا نســبة النقــص فــي
األماكــن البيــع بالتجزئة/الترفيــه فقــد بلغــت نســبة .%67
 سجلت الفنادق أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املجموعة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :13ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ

67.0%

78.0%
61.0%

61.1%

16.7%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
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أﻣﺎﻛﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

63.9%

22.3%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

الجهراء
اجلدول  18يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة اجلهراء:
تغطي الدراسة  679عقاراً مبساحة  2.4مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .60,537وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  39.8متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :18الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة اجلهراء )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

679

إجمالي املساحة املبنية

 2,412,342متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

19,305

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 125.0متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

60,537

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 39.8متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

41,232

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

68.1%

 تشــير التقديــرات احلاليــة إلــى وجــود  19,305موقــف الســيارات فــي منطقــة الفحيحيــل .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي
موقــف واحــد لــكل  125.0متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  41,232مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .68.1%
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة اجلهــراء.
 ومــرة أخــرى ،كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقصـاً بنســبة  %77.7أمــا نســبة النقــص
فــي أماكــن الرعايــة الصحيــة فقــد ســجلت نســبة .%75.4
 وقد سجلت أماكن عقارات املكاتب اإلدارية أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املنطقة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :14ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﳉﻬﺮاء
75.4%

77.7%

70.2%

66.8%
51.9%

30.0%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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الفروانية
اجلدول  19يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة الفروانية:
تغطي الدراسة  1,140عقاراً مبساحة  3.6مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .91,452وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  39.3متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :19الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة الفروانية )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

1,140

إجمالي املساحة املبنية

 3,595,463متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

31,447

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 114.3متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

91,452

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 39.3متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

60,005

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

65.6%

 فــي الوقــت احلالــي ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود 31,447موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد
لــكل  114.3متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  60,005مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%65.6
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة الفروانيــة.
 كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة واألماكــن االســتثمارية/التجارية حيــث ســجلتا نقصـاً بنســبة %78.2
ونســبة  %69.4علــى التوالــي
 ومجدداً سجلت الفنادق أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املجموعة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :15ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ

78.2%
63.3%

52.4%

60.8%

47.8%

69.4%

20.3%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
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أﻣﺎﻛﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

خيطان
اجلدول  20يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة خيطان:
تغطي الدراسة  1,192عقاراً مبساحة  5.4مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .118,724وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  45.4متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :20الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة خيطان )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

1,192

إجمالي املساحة املبنية

 5,392,408متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

53,177

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 101.4متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

118,724

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 45.4متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

65,547

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%55.2

 حاليــا ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  53,177موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد لــكل
 101.4متر مربع من املساحة املبنية.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  65,547مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%55.2
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة خيطــان.
 ومــرة أخــرى كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقصـاً بنســبة  %78.1فــي حــن بلغــت
نســبة النقــص فــي أماكــن العمــل احلكوميــة .%66.7
 وقد سجلت الفنادق أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املجموعة في هذه املنطقة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :16ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﺧﻴﻄﺎن
78.1%
59.5%

59.5%

66.7%
46.0%

57.6%

16.7%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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جليب الشيوخ
اجلدول  21يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة جليب الشيوخ:
تغطي الدراسة  653عقاراً مبساحة  3.2مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .65,423وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  49.1متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :21الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة جليب الشيوخ )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

653

إجمالي املساحة املبنية

 3,215,263متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

26,175

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 122.8متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

65,423

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 49.1متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

39,248

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

60.0%

 فــي الوقــت احلالــي ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  26,175موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد
لــكل  122.8متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  39,248مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%60.0
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة جليــب الشــيوخ.
 مــرة أخــرى ،كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقص ـاً بنســبة  %77.5فــي حــن بلغــت
نســبة النقــص فــي أماكــن العمــل احلكوميــة .%66.7
 وقد سجلت أماكن البيع بالتجزئة/الترفيه أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املنطقة
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :17ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ

65.8%

66.7%

77.5%
63.5%

61.8%

44.6%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

25

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

الضجيج
اجلدول  22يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة الضجيج:
تغطي الدراسة  76عقاراً مبساحة  0.9مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .26,700وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  32.4متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :22الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة الضجيج )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

76

إجمالي املساحة املبنية

 865,355متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

7,732

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 111.9متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

26,700

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 32.4متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

18,968

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%71.0

 حاليــا ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  7,732موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد لــكل
متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.

111.9

 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  18,968مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%71.0
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )100%فــي
منطقــة الضجيــج.
 كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات فــي منطقــة الضجيــج مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقصـاً بنســبة  %83.7أمــا نســبة
النقــص فــي األماكــن االســتثمارية/التجارية فقــد بلغــت نســبة .%74.6
 وقــد ســجلت أماكــن البيــع بالتجزئة/الترفيــه أعلــى نســبة مســاحات متاحــة لصــف ســيارات فــي هــذه املنطقــة ومــع ذلــك ومــع ذلــك ال زال هنــاك
نقــص بحوالــي  %61.4فــي مواقــف الســيارات
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :18ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻀﺠﻴﺞ
83.7%
61.4%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

66.7%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

74.6%

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

26

الرقعي
اجلدول  23يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة الرقعي:
تغطي الدراسة  460عقاراً مبساحة  3.3مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .77,771وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  42.2متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :23الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة الرقعي )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

460

إجمالي املساحة املبنية

 3,285,689متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

28,688

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 114.5متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

77,771

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 42.2متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

49,083

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

63.1%

 فــي الوقــت احلالــي ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  28,688موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد
لــكل  114.5متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك ،توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  49,083مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%63.1
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة الرقعــي.
 كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب أماكــن العمــل احلكومــي حيــث ســجلت نقصـاً بنســبة  %86.5أمــا نســبة النقــص فــي
األماكــن التعليميــة فقــد بلغــت نســبة .%77.5
 وقد سجلت الفنادق أعلى نسبة مساحات متاحة لصف سيارات في هذه املجموعة.
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :19ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻌﻲ
86.5%

77.5%

61.5%

60.3%

57.0%

44.4%
19.7%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
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أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻨﺎدق

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

مبارك الكبير
اجلدول  24يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة مبارك الكبير:
تغطي الدراسة  198عقاراً مبساحة  1.9مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .40,271وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  46.6متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :24الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة مبارك الكبير )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

198

إجمالي املساحة املبنية

 1,877,283متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

19,230

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 97.6متر مربع

العدد األمثل ملواقف السيارات

40,271

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 46.6متر مربع

الفجوة في عدد مواقف السيارات

21,041

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

52.2%

 حاليــاً ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  19,230موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد لــكل
 97.6متر مربع من املساحة املبنية.
 ونتيجة لذلك ،توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  21,041مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .52.2%
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة مبــارك الكبيــر.
 وكانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب أماكــن الترفيه/البيــع بالتجزئــة فــي الوقــت احلالــي ،حيــث ســجلت بنســبة  %98فــي
حــن بلغــت نســبة النقــص فــي أماكــن العمــل احلكوميــة .%82.7
 وقــد ســجلت األماكــن التجارية/االســتثمارية أعلــى نســبة مســاحات متاحــة لصــف ســيارات ومــع ذلــك ال زال هنــاك نقــص بحوالــي  %55.7فــي
مواقــف الســيارات
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :20ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ
98.0%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

82.7%

77.5%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

53.4%

55.7%

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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صباح السالم
اجلدول  25يعرض حملة عامة عن التحليل الشامل في منطقة صباح السالم:
تغطي الدراسة  307عقاراً مبساحة  2.6مليون متر مربع من مساحة األرض (املبنية).
نحــن نقــدر أن إجمالــي مواقــف الســيارات املطلوبــة لهــذه العقــارات يبلــغ  .51,430وهــذا يعنــي توفيــر مواقــف مبعــدل مــكان واحــد لــكل  51.2متــر
مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
اجلدول  :25الفجوة العامة في مواقف السيارات في منطقة صباح السالم )(2018

عدد العقارات التي يغطيها التحليل

307

إجمالي املساحة املبنية

 2,631,191متر مربع

مواقف السيارات املتاحة

24,194

املعدل احلالي موقف لكل متر مربع

 108.8متر مربع

املعدل األمثل موقف لكل متر مربع

 51.2متر مربع

نسبة الفجوة في عدد مواقف السيارات

%53.0

العدد األمثل ملواقف السيارات

51,430

الفجوة في عدد مواقف السيارات

27,236

 فــي الوقــت احلالــي ،تشــير التقديــرات إلــى وجــود  24,194موقــف الســيارات .وهــذا يعنــي أن هــذه العقــارات توفــر فــي الوقــت احلالــي موقــف واحــد
لــكل  108.8متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
 وبناء على ذلك توجد فجوة في مواقف السيارات تبلغ  27,236مكان ما ميثل نسبة مئوية مبقدار .%53.0
 يبــن املخطــط البيانــي الــوارد أدنــاه نســبة االحتياجــات الالزمــة مــن مواقــف الســيارات املتاحــة فــي أماكــن مختلفــة (مــن أصــل نســبة  )%100فــي
منطقــة صبــاح الســالم.
 مــرة أخــرى ،كانــت النســبة األعلــى لنقــص مواقــف الســيارات مــن نصيــب األماكــن التعليميــة حيــث ســجلت نقص ـاً بنســبة  %79.2فــي حــن بلغــت
نســبة النقــص فــي أماكــن الترفيه/التجزئــة .%73.1
  ومــرة أخــرى ،ســجلت األماكــن التجارية/االســتثمارية أعلــى نســبة مســاحات متاحــة لصــف ســيارات ومــع ذلــك ال زال هنــاك نقــص بحوالــي %54.3

فــي مواقــف الســيارات

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  :21ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﺴﺎﻟﻢ

73.1%

71.3%

79.2%

71.7%
54.3%

أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ/اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
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أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﻣﺎﻛﻦ
اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ

اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ/
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

االستنتاجات والتوصيات
يتبــن مــن حتليلنــا الــذي قدمنــاه أن النقــص فــي مواقــف الســيارات فــي جميــع املناطــق عاليــة الكثافــة قــد تخطــى نســبة ( %50باســتثناء منطقــة
الشــعب التــي ســجلت نســبة )%45.4؛ حيــث تزيــد الفجــوة فــي مواقــف الســيارات عــن مليــون موقــف علــى مســتوى مناطــق الكويــت املختلفــة .وللوقــوف
علــى حجــم املشــكلة بالكامــل فقــد بينــا فــي اجلــدول  26االســتثمار الرأســمالي املطلــوب حلــل فجــوة مواقــف الســيارات.
 يوضح اجلدول  4أعاله أن إجمالي الفجوة في مواقف السيارات في الكويت تبلغ  1,152,357موقف للسيارات.
 كل موقف يحتاج (إذا كان في مبنى متعدد األدوار) في املتوســط مســاحة  35م 2مبنية .وهذه املســاحة تشــمل مكان الصف والصعود واملمرات إلخ.
 ومن ثم تكون املساحة اإلجمالية ملواقف السيارات املطلوبة هي  40.33مليون متر مربع.

 تبلــغ تكلفــة إنشــاء املتــر املربــع فــي املتوســط  175د.ك ومــن ثــم يكــون إجمالــي رأس املــال املطلــوب للقضــاء علــى هــذه الفجــوة نهائي ـاً  7.1مليــار
دينــار كويتــي.
اجلدول  :26تقديرات االستثمارات الرأسمالية املطلوبة للقضاء على فجوة مواقف السيارات في مختلف مناطق الكويت
الفجوة في مواقف السيارات

1,152,357

متوسطاملساحة املطلوبة لكل موقف

 35م

إجمالي املساحة املطلوبة للقضاء على فجوة مواقف السيارات

 40,332,488م

متوسطالتكلفة اإلنشائية للمتر املربع

 175د.ك

إجمالي االستثمارات املطلوبة

 7,058,185,343دينار كويتي
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مــن الواضــح أن مشــكلة النقــص فــي مواقــف الســيارات قــد ازداد ومنــا ليصــل إلــى نســبة ضخمــة ويقتضــي مــن احلكومــة اتخــاذ خطــوات عاجلــة حلــل
تلــك املشــكلة ،وإذا لــم تتخــذ احلكومــة أي إجــراءات عالجيــة فــإن هــذا النقــص ســيواصل االرتفــاع وســيصل إلــى مرحلــة ستشــل البنيــة التحتيــة .هنــاك
العديــد مــن اآلثــار غيــر املقصــودة لنقــص مواقــف الســيارات.
 معهــد إنترناشــيونال باركنــج آنــد موبيلتــي الــذي يتخــذ مــن واليــة فرجينيــا األمريكيــة مقــراً لــه يعتبــر أكبــر احتــاد عاملــي للمتخصصــن فــي مجــال
مواقــف الســيارات والنقــل والتعبئــة .وكشــفت دراســة أجراهــا املعهــد فــي عــام  2012أن الســبب وراء جتــول  30%مــن الســيارات فــي املناطــق
التجاريــة الرئيســية فــي املدينــة يعــود إلــى أن الســائقني يبحثــون عــن مواقــف الســيارات ومــن ثــم يضغطــون علــى حركــة املــرور.
 يســتغرق ســائقو الســيارات حوالــي  20دقيقــة فــي املتوســط مــن وقتهــم بحثـاً عــن مــكان ملوقــف الســيارة .وإذا مت حــل هــذه املشــكلة فيمكــن االســتفادة
مــن هــذه األوقــات املهــدرة فــي القــدرة اإلنتاجيــة وبالتالــي حتســن النمــو االقتصــادي.
 يعزى هدر الوقود وزيادة التلوث بسبب املركبات بشكل مباشر إلى مشكالت مواقف السيارات.
وبرأينــا أن هــذه املشــكلة فــي ضــوء حجهمــا الهائــل تقتضــي تضافــر اجلهــود مــن القطاعــن العــام واخلــاص للوصــول إلــى حــل وبنــاء علــى ذلــك فإننــا
نتقــدم إليكــم بالتوصيــات التاليــة:
 – 1البــد مــن إعــادة النظــر ومراجعــة لوائــح البلديــة احلاليــة املتعلقــة باحلــد األدنــى املطلــوب مــن مواقــف الســيارات ،علــى أن تتماشــى مــع أفضــل
املمارســات الدوليــة لضمــان عــدم تطويــر عقــارات جديــدة تســهم فــي نقــص مواقــف الســيارات.
 – 2علــى احلكومــة تشــجيع تطويــر مبانــي مواقــف الســيارات متعــددة األدوار علــى أراضــي الدولــة مــن خــال إشــراك القطــاع اخلــاص فــي عمليــة
التطويــر؛ وهــذا يقتضــي مــن احلكومــة تعديــل اللوائــح للســماح للمطوريــن مــن القطــاع اخلــاص بــإدارة مبانــي مواقــف الســيارات بعــد التطويــر.
يوجــد العديــد مــن األماكــن التــي تتوفــر فيهــا األراضــي احلكوميــة املفتوحــة وســط التجمعــات الكثيفــة للعقــارات اخلاصــة التــي تعانــي نقــص فــي
مواقــف الســيارات ومــن املمكــن أن يســهم تطويــر مبانــي مواقــف الســيارات متعــددة األدوار فــي حــل مشــكلة نقــص املواقــف فــي جميــع العقــارات
املجــاورة دون أي تكلفــة علــى احلكومــة.
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 – 3ينبغــي علــى البلديــة وضــع نظــام محفــز لعمليــات تطويــر القطــاع اخلــاص اجلديــدة إذا مــا توفــرت لديهــم مواقــف إضافيــة فــي عقاراتهــم .علــى
ســبيل املثــال إذا كان مطــور العقــار االســتثماري مســتعدًا لتوفيــر مواقــف إضافيــة للســيارات (تزيــد عمــا تشــترطه اللوائــح البلديــة احلاليــة) عندئــذ
يجــب علــى البلديــة الســماح بإعطــاء نســب أعلــى للجــزء التجــاري.
 – 4ينبغــي تشــجيع مراكــز التســوق والعقــارات متعــددة االســتخدامات علــى اســتخدام أنظمــة مواقــف الســيارات اآلليــة واألوتوماتيكيــة لزيــادة الســعة
فــي نفــس املــكان .الســتخدام هــذه األنظمــة ،ميكــن منحهــم مســاحات جتاريــة إضافيــة تزيــد عــن مســاحة احلــد األقصــى املســموح بهــا.
 – 5وال شــك أن تطويــر أنظمــة النقــل اجلماعــي مثــل الســكك احلديديــة واخلطــوط األحاديــة إلــخ لربــط مراكــز التجمعــات الســكانية باملناطــق التجاريــة
الرئيســية يعتبــر أحــد احللــول طويــل األجــل للحــد مــن االعتمــاد علــى الســيارات اخلاصــة كوســيلة نقــل أساســية األمــر الــذي يســهم بــدوره فــي
احلــد مــن فجــوة مواقــف الســيارات .ومــن األهميــة مبــكان توفيــر وســيلة االتصــال النهائيــة عبــر شــبكة مــن احلافــات لضمــان االنتشــار علــى
نطــاق واســع.
 – 6وفــي ظــل التطــور الســريع للتكنولوجيــا ،فــإن مــن الوعــي اســتعمال بعــض التطبيقــات التــي تشــجع علــى التنقــل اجلماعــي مــن خــال مــا يســمى
) (car Poolsوذلك بفرض رسوم على السيارات التي تكون براكب واحد وذلك من خالل التطبيقات على الهاتف الذكي.

المنهجية المتبعة
إن عمليــة تقييــم االحتياجــات مــن مواقــف الســيارات ومرافــق هــذه املواقــف ونقصهــا ليســت باملهمــة الســهلة .فاألجــدر بنــا قبــل توضيــح املنهجيــة املتبعــة
أن نؤكــد بــأن هــذا التحليــل ال يتعلــق باالزدحــام املــروري إذ أنــه مجــال مختلــف ويجــب حتليلــه بشــكل منفصــل.
لقد اتبعنا طريقة منهجية لتقييم النقص في مواقف السيارات وقد قمنا بتصنيف املباني إلى عدة فئات وفق التالي:
 – 1عقارات أماكن العمل احلكومي
 – 2عقارات املكاتب اإلدارية
 – 3عقارات البيع بالتجزئة
 – 4عقارات الرعاية الصحية (املستشفيات والعيادات متعددة التخصصات)
 – 5األماكن التعليمية (املدارس والكليات)
 – 6العقارات السكنية متعددة الطوابق
 – 7العقارات التجارية (متعددة االستخدامات والشقق الفندقية وأماكن الترفيه واحلدائق إلخ).
 – 8مواقف السيارات العامة (مثل مواقف السيارات السطحية أو متعددة الطوابق التي تتولى شركة املرافق العامة في الكويت إدارتها)
وقد صنفنا تلك العقارات باستخدام تقنيات نظام املعلومات اجلغرافية واملسوحات امليدانية لتقييم اخلصائص التالية:
 – 1املساحات املبنية.
 – 2املرافق املتوفرة في هذه العقارات.
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تقدير المساحات المبينة
تعتبــر مســاحة العقــارات املبنيــة مبثابــة مقيــاس إلجمالــي مســاحة العقــار املبنيــة وفــي أغلــب األحــوال تتناســب املســاحة املبنيــة تناســباً مباشــراً مــع عــدد
األشــخاص العاملــن فــي العقــار ومــن ثــم توفيــر احتياجــات مواقــف الســيارات الالزمــة .بالرغــم مــن وجــود اســتثناءات محــددة مــن هــذا فمــن احملتمــل
وجــود مســاحة أرضيــة شــاغرة فــي العقــار إال أن الشــغور يســتمر فــي االرتفــاع والهبــوط ،وبالتالــي يبقــى الطلــب احملتمــل علــى مواقــف الســيارات دائ ًمــا.
ويتــم تقديــر املســاحة املبنيــة بالطريقــة التاليــة:
تتوافــر معلومــات عــن مســاحات العديــد مــن العقــارات مثــل عقــارات املكاتــب اإلداريــة وعقــارات البيــع بالتجزئــة إلــخ مــن خــال وثائــق التأجيــر
والتســويق اخلاصــة بهــم .وتتوفــر قاعــدة بيانــات كبيــرة عــن هــذه العقــارات لــدى احتــاد العقاريــن فــي مجموعــة مختلفــة مــن املنشــورات والوثائــق
املســتخدمة لديــه.
تُســتخدم تقنيــات نظــام املعلومــات اجلغرافيــة لتقديــر املســاحات فــي أماكــن العمــل احلكوميــة واألماكــن التعليميــة وأماكــن الرعايــة الصحيــة وللقيــام
بهــذا تؤخــذ املســاحة الفعليــة للعقــار حلســاب املنطقــة باســتخدام صــور األقمــار الصناعيــة ومبــن أدنــاه مثــال علــى هــذا العقــار .وقــد توصلنــا إلــى
عــدد األدوار والطوابــق فــي هــذه العقــارات باســتخدام خصائــص عــرض الشــارع فــي تطبيــق كويــت فاينــدر وجوجــل مابــس والصــور العامــة املتاحــة علــى
اإلنترنــت .وبضــرب املســاحة الفعليــة للمبنــى فــي عــدد الطوابــق حتصــل إجمالــي املســاحة املبنيــة.
تتوافــر معلومــات عــن عــدد الشــقق وأنواعهــا (غرفــة غرفتــان الــخ ).لــدى احتــاد العقاريــن فــي منشــورات املرشــد العقــاري األخــرى فــي حالــة محــددة
لعقــارات الشــقق متعــددة الطوابــق .تســتخدم عــدد الشــقق ومتوســطأحجامهــا لتقديــر املســاحة املبنيــة.

تقدير عدد مواقف السيارات في العقارات
على غرار الطرق املتبعة في تقدير مساحة األرض املتاحة ،فقد مت اعتماد عدة طرق لتقدير عدد السيارات التي ميكن أن يستوعبها العقار.
 – 1متتلــك معظــم العقــارات أنــواع مختلفــة مــن مواقــف الســيارات ميكــن تصنيفهــا إلــى حــد كبيــر علــى فئتــن  -مواقــف الســيارات املبنيــة (مثــل
الســرداب أو فــوق الســرداب إلــخ) ومواقــف الســيارات املفتوحــة (ســواء املظللــة أو غيــر املظللــة) .ألغــراض هــذه الدراســة ،فقــد قمنــا بتقديــر كال
الفئتــن.
 – 2بالنســبة ألماكــن العمــل احلكوميــة واألماكــن التعليميــة وأماكــن الرعايــة الصحيــة ،حتتســب الســراديب والطوابــق فــوق الســرداب (إن وجــدت)
باســتخدام املســاحة الفعليــة للمبنــى ومــن ثــم يتــم تقديــر ســعة مواقــف الســيارات .وف ًقــا للمعاييــر العامــة املعمــول بهــا فــي القطــاع العقــاري تســتخدم
مســاحة  35متــر مربــع كمعــدل متوســط للموقــف الواحــد فــي مســاحة مبنيــة مــع جميــع املمــرات ومناطــق الــدوران .باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد مت
قيــاس مســاحات املواقــف املفتوحــة باســتخدام صــور األقمــار الصناعيــة علــى أســاس مســاحة  20متــر مربــع ملــكان املوقــف الواحــد فــي املســاحات
املفتوحــة.
 – 3يقــوم احتــاد العقاريــن بتنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن املســوحات فــي الكويــت ،وقــد أخــذت هــذه املســوحات عــدد مــن مواقــف الســيارات فــي
العقــارات الســكنية متعــددة الطوابــق ومبانــي صــف الســيارات متعــددة الطوابــق ومبانــي املكاتــب وأماكــن البيــع بالتجزئــة.
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تقدير متطلبات وقوف السيارات للعقارات
والمناطق
املواصفات
حتــدد وزارة التخطيــط باململكــة املتحــدة موقــف واحــد لــكل  14متــر مربــع مــن
مســاحة مبانــي بيــع املــواد الغذائيــة وموقــف واحــد لــكل  20متـ ًرا مربــع مــن مســاحة
مبانــي بيــع غيــر املــواد الغذائيــة.

املصدر
https://www.planningni.gov.uk/downloads/
parking-standards.pdf

يبلغ املعدل املتوسط موقف واحد لكل  17متر مربع من مساحة البيع بالتجزئة.
توصــي وزارة التخطيــط باململكــة املتحــدة بتوفيــر موقــف واحــد لــكل  20متــر مربــع
مــن مســاحات املكاتــب اإلداريــة.
أمــا مســاحة مواقــف الســيارات املوصــى بهــا ملبانــي الرعايــة الصحيــة يعتمــد علــى
عــدد األطبــاء واملمرضــن .ومــع ذلــك ،ونظــراً لقلــة أنظمــة النقــل العــام فــي الكويــت،
فــإن هــذا املعــدل ال ينطبــق ألن جميــع األطبــاء سيســتخدمون ســياراتهم الشــخصية.
ومــن هنــا فنحــن نــرى توفيــر موقــف واحــد لــكل  20متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
وكذلــك احلــال بالنســبة لألماكــن التعليميــة ،تقتــرح وزارة التخطيــط باململكــة املتحدة
توفيــر مواقــف الســيارات اعتمــاداً علــى عــدد املدرســن /اإلداريــن وعــدد الطــاب.
أمــا بالنســبة للكويــت وإذ يســتخدم نســبة كبيــرة مــن أطفــال املــدارس ســيارات
عائليــة للنقــل فيجــب توفيــر موقــف واحــد لــكل  20متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
تتــراوح املســاحة املوصــى بهــا ملواقــف الســيارات فــي الواليــات املتحــدة بالنســبة
ملبانــي املكاتــب اإلداريــة موقــف لــكل  30إلــى  50متــر مربــع مــن املســاحة املبنيــة.
أمــا موقــف الســيارات املوصــى بهــا ملســاحات البيــع بالتجزئــة فإنهــا تتــراوح ملوقــف
واحــد لــكل  10متــر مربــع للموقــف الواحــد (بالنســبة ألماكــن بيــع األغذيــة
واملشــروبات) إلــى موقــف واحــد  30متــر مربــع مــن مبانــي بالبيــع بالتجزئــة.
تتشــابه اإلرشــادات اخلاصــة باألماكــن التعليميــة والرعايــة الصحيــة فــي الواليــات
املتحــدة مــع اإلرشــادات املعمــول بهــا فــي اململكــة املتحــدة.
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https://qcode.us/codes/atascadero/view.
php?topic=118_4_9-4-9&frames=on

