
لبنك الخليج  تقرير نظرة اقتصادية  
 وحدة البحوث االقتصادية

٢٠٢١ سبتمبر   

 1 

 في الكويت   العقار السكني

 

 

 أبرز النقاط:

 

األساسية   • المكونات  التقديرات  يعتبر اإلسكان من  والخدمات  لالقتصاد. ووفقاً ألحدث  العقارات وااليجارات  فقد ساهمت  المتوفرة، 

% من الناتج المحلي اإلجمالي لدولة الكويت. ويشجع اإلقراض اإلسكاني على تطوير األسواق المالية من خالل 9التجارية في حوالي  

 وسائل مثل عمليات التوريق. 

رات المدفوع بعائدات اإليجارات المرتفعة ومحدودية العرض  يساهم النمو السكاني وبرنامج اإلسكان الحكومي والطلب على االستثما •

 في دعم قطاع العقار السكني في الكويت.  

وكان القطاع السكني المحرك الرئيسي للنشاط العقاري في الكويت أثناء جائحة كورونا، في الوقت الذي واجه فيه قطاعي االستثمار   •

 ة وانخفاض اإليجارات. والتجاري ضغوطات جراء ارتفاع عدد الوظائف الشاغر

لسعر العقار السكني إلى معدل الدخل، تعتبر تكاليف اإلسكان في الكويت مرتفعة مقارنة باألسواق األخرى مثل    16.5معدل  ومع   •

 دبي وأبو ظبي والرياض ولندن.  

الخيارات التمويلية من بين التحديات  ويعتبر الضغط الكبير على برنامج اإلسكان الحكومي، وتقييد مشاركة القطاع الخاص وعدم وجود   •

 التي تواجه قطاع العقار السكني. 

وقد يساهم قانون الرهن العقاري الجديد وفتح األسواق أمام المصارف وعمليات التوريق وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص   •

إن التغلب على التحديات مثل عدم وجود منحنى  في االستفادة من إمكانات سوق الرهن العقاري في الكويت. وعالوة على ذلك، ف

 العائد والحدود الرقابية على عملية التسعير  قد يساهم أيضاً في ازدهار سوق الرهن العقاري. 

 

 اإلسكان وأهميته االقتصادية  .1

المتطلبات   أحد  ينشط  يشكل اإلسكان،  بالنسبة لالقتصاد. وعلى نطاق واسع،  األساس  البشرية، حجر  لالحتياجات  الهرمي  التسلسل  في  األساسية 

 على  اإلسكان قطاع البناء والتشييد ويشجع االستثمار في البنية التحتية وغيرها من المرافق ذات الصلة كما يساهم في خلق فرص العمل. ومثاالً 

وفي الكويت، ساهم قطاع البناء    1. 2020% في عام  17.5اتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة األمريكية  ذلك، بلغت حصة اإلسكان من الن

كما ساهمت الخدمات العقارية وخدمات    2. 2020% في عام 2.9و  2019% من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في عام 5.1والتشييد بنسبة  

، فإن توافر  وبما أن نزوح العمالة من بين االعتبارات الرئيسية  3. 2018الناتج المحلي اإلجمالي في عام  % من  9التأجير واألعمال في حوالي  

يساهم في مرونة اليد العاملة. كما أن ضمان المرافق السكنية المالئمة يساهم في االحتفاظ بالقوى  الخيارات اإلسكانية بأسعار معقولة في البالد  

جذب المواهب األجنبية. ويشجع اإلقراض السكني أيضاً على تطوير األسواق المالية من خالل وسائل مثل عمليات    العاملة المحلية ويشجع على

خم وتقلبات  التوريق. كما أن ملكية المنازل تعود بالفائدة على األفراد من خالل زيادة قيمة العقار على المدى الطويل وتوفير ضمانات آمنة ضد التض

 السوق. 

 لعقار السكني محركات نمو ا  .2
 النمو السكني  .أ

إلى عام    2005% خالل الفترة من عام  2.3%. كما ارتفع عدد المواطنين بنسبة  4.1ارتفع عدد سكان الكويت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  

وفي السنوات    5مليون نسمة.   5.4إلى    2050مليون نسمة وفي عام    4.5إلى    2025ومن المقدر وصول عدد سكان البالد في عام    4. 2020
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وبالتالي، ومع   6. 2050% بحلول عام 0.34ومن المتوقع أن يتباطأ بشكل أكبر إلى  2020% في عام 1األخيرة، تباطأ معدل النمو السنوي إلى  

  7السكني. متر مربع، فإن النمو المقدر لعدد السكان سوف يعزز الطلب على العقار كيلو شخص لكل  232كثافة سكانية مرتفعة نسبياً تقدر بـ 

 

 البياني: عدد سكان الكويت )بالمليون(  الرسم 

 المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء؛ المربع األزرق )الكويتيين( والمربع البرتقالي )غير الكويتيين( 

    

 لمحة عن التركيبة السكانية  .ب

% من إجمالي عدد السكان )المواطنين وغير  50تعتبر التركيبة السكانية للشباب في الكويت مواتية للطلب على العقارات، مع وجود ما يزيد عن  

% من الكويتيين دون سن األربعين. وبما أن السياسات التي صدرت مؤخراً ركزت على تقليل أعداد الوافدين، فإن ذلك من شأنه  75المواطنين( و

ارهم عن  ن يؤدي إلى بعض الجوانب السلبية. وقد تساهم عملية إعادة تقييم السياسات مثل المراجعة الجارية لتصاريح عمل الوافدين الذين تزيد أعمأ

 عاماً والطلب المستمر من قبل المواطنين الكويتيين على الوحدات السكنية عالية الجودة في دعم العقارات السكنية.   60

 2020توزيع إجمالي عدد السكان في الكويت بحسب الفئات العمرية، ي: الرسم البيان

 

 المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء؛ يشمل المواطنين وغير المواطنين 
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 2020توزيع إجمالي عدد المواطنين في الكويت بحسب الفئات العمرية، الرسم البياني: 

 

 المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء 

 برنامج اإلسكان الحكومي ج. 

 8يتألف برنامج اإلسكان الحكومي من الخيارات التالية: 

متر مربع على األقل مقدمة من الهيئة العامة للرعاية    400متر مربع أو شقة بمساحة    400منزل حكومي مبني على قسيمة ال تقل عن   .1

 د.ك. خالل فترة االنتظار.   150بالقيمة اإلسمية، باإلضافة إلى بدل ايجار شهري بمقدار السكنية 

  70متر مربع مقدمة من الهيئة العامة للرعاية السكنية بالقيمة اإلسمية. وقرض طويل األجل بدون فوائد بقيمة    400قسيمة ال تقل عن   .2

ألف د.ك. بأسعار مدعومة مقدمة من بنك اإلئتمان لغرض البناء. ويتم تخصيص بدل ايجار شهري    30ألف د.ك. ومواد بناء بقيمة  

 قدم الطلب خالل فترة االنتظار.  د.ك. يصرف لم 150وقدره 

متر مربع كحد أدنى أو لبناء    360ألف د.ك. بدون فوائد من بنك اإلئتمان لشراء شقة أو منزل بمساحة    70قرض طويل األجل بقيمة   .3

لتشييد  ألف د.ك. ل  30منزل في حال كان المواطن يمتلك قسيمة لهذا الغرض. كما يوفر البنك، إلى جانب القرض، مواد بناء بقيمة  

 والترميم. 

 الجدول: برنامج اإلسكان الحكومي للمواطنين 

  2015 2016 2017 2018 2019 

 6,029 6,199 7,286 7,316 7,950 الطلبات المقدمة 

 88,632 96,906 90,445 100,018 97,399 الطلبات المتراكمة  

           الوحدات السكنية الموزعة 

 0 0 0 0 2,555 المنازل 

 0 3,368 4,430 0 370 القسائم 

 0 0 35 0 345 الشقق 

 0 3,368 4,465 0 3,270 اإلجمالي 

           الوحدات السكنية الموزعة والمخطط لها 

 0 0 0 0 - المنازل 

 8,986 6,437 9,719 12,500 13,311 القسائم 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء، الهيئة العامة للرعاية السكنية  المصدر:
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 الجدول: قيمة القروض المعتمدة من قبل بنك االئتمان الكويتي )بالمليون د.ك.(

  2015 2016 2017 2018 2019 

 126.18 188.56 265.16 134.12 176.18 المباني 

 27.44 27.23 26.15 18.00 19.28 الشراء 

 1.33 1.43 1.25 1.04 1.71 وترميم المنازل الخاصة توسعة 

 12.98 11.87 20.49 44.32 24.97 توسعة وترميم المنازل الحكومية 

 0.02 0.02 0.05 0.03 0.05 قرض المنازل الخرسانية 

 167.95 229.10 313.10 197.50 222.20 اإلجمالي 

 المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء 

وعلى الرغم من اقتراح قانون جديد للرهن العقاري، فإن    9مليار د.ك.   2.9ما قيمته    2020الحكومي على بدل االيجار للسنة المالية  بلغ اإلنفاق  

 استمرار الدولة في تقديم المساعدات اإلسكانية سوف يساهم في دفع نمو العقار السكني.  

 المجدية الطلب االستثماري المدعوم بعائدات االيجار  د.

ذه البدائل.  أدت البيئة الحالية ألسعار الفائدة المنخفضة إلى البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، والعقارات في الكويت تقدم بدورها أحد ه

وقد ساهمت    10. 2020% في الربع الثالث من عام  8.4% إلى 6.9فعلى سبيل المثال، تراوح معدل العائد السنوي على العقارات االستثمارية بين 

ساكن الخاصة  التدابير المتخذة للتعامل مع أثر جائحة كورونا مثل التخفيض الكبير في أسعار الفائدة وتأجيل أقساط المدينين في زيادة الطلب على الم

  11. 2020% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام  8.2مع ارتفاع أسعارها بنسبة 

 العرض ه. القيود المفروضة على 

، بلغت قطع األراضي الشاغرة  2013وفي دراسة أجراها إتحاد العقاريين في عام    12% من مساحة الكويت. 10تشكل المناطق السكنية حوالي  

من طلبات اإلسكان المعلقة لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية. وبما أن التدابير الخاصة بتخصيص األموال لغرض    108,288مقابل    14,079

حمد  اإلسكان كجزء من برنامج التنمية الحكومية وزيادة العروض في المناطق الناشئة مثل صباح األحمد والمشاريع الجديدة مثل مدينة جابر األ

  13العرض، إال أن التأخر في البناء وتفضيل الفلل الواسعة يساهم في فرض القيود على العرض.  السكنية تهدف إلى زيادة 

 أداء العقار السكني في الكويت  .3

، مع زيادة المعامالت على أساس سنوي من حيث الحجم والقيمة. وظهر تأثير  2016استمر االتجاه التصاعدي لسوق العقارات في الكويت منذ عام  

، مع تعافيها عند اقتراب نهاية العام. وشهد القطاع السكني طلبات متواضعة  2020على سوق العقارات خالل المرحلة األولى من عام  جائحة كورونا  

مما أدى إلى تراجع األحجام والقيم السنوية بشكل طفيف. كما شهدت مبيعات العقارات السكنية خالل    2020،14في الربعين األخيرين من عام  

 زخماً مع وصول المبيعات إلى الذروة خالل شهر مارس.    2021األولى من عام  األشهر األربع

العام    وساهمت كل من السيولة الوفيرة واالنخفاض في خسارة الوظائف للمواطنين والتدابير المتخذة من قبل الحكومة الحتواء الوباء مثل اإلغالق

مليون د.ك. لدعم الجهود المبذولة للحد من انتشار   500حسب االقتضاء وتخصيص الذي أعقبه إعادة الفتح التدريجي الحذر وفرض حظر التجول 

.  2020فيروس كورونا وحمالت التطعيم، ساهمت في ضمان تعافي الطلب على القطاع السكني بعد التراجع الذي شهده في الربعين األولين من عام  

% لغرض شراء  10سداد أقساط القروض وزيادة حدود القروض إلى القيمة بنسبة  كما ساهمت التدابير المتخذة لدعم السياسة النقدية مثل تأجيل  

ذ وتسليم العديد  األراضي السكنية وشراء أو بناء المنازل، في تعافي العقارات السكنية. وقامت الهيئة العامة للرعاية السكنية في اآلونة األخيرة بتنفي 

خالل األرباع األخيرة في المناطق الناشئة مثل صباح األحمد وسعد العبد هللا وجابر األحمد.   من المشاريع. وكان هناك العديد من العروض السكنية
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اهتمام المستثمرين وساهمت بشكل كبير في تعزيز الطلب في الف ترة  وأثارت العروض المتزايدة من هذه المناطق النشطة نسبياً واألقل ازدحاماً 

 األخيرة.   

 

 كني في الكويت المعامالت السنوية للعقار الس 

 

 المصدر: وزارة العدل 

كان القطاع السكني المحرك الرئيسي للنشاط العقاري بشكل عام في الكويت، حيث واجه القطاع االستثماري والقطاع التجاري ضغوطات جراء  

العقارات   مبيعات  انخفضت  كما  اإليجارات بسبب جائحة كورونا.  وانخفاض  الشاغرة  الوظائف  أكثر من  زيادة  إلى  % في عام 50االستثمارية 

 بالمقارنة مع العام السابق.  2020

. وأظهر مؤشر أسعار المساكن 2018وانتعشت أسعار العقارات السكنية في الكويت بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في الربع الثالث من عام  

قبل انتشار الجائحة. وسجل مؤشر أسعار المساكن   2020ع األول من عام  حيث بلغ ذروته خالل الرب   2019في الكويت اتجاهاً صعودياً خالل عام  

 .  2020وحتى الربع الثالث من عام  2018نمواً، على أساس سنوي، في كافة األرباع خالل الفترة بين الربع الرابع من عام 

 

 ( 100= 2016مؤشر أسعار المنازل السكنية )إعادة نقلها من 

 

 رات "مارمور" المصدر: وزارة العدل، تقدي
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 تكلفة العقارات السكنية   .4

. وكان هناك تعديالً كبيراً في األسعار منذ انهيار  2017شهد متوسط أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في عام  

%. وأدى انتعاش الطلب إلى  11أعلى معدل نمو بلغ    2020. ومنذ ذلك الحين، تعافت أسعار العقارات وشهد عام  2015أسعار النفط في عام  

 ة األسعار.   زياد

 

 متوسط أسعار العقار السكني في الكويت )بالدينار الكويتي لكل متر مربع( 

 

 المصدر: وزارة العدل 

التضخم االقتصادي، مما يدل  ، إال أنها تتماشى بشكل عام مع  2015وعلى الرغم من ارتفاع متوسط رواتب المواطنين الكويتيين كل عام منذ عام  

 .  2015على عدم وجود زيادة كبيرة في الدخل الحقيقي منذ انهيار أسعار النفط خالل عام 

 

 ينار الكويتي(المعدل الشهري لرواتب المواطنين الكويتيين )بالد

 

 نظام معلومات سوق العمل المصدر: 

 

نسبيا.  وبالمقارنة مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي األخرى مثل دبي وأبو ظبي والرياض، يبدو أن أسعار اإلسكان في الكويت مرتفعة التكلفة  

، أي ما يقارب من ثالث أضعاف معدل األسعار في كل من دبي وأبو ظبي، وأعلى بكثير  16.5ويبلغ معدل السعر السكني إلى الدخل في الكويت  

 من معدل األسعار في الرياض وحتى في لندن.  
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 (2021معدل السعر السكني إلى الدخل )

 

الحقيقي،    –المصدر: موقع نومبيو، مالحظة: السعر السكني إلى الدخل   مشار إليه  معدل متوسط أسعار الشقق إلى معدل متوسط الدخل العائلي 

 . متر مربع 90بسنوات الدخل. متوسط مساحة الشقة 

 

سنة لسداد مبلغ التمويل الممنوح لشراء سكن في الكويت من الدخل الحقيقي للمواطن الكويتي    16.5ويدل هذا المعدل على أن األمر يستغرق حوالي  

  العادي عن طريق دفع األقساط الشهرية. ويعتبر متوسط سعر السكن في مدينة الكويت إلى الدخل األعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما 

   يجعلها واحدة من أقل األماكن ميسورة التكلفة المتالك المساكن.  

 التحديات التي تواجه العقار السكني  .5
 برنامج اإلسكان الحكومي   .أ

بتوزيع   السكنية  للرعاية  العامة  الهيئة  المالية    67,102قامت  السنة  من  الفترة  خالل  سكنية  المالية    2013/2014وحدة  السنة  إلى 

وحدة سكنية في السنة. وبالمقارنة، بلغ عدد مقدمي الطلبات للحصول على الوحدات السكنية في قائمة    8,300والي أي ح 2020/2021،15

- 10وتتراوح فترة االنتظار من تقديم الطلب إلى تخصيص الوحدة السكنية حوالي   16. 2020مقدم طلب كما في ديسمبر  91,542االنتظار 

عرض والطلب في برنامج اإلسكان الحكومي. وخالل فترة االنتظار هذه، يواجه األشخاص صعوبة  سنة، مما يدل على وجود تباين في ال 15

العقارات.   بمفردهم بسبب ارتفاع أسعار  المنازل  العامة  في شراء  الهيئة  للمواطنين من قبل  تناقله، فإن األراضي المخصصة  تم  لما  ووفقاً 

 للرعاية السكنية بعيدة عن وسط المدينة نظراً للقيود المفروضة على عروض األراضي مما يجعلها األقل تفضيالً.   

 ارتفاع تكاليف رأس المال المرتبطة بتطوير البنية التحتية  .ب

جديدة لتلبية الطلب على العقار السكني وتعزيز البنية التحتية مثل الطرق، نفقات رأسمالية عالية. فقد بلغت، على  تتطلب عملية تطوير مناطق  

مليون د.ك. عند وصول معدل    500سبيل المثال، التكلفة اإلجمالية لمشروع تطوير وبناء شارع جمال عبد الناصر ومشروع طريق الجهراء  

إلى   التوا 92% و 83اإلنجاز  تم تخصيص    17لي.% على  المالية    30وقد  السنة  ميزانية  د.ك. في  الطرق    2021/2022مليون  لتطوير 

والخدمات األخرى في مشروع شارع القاهرة. وبما أن هذه النفقات تعتمد على االيرادات النفطية، فإن حركة أسعار النفط غير المناسبة قد  

 تؤثر على عملية اإلنفاق على هذه المشاريع.   

 القطاع الخاص من دخول سوق العقار السكني ج. منع 

الحكومة   السكني من خالل تقسيم وتخصيص قطع  95تمتلك  العقاري  التطوير  % من األراضي في الكويت، وتسيطر إلى حد كبير على 

لك هو التحكم في  األراضي. وتحظر القوانين الكويتية على الشركات الخاصة شراء العقارات السكنية واالتجار بها. وبما أن الهدف من ذ

مل  التضخم االقتصادي وأسعار العقارات، فإن الكفاءة والمنافسة المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص قد تحسن العرض على العقار السكني. وللتعا

النظر في زيادة   تدابير بديلة مثل وضع سقف لزيادة األسعار أو  يمكن اتخاذ  المتزايد حول االرتفاع في األسعار،  القلق  العرض على  مع 

 األراضي الصالحة للبناء.  
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 د. قلة الخيارات التمويلية وعدم جهوزية سوق الرهن العقاري

تعكف البنوك المحلية وشركات االستثمار في الكويت على تقديم القروض المقسطة لشراء أو بناء أو إصالح المنازل، إضافة إلى القروض  

الكويتي. ومع ذلك، ففي هذه الحالة لن يكون المنزل مرهوناً ويعتبر راتب المقترض ضماناً مقابل مبلغ  بدون فوائد التي يقدمها بنك االئتمان  

ألف د.ك. كحد أقصى. وفي حالة شراء منزل، ونظراً ألسعار العقارات السائدة، فإن ذلك يتطلب استثماراً كبيراً من    70القرض الذي يبلغ  

 قبل المقترض. 

 الرهن العقاري  .6
 اإلمكانات  .أ

 تح األسواق أمام البنوك ف .1

تخضع قروض الرهن العقاري المقدمة كضمان لشراء العقارات، المتالك المقترض دخالً آخراً باإلضافة إلى راتبه ليتم منحه الرهن  

 العقاري لشراء منزل ثاني وغيره. وسوف يفتح التخفيف من هذه الشروط باب سوق الرهن العقاري أمام البنوك. 

 

 مشروع قانون الرهن العقاري الجديد    .2

ي  بدأ رأس مال بنك االئتمان الكويتي بالتقلص، ووفقاً للتقرير األخير الصادر عن الهيئة العامة للرعاية السكنية، فإن لدى البنك ما يكف

د للرهن العقاري كبديل  قسيمة فقط بالسنة. وقد تم اقتراح مشروع قانون جدي  12,000من رأس المال لمنح القروض العقارية مقابل  

على ذلك، والذي في حال تم إقراره سيفتح فرصاً إضافية أمام البنوك وشركات التمويل في سوق الرهن العقاري. ويسمح القانون المقترح  

ح للبنوك  للبنوك وشركات التمويل بمنح قروض الرهن العقاري بفائدة تدفع من قبل الحكومة في إطار برنامج اإلسكان الحكومي. كما يسم

وشركات التمويل بإعادة امتالك العقارات في حالة التخلف عن السداد، ويتم توفير المساكن البديلة من قبل الدولة لألشخاص الذين يتم  

   إخالئهم من منازلهم.

 نطاق التوريق  .3

األصول   بتحويل  للبنوك  ويسمح  التوريق  فرص  تحسين  في  يساهم  أن  المتطور  العقاري  الرهن  سوق  شأن  إلى  من  ميزانياتها  من 

المستثمرين، حيث يؤدي ذلك بدوره إلى تحرير رؤوس أموال البنوك ووضعها في المكان الصحيح بطريقة بناءة. وباإلضافة إلى تعزيز  

ألوراق  النمو االئتماني، من شأن هذه األوراق المالية المدعومة باألصول المساهمة في تعزيز األسواق المالية. كما أن سهولة التداول في ا 

 المالية سوف يسهل عملية اكتشاف األسعار األفضل.  

 زيادة فرص الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لمضاعفة العرض  .4

أنشأت الهيئة العامة للرعاية السكنية في السنوات األخيرة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير اإلسكان، كوسيلة لمعالجة فجوة  

مليون دوالر أمريكي لبناء المساكن في منطقتي جابر األحمد وصباح األحمد، مما سيؤدي    495ي عقدتها بقيمة العرض مثل الصفقة الت

 إلى زيادة العرض على الوحدات السكنية وبالتالي دعم الطلب على القروض اإلسكانية.  

 التحديات  .ب

 عدم وجود منحنى العائد لعملية التسعير الفعال   .1

يساعد منحنى العائد البنوك في تسعير القروض من خالل تخمين أسعار الفائدة المتوقعة على المدى الطويل. وهذا يتطلب سوق  

سندات منظم وإصدار السندات الحكومية بطريقة فعالة وبمختلف مدد استحقاق. ولكن أبعد تاريخ النقضاء فترة السندات ذات مدة  

، مما يعني أن عدم وجود معدالت قابلة للمقارنة على القروض طويلة األجل  2027و عام  سنوات في الكويت ه  10االستحقاق  

 يعيق عملية التسعير الفعال.  

 الحدود الرقابية على عملية التسعير  .2

% على معدل الخصم الحالي. ويمكن تطبيق  3يتم تحديد أسعار الفائدة التي يمكن فرضها على القروض اإلسكانية بحد أقصى  

% من  2سنوات على أن يكون هذا التعديل ضمن حدود +   5فائدة المعدلة على القروض المقسطة مرة واحدة فقط كل  أسعار ال

سعر الفائدة الحالي على القرض. وقد تزيد هذه الحدود الرقابية الضغط على توفير االئتمان والتسبب في شروط ائتمانية غير قائمة 

  18على الفائدة. 

 
 البنك اإلحت ياطي الفيدرالي في شيكاغو   18
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 الخالصة  .7
السكني بقابلية النمو، مدفوعاً بالتركيبة السكانية المواتية وبرنامج اإلسكان الحكومي والعوائد المجدية باإلضافة إلى التطوير يتمتع العقار  

السكني الجديد. وسوف تساهم السرعة في تنفيذ المشاريع ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في تخفيف القيود المفروضة على العرض  

ى األسعار. كما أن إقرار قانون الرهن العقاري الجديد والتدابير اإلضافية مثل توفر منحنى العائد سوف يفتحان  والضغوط المفروضة عل

 الطريق أمام ازدهار سوق الرهن العقاري في الكويت.  

 

 

 


