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الملخص التنفيذي
بغــرض إعــداد هــذه الدراســة تــم إجراؤهــا علــى عــدد 415 مكتبــًا تجاريــا علــى مســاحات مــن األراضــي • 

تتــوزع فــي جميــع مناطــق الكويــت.
إجمالــي المســاحات القابلــة للتأجيــر تبلــغ 1.43 مليــون م2 مــن ضمــن المســاحة الكليــة. طبقــا • 

للمناقشــات التــي تمــت مــع مــدراء العقــارات، والعــروض المقدمــة إليهــم الســتئجار المكاتــب، فــإن 
ــغ %95.6.  ــًا تبل نســبة المســاحة المســتأجرة بغــرض اســتخدامها مكاتب

فــي عــام 2011 بلغــت نســبة اإلشــغال 59.4% وهــي نســبة أقــل بكثيــر مــن النســبة الحاليــة. إال أن • 
هــذا القطــاع شــهد تعافيــا كبيــرا ووصلــت نســبة اإلشــغال 95.6% فــي عــام 2017. يبلــغ متوســط 

اإليجــار الحالــي للمتــر المربــع 7.77.
طبقــا لنســبة مســاحة اإلشــغال ومتوســط اإليجــار، فــإن مجمــوع هــذه المكاتــب والــذي يبلــغ 415 • 

تــدر دخــال إيجاريــا ســنويا يبلــغ 127.7 مليــون دينــارًا. إذا افترضنــا أن معــدل رأس المــال المبدئــي يبلــغ 
7%، فــإن القيمــة اإلجماليــة لمجمــوع هــذه العقــارات يبلــغ 1.82مليــار.

فــي ضــوء بيانــات الســوق، فــإن القطــاع الحكومــي يشــغل المكاتــب ذات المســاحات الكبيــرة منــذ • 
4-5 ســنوات األخيــرة. 

خــالل العــام 2011 قامــت الحكومــة بزيــادة عــدد موظفــي القطــاع الحكومــي مــن 313,489 ليصــل • 
ــا تخصيــص مســاحة 10 م2 لــكل  ــدا. إذا افترضن ــادة بلغــت 64,226 موظفــا جدي إلــى 377,715 بزي
ــر  ــغ 642,260 م2.مــن الصعــب تقدي ــة تبل ــإن القطــاع الحكومــة تطلــب مســاحة إضافي موظــف ف
المســاحة التــي شــغلتها المكاتــب الحكوميــة مــن مســاحة المكاتــب المشــمولة بهــذه الدراســة، إال 
ــرا مربعــا مــن  ــة تشــغل 100,000 مت ــات الســوقية تقــدر أن المكاتــب الحكومي أن بعــض اإلحصائي

هــذه المكاتــب.
ــة هــو أحــد أفضــل القطاعــات أداًء •  ــب التجاري ــة، كان قطــاع المكات ــى مــدار 3-4 ســنوات الماضي عل

فــي الســوق الكويتيــة الســيما إذا أخذنــا فــي االعتبــار تحســن معــدالت إشــغال تلــك المكاتــب؛ إال أن 
هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تمثــل خطــرا يســتوجب الحــذر بشــأن تقديــر وضــع الســوق خــالل 

فتــرة العاميــن إلــى الثــالث أعــوام القادمــة.
شــرع عــدد مــن الهيئــات الحكوميــة فــي تطويــر مبانــي خاصــة بهــا وبعــض تلــك المبانــي علــى وشــك • 

ــت  ــك الكوي ــى بن ــة العامــة لالســتثمار، ومبن ــذي تقيمــه الهيئ ــرج ال ــي الب ــك المبان ــرز تل ــاء. أب االنته
المركــزي فــي منطقــة شــرق. حيــث تبلــغ مســاحة هذيــن المبنييــن مجتمعيــن 140,000 م2 والتــي 
ــة  ــة ســوف تنقــل الجهــات الحكومي ــة أخــرى. فــي تلــك الحال يمكــن اســتئجارها مــن جهــات حكومي
ــا. حيــث  مكاتبهــا إلــى تلــك المبانــي الجديــدة، وبذلــك تســتغنى عــن المكاتــب التــي تســتأجرها حالي
أن الهيئــة العامــة لالســتثمار والمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة لديهمــا عــدد مــن المكاتــب 
ببعــض الشــركات فإنهمــا قــد تطلبــان نقــل تلــك المكاتــب إلــى مبنــى الهيئــة العامــة لالســتثمار فــور 

انتهــاء عقــود إيجارهــا القائمــة.
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عــالوة علــى مــا تقــدم، ســوف يتــم نقــل المكاتــب التابعــة للهيئــة العامــة لالســتثمار، ومكاتــب بنــك • 
الكويــت المركــزي إلــى المبانــي الجديــدة، وبذلــك يتــم إخــالء مســاحات مــن المبانــي الحكوميــة قــد 

تشــغلها قطاعــات حكوميــة أخــرى ممــا يقلــل نســبة الطلــب فــي هــذا القطــاع.
يقــوم بنــك الكويــت الوطنــي (NBK) وشــركة مبانــي بتطويــر مقــار رئيســية لهــم فــي محافظــة • 

العاصمــة؛ وتزيــد مســاحة هذيــن البرجيــن عــن 50,000 م2. وحيــث أن بنــك الكويــت الوطنــي يشــغل 
مســاحة كبيــرة مــن المكاتــب فــي المبانــي الواقعــة بمدينــة الكويــت فــإن هــذه المبانــي ســوف تتأثــر 

بانتقــال بنــك الكويــت الوطنــي إلــى المبنــى الخــاص بــه. 
نتيجــة االنخفــاض الكبيــر ألســعار النفــط فــي أوائــل عــام 2016، فقــد تأثــرت األنشــطة االقتصاديــة • 

ــر ظــل القطــاع الحكومــي هــو المحفــز األساســي  بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــع هــذا التأث
لتلــك األنشــطة بــدول مجلــس التعــاون وعلــى مــدار 4-5 ســنوات التــي ســبقت العــام 2016. 
واآلن ومــع اضطــرار القطــاع الحكومــي إلــى ترشــيد خطــط اإلنفــاق، فمــن المتوقــع اســتمرار تباطــؤ 

األنشــطة االقتصاديــة خــالل 2-3 ســنوات القادمــة.
برغــم مــا تقــدم مــن العوامــل الســلبية، فــإن مــا يخلــق نوعــا مــن التــوازن هــو عــدم وجــود كثيــر مــن • 

ــا بتنفيــذ مجمــع تجــاري عالمــي كجــزء  ــة حالي المبانــي قيــد اإلنشــاء. تقــوم شــركة الصالحيــة العقاري
مــن مشــروع العاصمــة، وباســتثناء هــذا المجمــع، ليــس هنــاك مبانــي جديــدة مقــرر إنشــاؤها. عــالوة 
علــى أن نقــل المكاتــب مــن المبانــي الحاليــة إلــى مبانــي الهيئــة العامــة لالســتثمار، ومبنــى البنــك 
ــا وذلــك نظــرا لوجــود عقــود إيجــار  المركــزي، ومبنــى بنــك الكويــت الوطنــي ســوف يحــدث تدريجي
ســارية، ســوف تنتهــي فــي غضــون عاميــن. فــي ضــوء هــذه الرؤيــة للســوق، فــإن احتماليــة تراجــع 

نســبة معــدل شــغل العقــارات تعــد ضعيفــة. 
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المقدمة
تعد فئة السوق العقاري الخاصة بالمساحات المكتبية فئة كبيرة وتشكيلة واسعة من العقارات المختلفة المتواجدة عبر مواقع عديدة. كانت 

األساسيات الخاصة بهذه الفئة ضعيفة نوعًا ما خالل السنوات 2009 و 2010 نظرًا لتأثيرات أزمة 2008 االقتصادية. ومنذ ذلك الحين تم التحكم 
في نسبة المعروض في السوق وكذلك تحسنت نسبة االنشغال بتدرج وإطراد. في هذه الدراسة قمنا بتغطية المناطق التالية:

السالمية• الشرق• 
حولي• المرقاب• 
الفروانية• القبلة• 
الفحاحيل• الصالحية• 
الجهراء• دسمان• 

لقد تم جمع المعلومات الخاصة بهذه العقارات في شهري مارس وابريل 2017. غطينا فيها ما مجموعه 415 مبنى مكاتب؛ ونحن نعتقد ان 
هذه الوحدات التي تم تغطيتها تعادل 85% من مجموع المخزون في السوق. ومن الجدير بالذكر ان هذه الوحدات ال تتضمن الوحدات التي 

يتم استغاللها من المالك األصليين (غير مؤجرة للغير) ننوه كذلك ان معلومات هذه الدراسة ال تغطي الوحدات الخاصة والمملوكة للجهات 
الحكومية او الوزارات. يرجى الرجوع إلى الملحق رقم (1) لالطالع على التعريفات الخاصة بالمصطلحات المستخدمة في هذا التقرير.   
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نبذة موجزة عن سوق 
المساحات المكتبية - نسبة 

األشغال وأسعار التأجير.
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نسبة أشغال المساحات المكتبية أعلى من 95% وقد سجلت أسعار 
التأجير نموًا قويًا خالل ست السنوات الماضية.

لقطة سريعة عن دراستنا تظهر في الجدول والرسم البيان المرفق.
تم تغطية ما مجموعه 415 وحده عقارية بها مساحات مكتبية في كافة أرجاء دولة الكويت. • 
إجمالي المساحات القابلة للتأجير في هذه الوحدات 1.43 مليون متر مربع.  • 
بنــاء علــى مناقشــتنا مــع مــدراء العقــارات وعــروض التأجيــر المقدمــة لنــا مــن قبلهــم نقــدر ان معــدل نســبة اإلشــغال للمعــروض فــي الســوق • 

حاليــًا هــو %95.6. 
الرســم البيانــي رقــم (1) يظهــر أتجــاه معــدل اإلشــغال للمعــروض. فــي ســنة 2011 كان معــدل اإلشــغال ضعيــف جــدًا عنــد 59.4%  تــم التعافــي • 

بعــد ذلــك إلــى مســتوى 95.6% فــي ســنة 2017. 
يظهــر الرســم البيانــي كذلــك اتجــاه نمــو ســعر التأجيــر والــذي يتصاعــد بإطــراد. يقــف هــذا الســعر حاليــًا عنــد 7.77 د.ك \ المتــر المربــع. مالحظــة • 

إن ســعر التأجيــر ال يتضمــن مــا يطلــق عليــه رســم المناطــق المشــتركة (CAM) ألنــه ال يوجــد اقتنــاع واســع فــي الســوق حيالــه. هنــاك بعــض 
الوحــدات عاليــة الجــودة تتقاضــى 2-1 د.ك \ المتــر المربــع كرســم بينمــا ال يتقاضــاه آخــرون. 

بنــاء علــى نســبة اإلشــغال ومتوســط الســعر التأجيــري اإليــراد المقــدر تحصيلــه مــن هــذه ال 415 عقــار 127.7 مليــون دينــار كويتــي كإيــراد تأجيــر • 
ســنوي. واذا تــم افتــراض 7% كســعر رســملة يكــون حاصــل القيمــة لهــذه العقــارات 1.82 مليــار د.ك. 

هنــاك تبايــن واختالفــات مهمــة فــي مســتوى واحجــام هــذه الوحــدات لــذا فــإن أســعار التأجيــر تتبايــن باختــالف احجــام  ومواقــع هــذه الوحــدات • 
ولقــد قمنــا بإيضــاح هــذا العوامــل فــي هــذا التقريــر. 

جدول 1 : لقطة سريعة عن سوق المساحات المكتبية (2017)
415 عدد الوحدات العقارية

m2 1,433,437 إجمالي المساحات القابلة للتأجير
95.6% معدل اإلشغال

KD 7.77 معدل التأجير الشهري (دينار/ متر مربع)

اإليجار السائد    

59.4%

2011

K.D 6.40

2013

K.D 6.78

2015

K.D 7.23

2017

K.D 7.77

67.4%

86.8%
95.6%

نسبة اإلشغال

الرسم البياني 1 : إتجاه نسبة اإلشغال ومعدالت اإليجار
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مصدر الطلب على المساحات المكتبية هو القطاع الحكومي وذلك 
خالل 3-4 السنوات الماضية

احد أهم المزايا في فئة المساحات المكتبية هو النمو القوي لمعدل نسبة اإلشغال خالل 4-5 السنوات الماضية.
بنــاء علــى المعلومــات الســوقية الحظنــا ان القطــاع الحكومــي قــد اســتحوذ جانبــًا كبيــرًا فــي هــذه المســاحات خــالل 4-5 الســنوات الماضيــة. • 

يبيــن الرســم البيانــي رقــم (2) عــدد موظفــي الحكومــة بحســب بيانــات االدارة المركزيــة لإلحصــاء فــي دولــة الكويــت. 
منــذ ســنة 2011 قامــت الحكومــة بزيــادة عــدد موظفيهــا مــن 313.489 إلــى 377.715 بزيــادة قدرهــا 64.226 موظــف. وبافتــراض ان كل • 

موظــف جديــد يحتــاج إلــى 10 متــر مربــع كمســاحة عمــل فيتعيــن ذلــك ان الحكومــة قــد تحتــاج وتطلــب مــا مقــداره 642.620 متــر مربــع كمســاحة 
اضافيــة جديــدة . 

توجــد صعوبــة بتقديــر المســاحة التــي اســتحوذت عليهــا اإلدارات الجكوميــة فــي هــذا البحــث فــإن الدالئــل والقرائــن المتوفــرة عــن حالــة الســوق • 
توحــي بــان الحكومــة اســتحوذت علــى أكثــر مــن 100.000 متــر مربــع لهــذا الغــرض . 

العمالة في القطاع الحكومي معدل النمو

4.9%

313,489

2011

331,333

2012

337,171

2013

353,268

2014

363,016

2015

377,715

2016

5.7%
4.8%

1.8%
2.8%

4.0%

الرسم بياني 2: تطور العمالة في القطاع الحكومي على مدى السنوات الست الماضية
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 تعد محافظة العاصمة االعلى في المساحات المكتبية المتوفرة
بنسبة 70% تليها محافظة حولي بنسبة %19.

الرســم البيانــي رقــم (3) يظهــر النســبة المئويــة للمســاحات المتوفــرة فــي المحافظــات المختلفــة والجــدول رقــم (2) يظهــر نبــذة ســريعة • 
عنهــا كذلــك.

تعــد محافظــة العاصمــة المركــز التجــاري لدولــة الكويــت حيــث تحــوز علــى نســبة 70% مــن المعــروض. يظهــر الجــدول رقــم (2) 161 وحــده عقاريــة • 
بمســاحه تأجيريــه قدرهــا 996.327 متــر مربــع . 

تحوز محافظة األحمدي على 23 وحدة بنسبة 4% فقط بمعدل حجم قدره 2.567 متر مربع. للمبنى الواحد .• 
امــا بالنســبة لمحافظــة حولــي فتعــد ثانــي اكبــر تجمــع للمســاحات المكتبيــة بـــ 166 وحــده عقاريــة بنســبة ١9% مــن المعــروض وبحجــم اقــل مــن • 

احجــام الوحــدات فــي محافــظ العاصمــة. 
محافظة الفروانية لها 48 وحده عقارية وبنسبة 6% من مجموع المعروض. • 

الجدول رقم 2: يوضح عدد الوحدات ومعدل حجمها في المحافظات المختلفة
معدل المساحة المؤجرة مجموع المساحات المؤجرة عدد الوحدات المحافظة

6,188 m2 996,327 m2 161 العاصمة
2,567 m2 59,048 m2 23 االحمدي
1,886 m2 90,514 m2 48 الفروانية
1,635 m2 271,327 m2 166 حولي

954 m2 16,222 m2 17 الجهراء
3,454 m2 1,433,437 m2 415 المجموع

1%

19%

6%

4%
70%

العاصمة األحمدي الفروانية حولي الجهراء

الرسم البياني 3: النسبة المئوية للمساحات المتوفرة في المحافظات المختلفة (2017)
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 تتعدى نسبة اإلشغال 95% في دولة الكويت مع نمو قوي
في أسعار التأجير.

يظهر الجدول رقم (3) مؤشرات أداء رئيسية للمساحات المكتبية في المحافظات المختلفة: • 
نســبة اإلشــغال فــي محافظــة العاصمــة هــي 97% الســعر التأجيــري الجديــد هــو 7.97 د.ك \متــر مربــع شــهريًا. لكــن المعــدل الحالــي يتــراوح • 

عنــد 6.78 د.ك \متــر مربــع شــهريًا. ننــوه ان معــدل التســعير يبــدو أقــل نظــرًا للعقــود اإليجاريــة الممتــدة التــي ال يمكــن تجديدهــا بطريقــة فوريــة. 
ــال الــذي دخــل الســوق •  ــرج ي ــد هــو ب ــد 83.2 % لكــن ذلــك يرجــع إلــى ســبب وحي نســبة اإلشــغال فــي محافظــة االحمــدي منخفضــة عن

 مؤخــرًا. بــدون هــذا العقــار تصعــد النســبة إلــى 94.8%. الســعر التأجيــري الجديــد هــو 6.54 د.ك \متــر مربــع والمعــدل الســعري هــو
6.11د.ك \ المتر المربع. 

النسبة في الفروانية هي 93% والسعر التأجيري الجديد هو 6.68 د.ك \المتر المربع مقابل معدل سعري قدره 5.77 د.ك \ المتر المربع. • 
النســبة فــي حولــي 93% والســعر التأجيــري الجديــد هــو 7.39 د.ك \المتــر المربــع. ننــوه أن الســعر التأجيــري الجديــد هــو بمســتوى العاصمــة • 

ــًا لكــن أحجــام الوحــدات العقاريــة أصغــر مقارنــة مــع العاصمــة .  تقريب
إجماال نسب اإلشغال قوية عبر جميع المحافظات وكانت هناك زياده ملحوظة في أسعار التأجير الجديدة مقارنة بمعدلها العام. • 

جدول 3 : عدد العقارات ومعدل الحجم في المحافظات المختلفة

متوسط سعر اإليجار (شهريا) أسعار اإليجار الجديدة (شهريا) نسبة اإلشغال المحافظة
KD 6.78 KD 7.97 97.1% العاصمة
KD 6.11 KD 6.54 83.2% االحمدي
KD 5.77 KD 6.68 93.0% الفروانية
KD 6.32 KD 7.39 93.6% حولي
KD 5.42 KD 6.39 90.4% الجهراء
KD 6.39 KD 7.77 95.6% المجموع



 التصنيف الدولي للعقارات (العقارات المصنفة كعقارات عالمية)
نسبتها 16% من المخزون العام.

يظهر الرسم البياني رقم (4) وجدول رقم (4) درجات التصنيف المختلفة للعقارات المتوفرة. التعريفات الخاصة المذكورة في الملحق. • 
العقــارات المصنفــة كعقــارات عالميــة نســبتها 16% مــن المخــزون العــام. يظهــر الجــدول رقــم (4) ان هنــاك فقــط 6 عقــارات فــي هــذه الفئــة • 

ومعــدل المســاحة فيهــا هــو 38.291 متــر مربــع. 
الكتلة األكبر من المساحات المتوفرة هو في الفئة  B حيث يوجد 478.607 متر مربع. • 
الفئة A تحوز على 28% من المخزون العام بينما الفئة C تستحوذ على نسبة قدرها %23 . • 

الجدول رقم (4) : درجة تصنيف العقار بحسب العوامل المؤثرة

معدل المساحات المؤجرة مجموع المساحات المؤجرة  عدد العقارات  التصنيف 
m2 38,291 m2 229,746 6 التصنيف الدولي 
m2 11,778 m2 400,438 34  A التصنيف

m2 3,710 m2 478,607 129  B التصنيف
m2 1,314 m2 324,647 247  C التصنيف
m2 3,454 m2 1,433,437 415 المجموع 
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16%

23%

33%

التصنيف الدولي  A التصنيف   B التصنيف C التصنيف

28%

الرسم البياني 4: توزيع المساحات المكتبية مع درجات التصنيف للعقارات
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العقارات المصنفة عالميًا تتجه إلى االقتراب من اإلشغال الكامل مما 
يخلق فرصة لطلب أعلى.

ديناميكيات الطلب الرئيسة على المساحات المكتبية من كافة التصنيفات تظهر في جدول رقم (5) • 
تتجــه الوحــدات العقاريــة المصنفــة دوليــة إلــى نســبة اإلشــغال المثلــى 99.2% وهــذا عالمــة واضحــه للطلــب علــى المســاحات ذات الجــودة • 

ــر المربــع  ــر مربــع والمعــدل الســعري لهــا هــو 8.89 د.ك \ المت ــد لهــذه النوعيــة هــو 9.98 د.ك \مت فــي الكويــت. الســعر التأجيــري الجدي
وكثيــر مــن العقــود الممتــدة القديمــة تقتــرب مــن موعــد تجديدهــا فــي ســنتي 2017 \ 2018 ومــن المحتمــل ان تجــدد باألســعار الجديــدة.  

ــر المربــع ومعــدل ســعري قــدره •  ــد يعــادل 8.14 د.ك \ المت العقــارات المصنفــة A لهــا نســبة اشــغال تعــادل 94.1% بســعر تأجيــري جدي
7.02 د.ك \ المتــر المربــع. 

تــم مالحظــة ان  أســعار التأجيــر فــي الجــدول رقــم (5) هــي أســعار صافيــة ال تتضمــن رســم إدارة المناطــق المشــتركة CAM Charges- مــع • 
التنويــه ان العقــارات المصنفــة عالميــة او دوليــة تتقاضــى مــن 2-1 د.ك \ للمتــر المربــع كرســم إدارة المناطــق المشــتركة وهكــذا فــإن كلفــة 

التأجيــر تصبــح للعميــل فــوق 11 د.ك \ للمتــر المربــع. 
 

جدول (5): العوامل المؤثرة في التصنيف العقاري
المعدل الشهري  السعر التأجيري الجديد شهريَا  نسبة اإلشغال  تصنيف العقار 

KD 8.86 KD 9.98 99.2% دولي 
KD 7.02 KD 8.14 94.1% A درجة
KD 6.14 KD 6.46 94.8%  B درجة
KD 5.85 KD 6.02 95.9%  C درجة
KD 6.39 KD 7.77 95.6% االجمالي 
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 55% من المساحات المكتبية احجامها من 200-500 متر مربع
تليها 16% من 100-200 متر مربع.

األحجام السائدة مذكورة في الرسم البياني رقم (5). • 
تــم مالحظــة ان توزيــع المســاحات المكتبيــة بحســب احجامهــا هــو لهــدف تعريفــي فقــط الن الوحــدات العقاريــة بهــا مســاحات مختلفــة • 

موزعــة علــى طوابــق مختلفــة داخــل هــذه العقــارات بحســب رغبــة الزبائــن أو العمــالء.
تم صياغة الرسم البياني بناء على العروض السعرية المختلفة المتوفرة من واقع السوق. • 
أكبر حصة تعادل 55% واحجامها من 200-500 متر مربع. • 
الحصة االخرى 16% احجامها من 100-200 متر مربع واضافة إلى 10% احجامها من 50-100متر مربع . • 
الحصة 9% لها احجام من 500-1000 متر مربع بينما الحصة 6% بها أحجام أكثر من 1000متر مربع. • 
الحصة 4% لها احجام من صفر-50 متر مربع.• 

9%

6% 4%

10%

16%

55%

0 - 50 m2

200 - 500 m2

50 - 100 m2

500 - 1,000 m2

100 - 200 m2

1,000 m2 أكثر من

الرسم البياني 5: مؤشر األحجام المختلفة للمساحات المكتبية في السوق
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 نظرة سوقيه محددة
لكل محافظة من حيث السعر 

التأجيري  ونسبة اإلشغال
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 تملك محافظة العاصمة 161 وحده عقارية بنسبة إشغال %97.1 
و 7.97 د.ك \ للمتر المربع كسعر تأجيري جديد.

يظهر كل من جدول رقم (6) وجدول رقم (7) جانبًا من السوق مع التغيرات في سعر التأجير في محافظة العاصمة. • 
كل العقــارات المصنفــة دوليــة أو عالميــة موجــودة فــي محافظــة العاصمــة. نســبة اإلشــغال هــي 99.2% والســعر التأجيــري الجديــد هــو • 

9.92د.ك \ للمتــر المربــع. يظهــر الجــدول رقــم (7) التغيــر فــي ســعر التأجيــر مقارنــة بحجــم الوحــدة 

يوجــد فــي محافظــة العاصمــة 21 عقــارًا مصنفــًا (A) مــع نســبة اشــغال قدرهــا 96.0% وســعر تأجيــري جديــد قــدره 8.73 د.ك \ للمتــر المربــع • 
لكنــه تبايــن بصــورة ملحوظــة مــع حجــم الوحــدة. 

كذلــك يوجــد 51 عقــارًا مصنفــًا (B) مــع نســبة اشــغال قدرهــا 97.1% وســعر تأجيــري جديــد قــدره 6.53د.ك \ للمتــر المربــع. كذلــك أقــل فئــة   • 
(0-50) للمتــر المربــع تملــك أعلــى ســعر تأجيــري قــدره 9.57 د.ك \ للمتــر المربــع. 

الفئــة المصنفــة (C) بهــا 83 عقــارًا بـــ 96.4% نســبة إشــغال و 6.27 د.ك \ للمتــر المربــع كســعر تأجيــري. أقــل فئــة مــن (0-50) للمتــر المربــع لهــا • 
ســعر تأجيــري قــدره 8.58 د.ك \ للمتــر المربــع. الفئــة األكبــر ( أكثــر مــن 1000) متــر مربــع لهــا ســعر تأجيــري كذلــك قــدره 5.71 د.ك \ للمتــر المربــع. 

جدول (6): نظرة على سوق المساحات المكتبية في محافظة العاصمة 
معدل السعر التأجيري السعر التأجيري الجديد  نسبة اإلشغال  عدد العقارات التصنيف

KD 8.86 KD 9.92 99.2% 6 تصنيف دولي 
KD 7.36 KD 8.73 96.0% 21 A درجة
KD 6.12 KD 6.53 97.1% 51  B درجة
KD 5.98 KD 6.27 96.4% 83  C درجة
KD 6.78 KD 7.97 97.1% 161 االجمالي 

جدول (7): أسعار التأجير مع ما يقابلها من تصنيف وحجم العقارات في محافـظة العاصمة
(C) درجة (B) درجة (A) درجة تصنيف دولي

KD 8.58 KD 9.57 - KD 12.00 0-50 متر مربع

KD 7.09 KD 8.31 - KD 12.00 50-100 متر مربع

KD 6.63 KD 7.32 KD 9.52 KD 12.00 100-200 متر مربع

KD 6.23 KD 6.77 KD 9.10 KD 10.31 200-500 متر مربع

KD 6.10 KD 6.62 KD 8.20 KD 11.22 500-1000 متر مربع

KD 5.71 KD 5.93 - KD 10.21 أكثر من 1000متر مربع
** تم إزالة بعض القيم الناشزة إحصائيًا لتفادي أي انحراف في البيانات .

 



18

 تملك محافظة حولي 166 وحده عقارية بنسبة إشغال قدرها %93.6
و 7.39 د.ك \ للمتر المربع كسعر تأجيري جديد.

يظهر الجدول رقم (8) ورقم (9) جانبًا من السوق مع التغيرات في السعر التأجيري في محافظة حولي . • 
ال يوجد عقارات مصنفة دولية أو عالمية في محافظة حولي .• 
هنــاك 11 عقــارًا مصنفــة (A) فــي حولــي بنســبة أشــغال قدرهــا 95.4% وســعر تأجيــري جديــد قــدره 7.96 د.ك \ للمتــر المربــع. فئــة (200-100) • 

متــر مربــع لهــا ســعر جديــد قــدره 8.56 د.ك \ للمتــر المربــع بينمــا حجــم (200-500) للمتــر المربــع لهــا ســعر جديــد قــدره 7.52د.ك \ للمتــر المربــع. 
الفئــة المصنفــة (B) بهــا 63 عقــارًا بنســبة أشــغال 90.2% وســعر تأجيــري جديــد قــدره 7.12د.ك \ للمتــر المربــع. الفئــة (0-50) للمتــر المربــع لهــا • 

أعلــى ســعر تأجيــري قــدره 9.13د.ك \ للمتــر المربــع. 
الفئــة المصنفــة (C) بهــا 93 عقــارًا بنســبة 95.9% وســعر 6.05د.ك \ للمتــر المربــع. (0-50) متــر مربــع هــه الفئــة وهــي األصغــر فــي المجموعــة  • 

لهــا ســعر قــدره 8.41 د.ك \ للمتــر المربــع.

جدول رقم (8): جانب من السوق الخاص بالمساحة المكتبية في محافظة حولي
معدل السعر التأجيري  السعر التأجيري الجديد نسبة اإلشغال  عدد العقارات  التصنيف

- - - - تصنيف دولي 
KD 7.01 KD 7.96 95.4% 11  A درجة
KD 6.42 KD 7.12 90.2% 63  B درجة
KD 5.96 KD 6.05 95.9% 92   C درجة
KD 6.32  KD 7.39 93.6% 166 االجمالي

جدول رقم (9): أسعار التأجير مقارنة بالمساحات وتصنيف العقار في محافظة حولي 
(C) درجة (B) درجة (A) درجة تصنيف دولي 

KD 8.41 KD 9.13 0-50 متر مربع  -    -   
KD 7.28 KD 8.18 50-100 متر مربع  -    -   

KD 6.39 KD 7.22 KD 8.56 100-200 متر مربع  -   

   - KD 6.62 KD 7.52 200-500 متر مربع  -   

   - KD 6.42 500-1000 متر مربع  -    -   

أكثر من 1000 متر مربع  -    -    -    -   
** تم إزالة بعض القيم الناشزة إحصائيًا لتفادي أي انحراف في البيانات .
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 تملك محافظة الفروانية 48 عقارًا بنسبة إشغال %93.0
و 6.68 د.ك \ للمتر المربع كسعر تأجيري جديد.

يظهر جدول رقم (10) وجدول رقم (11) جانًبا من السوق والتغير في سعر التأجير في محافظة الفروانية. • 
 ال يوجد عقارات مصنفة دولية أو مصنفة (A) في محافظة الفروانية .• 
الفئــة المصنفــة (B) بهــا 6 عقــارات بنســبة إشــغال 82.1% وســعر تأجيــري جديــد قــدره 6.925د.ك \ للمتــر المربــع. المعــدل الســعري اليــزال علــى • 

حالــه 5.91د.ك \ للمتــر المربــع. الفئــة مــن (0-50) للمتــر المربــع لهــا أعلــى ســعر 8.34د.ك \ للمتــر المربــع. 
الفئــة المصنفــة (C) بهــا 42 عقــارًا بنســبة أشــغال 95.1% و 6.65 د.ك \ للمتــر المربــع كســعر تأجيــري جديــد. الفئــة مــن (0-50) متــر مربــع لهــا • 

8.03 د.ك \ للمتــر المربــع. أكبــر فئــة مــن (500-1000) متــر مربــع لهــا ســعر تأجيــري قــدره 5.725 د.ك \ للمتــر المربــع.

جدول رقم (10): المساحات المكتبية في الفروانية
معدل السعر التأجيري  السعر التأجيري الجديد  نسبة اإلشغال  عدد العقارات  التصنيف 

تصنيف دولي  - - -
- - -  A درجة

KD 5.91 KD 6.92 82.1% 6  B درجة
KD 5.75 KD 6.65 95.1% 42   C درجة
KD 5.77 KD 6.68 93.0% 48 االجمالي

جدول رقم (11) : أسعار التأجير مقارنة بالمساحات وتصنيف العقار في محافظة الفروانية 
 C   فئة  B  فئة  A   فئة تصنيف عالمي 

8.03 KD KD 8.34    -  -  2m 05-0

7.42 KD KD 7.80    -  -  m2 100-50

KD 6.14 KD 6.37    -  -  m2 200-100

KD 6.12 KD 6.52    -  -  m2 500-200

KD 5.72 KD 6.04    -  -  m2 1,000-500

   -    -  -  m2 1,000 More than

** تم إزالة بعض القيم الناشزة إحصائيًا لتفادي أي انحراف في البيانات.
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 عدد العقارات في محافظة االحمدي 23 عقارًا بنسبة إشغال %83.2
و 6.54 د.ك \ للمتر المربع كسعر تأجيري . 

* يظهر الجدول رقم (12) وجدول رقم (13) جانبًا من السوق والتغير السعري في محافظة االحمدي. • 
ليــس هنــاك عقــارات مصنفــة دوليــًا أو عالميــًا فــي محافظــة االحمــدي وهنــاك فقــط عقــار واحــد مصنــف (A) ونســبة اإلشــغال فــي هــذا العقــار • 

نســبة منخفضــة ألنــه العقــار حديــث البنــاء والنســبة ســوف ترتفــع الحقــًا فــي األشــهر القادمــة. 
العقــارات المصنفــة (B) هــي 6 عقــارات بنســبة إشــغال 94.4% ومعــدل ســعري قــدره 6.73 د.ك \ للمتــر المربــع. الفئــة مــن  (0-50) متــر مربــع • 

لهــا أعلــى ســعر تأجيــري 8.16 د.ك \ للمتــر المربــع. 
العقــارات المصنفــة (C) هــي 16 عقــارًا بنســبة اشــغال قدرهــا 95.8% و 6.43 د.ك \للمتــر المربــع ســعر تأجيــري. الفئــة مــن (0-50) متــر مربــع • 

لهــا ســعر قــدره 7.31د.ك \ للمتــر المربــع. الفئــة مــن (500- 1000) متــر مربــع لهــا ســعر قــدره 5.75 د.ك \للمتــر المربــع. 

جدول رقم (12): المساحات المكتبية في االحمدي

معدل السعر التأجيري  السعر التأجيري الجديد  نسبة اإلشغال  عدد العقارات  التصنيف 
- تصنيف دولي  -    -    -   

KD 6.82 KD 7.22 21.7% 1  A درجة
KD 6.37 KD 6.73 94.4% 6  B درجة
KD 5.97 KD 6.43 95.8% 16   C درجة
KD 6.11 83.2% 23 االجمالي

جدول رقم (13): أسعار التأجير مقارنة بالمساحات وتصنيف العقار في محافظة االحمدي 
 Cدرجة  B درجة A درجة تصنيف دولي 

KD 7.31 KD 8.16 0-05 متر مربع  -    -   

KD 7.15 KD 7.51 50-100 متر مربع  -    -   

KD 6.43 KD 6.89 KD 7.22 100-200 متر مربع  -   

KD 6.00 KD 6.25 200-500 متر مربع  -    -   

KD 5.75 6.11 KD 500-1000 متر مربع  -    -   

أكثر من 1000 متر مربع  -    -    -    -   
** تم إزالة بعض القيم الناشزة إحصائيًا لتفادي أي انحراف في البيانات .
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 عدد العقارات في محافظة الجهراء 23 عقارًا بنسبة أشغال
قدرها 83.2% و 6.54 د.ك \للمتر المربع كسعر تأجيري.

يظهر الجدول رقم (14) وجدول رقم (15) جانبًا من السوق والتغير في السعر التأجيري في محافظة الجهراء. • 
ليس هناك عقارات مصنفة دولية أو مصنفة (A) في محافظة الجهراء .• 
الفئــة•  المربــع.  د.ك\للمتــر   6.67 قــدره  تأجيــري  وســعر   %81.7 قدرهــا  اشــغال  بنســبة  فقــط  عقــارات   3 يوجــد   (B) المصنفــة   العقــارات 

مــن (0-50) للمتــر المربــع لهــا أعلــى ســعر تأجيــري قــدره 7.83 د.ك \ للمتــر المربــع. الفئــة الكبيــر مــن (500-1000) للمتــر المربــع لهــا ســعر تأجيــري  
قــدره 5.60 د.ك \ للمتــر المربــع . 

الفئــة المصنفــة (C) يوجــد 14 عقــارًا بنســبة اشــغال قدرهــا 94.1% وســعر تأجيــري قــدره 6.33 د.ك \ للمتــر المربــع. الفئــة مــن (0-50) للمتــر • 
المربــع لهــا ســعر قــدره 7.09 د.ك \ للمتــر المربــع.

جدول رقم (14): المساحات المكتبية في محافظة الجهراء 
معدل السعر التأجيري  السعر التأجيري الجديد  نسبة اإلشغال  عدد العقارات  التصنيف 

تصنيف دولي  -    -    -    -   
   -    -    -    -  A درجة

KD 5.71 KD 6.67 81.7% 3  B درجة
KD 5.36 KD 6.33 94.1% 14   C درجة
KD 5.42 KD 6.39 90.4% 17 االجمالي

جدول رقم (15): أسعار التأجير مقارنة بالمساحات وتصنيف العقار في محافظة  الجهراء

 C درجة B درجة A درجة تصنيف دولي 
KD 7.09 KD 7.83 0-50 متر مربع  -    -   
KD 6.50 KD 7.77 50-100 متر مربع  -    -   
KD 5.90 KD 6.57 100-200 متر مربع  -    -   
KD 5.83 KD 6.05 200-500 متر مربع  -    -   

   - KD 5.65 500-1000 متر مربع  -    -   
أكثر من 1000 متر مربع  -    -    -    -   

** تم إزالة بعض القيم الناشزة إحصائيًا لتفادي أي انحراف في البيانات.
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نظرة مستقبلية
للسوق
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بالرغــم مــا يتمتــع بــه الســوق حاليــًا مــن نســبة أشــغال مرتفعــة مــن المتوقــع الزيــادة فــي المعــروض مســتقبًال، بالتزامــن مــع التباطــؤ االقتصــادي 
ممــا قــد يؤثــر علــى الســوق فــي (الســنتين القادمتيــن). 

خــالل ال 3 – 4 ســنوات الماضيــة قطــاع المكاتــب اإلداريــة كان مــن أفضــل القطاعــات العقاريــة أداًء فــي الكويــت وذلــك فيمــا يخــص تحســن • 
معــدالت اإلشــغال ولكــن هنــاك عوامــل تجعلنــا حذريــن مــن اســتمرار أداء القطــاع خــالل الســنتين القادمتيــن.

* تزايد نسبة الملكية أو التحكم في المعروض من قبل القطاع الحكومي : 
هناك العديد من الهيئات الحكومية بصدد اإلنتهاء من تطوير مقراتها وأمثلة بارزة على ذلك الهيئة العامة لالستثمار KIA والبنك المركزي . 1

الكويتي KCB ومبانيهم في منطقة شرق. هذان المبنيان مجتمعين يملكان ما مساحته 140.000 متر مربع كمساحة مكتبية. وبينما سوف 
تقوم هذا الكيانات باستخدام معظم المساحات فسوف يبقى حتما ً مساحة زائدة للتأجير. 

الشركات التي تمتلك فيها الهيئة العامة لالستثمار أو التأمينات االجتماعية حصصًا ربما يطلب منها االنتقال إلى مبنى الهيئة العامة . 2
لالستثمار. 

عند انتقال الهيئة العامة لالستثمار والبنك المركزي إلى المباني الجديدة سوف تخلى المساحات المكتبية الحكومية الموجودة في العقارات . 3
الحالية. سوف يشغل هذه المساحات كذلك إدارات حكومية أخرى ربما تكون مستأجرة مساحات من السوق مما يقلل الطلب على 

المساحات المكتبية في السوق . 
* هناك العديد من المباني واألبراج بصدد اإلنتهاء منها من قبل القطاع الخاص: 

البنك الوطني وشركة مباني يطوران حاليًا أبراجهما في منطقة العاصمة. هذان البرجان مجتمعان بها 50.000 متر مربع مساحات مكتبية. . 1
انتقال البنك الوطني إلى البرج الجديد سوف يؤثر حتمًا على زيادة المعروض من المساحات المكتبية. 

* التباطؤ االقتصادي يقود إلى تباطؤ الطلب: 
بانخفاض أسعار النفط في بداية العام 2016 هبط النشاط االقتصادي في دول الخليج، حيث أن القطاع الحكومي هو المحرك الرئيسي . 1

للنشاط االقتصادي في السنوات االربع قبل 2016. لذا فإن الحكومة مجبرة على تخفيض االنفاق وترشيده، لذا سوف يتباطئ النشاط 
االقتصادي للسنوات االثنين او الثالث القادمة. 

لكن التأثر ربما يكون متدرجًا ومعتدًال
الطلب على المساحات المكتبية مرتبط بصورة وثيقة بالنشاط االقتصادي، لذا نتوقع اعتدًال في الطلب في السنتين او الثالث القادمة. . 1
التأثير المتوقع سوف يكون معتدًال ومتدرجًا.. 2
رصدنا بعض العوامل السلبية لهذا القطاع لكنه من الجهة األخرى ( االيجابية) ليس هناك العديد من األبراج قيد االنشاء. فيما عدا ما تقوم . 3

به شركة الصالحية بتطوير عقار مصنف دوليًا أو عالميًا حاليًا يسمى مشروع العاصمة في منطقة الشرق.
اإلنتقال للمقرات الجديدة في الهيئة العامة لالستثمار والبنك المركزي سوف تكون متدرجة، وبالتالي لن يكون هناك إنخفاض مفاجئ في . 4

مستوى اإلشغاالت.
خالل السنتين القادمتين هذه االنتقاالت لربما تسبب في إخالء بعض األبراج ولكن الطلب المعتدل القادم سوف يشغل هذه المساحات . 5

المكتبية، وبالتالي فإن إنخفاض نسب اإلشغال سيكون هامشيًا وهو بأألصل مرتفع، وعلى إثر ذلك لن يكون هناك إرتفاع كبير في 
معدالت اإليجار.
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ملحــــق
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تعاريف ومصطلحات:
قطــاع المســاحات المكتبيــة (Office Space Segment): يشــمل جميــع العقــارات المســتغلة كمكاتــب والتــي تتنــوع بشــكل كبيــر؛ حيــث يوجــد • 

بمدينــة الكويــت كثيــرا مــن المبانــي الشــاهقة تتوفــر بهــا ســاحات وقــوف الســيارات، إضافــة إلــى مرافــق أخــرى. إال أن هنــاك العديــد مــن المكاتــب 
ضمــن عقــارات فــي أماكــن أخــرى يتوفــر بهــا الحــد األدنــى مــن المرافــق، وال يوجــد بهــا ســاحات وقــوف الســيارات. وتــم تصنيــف هــذه المبانــي 

إلــى عــدة درجــات طبقــا لذلــك. 
المســاحات المكتبيــة المعروضــة (Office Space Supply): تقــاس هــذه المســاحة بالمتــر المربــع وهــي إجمالــي مســاحة المكاتــب القابلــة لإليجــار • 

فــي عقــارات تابعــة لنــا. تشــمل هــذه العقــارات مكاتــب تــم إنشــاؤها وجــاري تشــغيلها وكذلــك المكاتــب قيــد اإلنشــاء. 
العقارات القائمة (Existing Stock): تشمل جميع المكاتب التجارية القائمة والمستأجرة. • 
العقارات قيد اإلنشاء ((Under Construction Stock: تشمل جميع العقارات الجاري إنشاؤها. • 
معــدل اإلشــغال (Occupancy Ratio): معــدل إشــغال المكاتــب داخــل عقــار مــا هــو حصيلــة المســاحة الخاليــة (بالمتــر المربــع) مقســوما علــى • 

إجمالــي المســاحة المســتأجرة (بالمتــر المربــع) لهــذا العقــار.
متوســط القيمــة اإليجاريــة (Average Lease Rate): يتــم احتســاب إيجــار المكاتــب التجاريــة طبقــا لمســاحتها مقاســة بوحــدة المتــر المربــع.  تتنــوع • 

مســاحات المكاتــب مــن طابــق آلخــر وتتنــوع المســاحة المخصصــة لإليجــار كذلــك. بنــاء عليــه، يتــم احتســاب متوســط قيمــة اإليجــار لعقــار مــا مــن 
خــالل حســاب متوســط قيمــة إيجــار جميــع المســاحات المســتأجرة بذلــك العقــار. 

تصنيف العقارات
ــه األساســية تقــوم علــى أن يعكــس الترتيــب مواقــع العقــارات، كمــا يجــب أن يكــون  ــم تصنيــف العقــارات وفــق ترتيــب هرمــي منطقــي، فكرت يت

ــزات.  ــة تصنيفــا أعلــى مــن العقــارات التــي ليــس لهــا تلــك الممي ــزات إضافي للعقــارات التــي لهــا ممي
تتنــوع المميــزات ببعــض العقــارات بشــكل كبيــر وتتمثــل فــي توفــر ســاحات وقــوف للســيارات، عــدد مــن المصاعــد، مصاعــد الخدمــة، حمامــات • 

، ووجــود مخــزن بــكل دور، إلــخ.
تم تمييز هذه المرافق وتم احتساب عدد من النقاط للعقارات التي تتوافر بها تلك المرافق.• 
فور حصولنا على بيانات جميع العقارات، سوف يتم احتساب القيمة المتوسطة لهذه المرافق وتمييزها بعالمات خاصة.• 
يتم تصنيف العقارات طبقا لتلك المعدالت، ومن ثم يمكن تصنيف العقار طبقا لذلك.• 




