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فإن ، اإلجتماعيعلى املستوى و الراحة. ومتطلبات املأوى  يلبي فهواجتماعي أساسي،  مطلبالسكن هو 

أكبر مصدر للثروة  واإلسكان بشكل عام، هو جملتمعات. ا لتشكل ألحياء التي تتراكم تنشىء امجموعات اإلسكان 
 ة لألسر. بالنسب

 
 في الكويتو. نياملواطن بسكن بتوفير اتها أولوي أهم  تربط الم في جميع أنحاء الع اتال عجب إذن أن احلكوم

 توفير السكن جلميع املواطنني. فياتخذت احلكومة مبادرة نبيلة 
 

هناك اآلن وعوامل. عدة املاضية بسبب  02 ـتراجع على مدى السنوات القد املساكن في الكويت إال أن توفير 
 02 ـالعلى مدى  مسكنا 342,960الطلب على املساكن يصبح أن  ونتوقع لم يبت فيها بعد،لإلسكان  طلباً 108,288

بشكل جيد تأخذ مدروسة متينة واستراتيجية  يتطلبملساكن اعدد  فياملقبلة. مثل هذا التوسع الهائل  سنة
 جميع جوانب هذه املسألة.باالعتبار 

 
 

 
 أمورنطوي على النظر في انها ت حيثاستراتيجية اإلسكان هي واحدة من السياسات األكثر تعقيدا. صياغة إن 

 يتعني ...إلخ البنية التحتية مثل شبكة الطرق والكهرباء واملياه، واالتصاالتفعدد من السياسات ذات الصلة. 
وقوانني الرهن  ،إدارة التطويرئح لواواإلطار القانوني و ،التمويلجنبا إلى جنب مع مصادر  أخذها باحلسبان

 . ...إلخ العقاري، وأدوار ومسؤوليات القطاعني العام واخلاص
 

إلى تطوير في املؤسسات التي تربط شرائح االقتصاد وتقود  ستراتيجية اإلسكانال لقد حددنا األهداف التالية
 احلكومية واخلاصة اجملتلفة جلعلها مستدامة:

 
 زادت فترة االنتظارولقد طلبات اإلسكان تتزايد بسرعة. فإن  ، د السكان الكويتينيالسريعة في عدمع الزيادة  .1

ستراتيجية إل. وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي هذه املدة أكثرزداد تمن املرجح أن وسنة  11إلى على املساكن 
 سنة القادمة. 02حل لالسكان جلميع األسر الكويتية خالل الـ تقدمي اإلسكان هو 

 .متطلبات اإلستدامةمع كانت غير متماشية إذا ها في الكويت وترشيداملنازل أحجام متوسط دراسة  .0

اف دل على أن االعتماد على القطاع العام وحده ال ميكن أن يحل أهدتبلدان العالم ن التجربة في العديد مإن  .3
ع اخلاص لتطوير السكن ، فإن الهدف الثاني هو ابتكار طرق إلشراك القطاوبالتالي، اإلسكان االجتماعي

 املساكن .توفيرراع في االجتماعي من أجل االس
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أي شكل بالسوق بالشركات في التالعب ال تنغمس مع إشراك القطاع اخلاص، فمن األهمية مبكان ضمان أن  .4
 هلحماية ضد هذلجميع اخلطوات الالزمة  تتضمنأن استراتيجية اإلسكان على من األشكال. وبالتالي ، يجب 

 .طرةاجملا
غير مستدامة.  الدعوماتأصبحت هذه  ومع الوقتاملمنوحة لبرنامج اإلسكان  الدعوماتهناك عدد من  .5

على احلكومة للحد من عبء الدعم   ةتدريجي اًطرق تقترحأن استراتيجية اإلسكان على وبالتالي، يجب 
 إلى األسر و القطاع اخلاص. وحتويله 

 .تدريجيا الطاقة استهالك لتقليص الطاقة إلدارة استراتيجيات وضع .6
الرهن من األهمية مبكان تطوير صناعة متويل  هعلى املدى الطويل، فإنسوق اإلسكان إستمرارية لضمان  .7

ر سوق التمويل لتطوي املرحليةصيغة ال، يجب أن تتضمن استراتيجية اإلسكان . وبالتاليالعقاري احمللي
 .العقاري في الكويت

استراتيجية اإلسكان تقترح أن  يجباحلكومة واملقدم من لدعم على ابير سنوي كاستهالك الطاقة هو عبء  .1
 إلى أساليب إدارة الطاقة.

يكون لها تأثير مضاعف على العديد من قطاعات االقتصاد التي من شأنها أن  من املرجحالزيادة في املساكن  .9
أيضا املساحات و، حات الصناعيةملناطق التجارية مثل املكاتب و مساحات التجزئة و املساعلى ا الطلب زيادة

لسياسة لخطة شاملة من أجل حتقيق أهداف واقعية يجب عمل ولهذا، ، إلسكان الوافدين  االستثمارية
 .اإلسكانية

 .النفط عائدات على له مبرر ال عبئا وضع دون املساكن في التوسع لتمويل ألموالل متعددة مصادر حتديد .12
 
 

 
وثيقة الأنه قد مت إعداد نقر ب فإنناتلفة، ات اجملتقديرالالكافية في التحقق من البيانات وعناية الخذت في حني اتُ
 دون أي تدقيق مستقل.  ااملعلومات املتوفرة في تاريخ نشره بناء علىبحسن نية 

 
 حداثةتمال أو دقة أو موثوقية أو اك تكفلال تضمن أو نيالعقارياحتاد والوكاالت املعنية في إعداد هذه الوثيقة 

خسائر ناجتة عن أي أي مسؤولية عن ال نتحمل املعلومات في هذا املنشور وال جدواه في حتقيق أي غرض. نحن 
 في هذا التقرير.  املقدمةاملعلومات استخدام 

 
احلكومة تشكيل جلان متعددة على يجب ه لكننا نعتقد أن ممكنةسكان إستراتيجية إلالتقرير إطارا واسعا يقدم 

 زيد من التفاصيل قبل إضفاء الطابع الرسمي على أية استراتيجية.مبراسة كل قضية لد
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إلى   12 الـ بهامش واسع على مدى السنواتقد تراجع معروض املساكن في الكويت، وخاصة للمواطنني الكويتيني، إن 
لعدد من النمو مواكبة فشل في املعروض من املساكن  ولكنعدد السكان بشكل كبير  منا خالل هذه الفترةفاملاضية.  10

 األسباب. 
 

مليون  1.03ارتفع إلى قد  0222في عام  142,222الذي كان  نيالكويتي نيالسكان املواطنيظهر أن عدد  1الرسم البياني 
 .عاما 13٪ سنويا على مدى 4.40 بـ  هو معدل منو ، و0213بحلول يونيو 

 
 

 
 املصدر: الهيئة العامة للمعلومات املدنية

 ، وهي أخر بيانات متوفرة حتى األن3102بيانات يوليو  *
  

 
 

مكتب اإلحصاء الذي نشره و تعداد الكويت  للهيئة العامة للمعلومات املدنية البيانات الدميوغرافيةبني نالحظ أن هناك تباين 
كثافة في تقارير مكتب اإلحصاء املركزي تظهر باستمرار ة املنشورة سنويالالسكان  إحصاءاتإن على سبيل املثال، ف. املركزي

بيانات قابلة أخر  اهفيتوفر يوالذي  1111لعام بالنسبة ل. سكانية أقل من تلك التي تظهرها بيانات الهيئة العامة للمعلومات املدنية
بفارق أي  -  3,697,292 كان  العدد حسب الهيئة العامة للمعلومات املدنيةولكن   3,065,850ان كان تعداد السكفلقد للمقارنة، 

1102 . ٪  
 

ولكن  1112عام ال لغايةمتاحة سنويا في منشورات مكتب اإلحصاء املركزي   الهيئة العامة للمعلومات املدنيةكانت بيانات لقد 
الهيئة العامة أطلقت و. صاعداو 1112عام المكتب اإلحصاء املركزي من  العديد من السالسل الزمنية توقفت في منشورات

 هذا متاحة اآلن في 1112 عن عام فصلةامل بيانات والاخلاص بها في السنوات األخيرة  اإللكترونيوقع امل  للمعلومات املدنية
من  يد من نقاط البيانات غير متوفرة للفترة الزمنيةالعدفإن  ال ميكن أن تنتج سنويا وبالتالي، ابيانات التعداد بطبيعته إن  .املوقع
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 . 1112عام الإلى  1112 عامال
 

/  التوقعات إستخدمناقدر اإلمكان و  الهيئة العامة للمعلومات املدنية قد استخدمنا بياناتفإننا  لغرض التحليل في هذا التقرير،و
  الهيئة العامة للمعلومات املدنيةاق البيانات ألن بيانات ذلك من أجل احلفاظ على اتسو ثغراتهناك حيثما وجد  التقديرات

 .ناهاستخدمحيثما اتقديرات نا ال. لقد أبرزةسنويمتوفرة أكثر بوتيرة 
 

 
هذه البيانات، ميكن ، ومن خالل لسكان الكويتيني وعدد األسرل الهيئة العامة للمعلومات املدنيةبيانات  1 يبني اجلدول

لكامل الفترة من ة وفرمتالسكان  عن الهيئة العامة للمعلومات املدنية بيانات أن حني في. سرةاأل حجماستنتاج متوسط 
قد استخدمنا فمللء هذه الفجوة، و. 0210حتى  0225بيانات عدد األسر غير متوفرة للفترة من إال أن ، 0222-0213

املنطقة املظللة . ويظهر هذا في الناقصة للفترة األسر عدد بيانات لتقدير 0213 و 0224 لسنة األسرة حجممتوسط 
 في اجلدول.

 
1

  

2000 841,790 153,587 5.48 
2001 870,283 164,107 5.30 
2002 898,285 178,215 5.04 
2003 927,686 189,042 4.91 
2004 956,234 198,413 4.82 
2005 992,217 204,170 4.86 
2006 1,023,316 210,569 4.86 
2007 1,054,598 217,006 4.86 
2008 1,087,552 223,787 4.86 
2009 1,118,911 230,240 4.86 
2010 1,148,363 236,300 4.86 
2011 1,183,185 243,465 4.86 
2012 1,212,436 249,484 4.86 

2013* 1,227,021 250,406 4.90 
 املصدر: الهيئة العامة للمعلومات املدنية

 ، وهي أخر بيانات متوفرة حتى األن3102بيانات يوليو  *
 هي تقديرات 3املنطقة املظللة في اجلدول 

 
 

على الرغم من أن  نازل اخلاصة والنقص في املساكنعدد املوأدناه بيانات عن عدد األسر الكويتية،  0يبني اجلدول 
 .0210-0225من توفر للفترة غير معدد املنازل اخلاصة عن  املدنية للمعلومات عامةال الهيئةبيانات 

 
وصل إلى  0213وفي عام . 0224بحلول عام   77,106إلى  وصلوالذي  ،47,784كان النقص في املساكن  0222عام في 

الهيئة العامة للرعاية دى ل لم يبت فيه بعد طلبا  108,288خالل الـيتم التحقق من صحة هذا الرقم من  . 110,385
 ألزمة السكن اخلاص في الكويت. ميكن اإلعتماد عليه تقدير الفإن هذا السكنية. وهكذا، 
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2000 153,587 105,803 47,784 
2001 164,107 111,202 52,905 
2002 178,215 115,152 63,063 
2003 189,042 115,663 73,379 
2004 198,413 121,307 77,106 
2005 204,170 NA NA 
2006 210,569 NA NA 
2007 217,006 NA NA 
2008 223,787 NA NA 
2009 230,240 NA NA 
2010 236,300 NA NA 
2011 243,465 NA NA 
2012 249,484 NA NA 

2013* 250,406 140,021 110,385 
 املصدر: الهيئة العامة للمعلومات املدنية  ومكتب اإلحصاء املركزي

 ، وهي أخر بيانات متوفرة حتى األن0213بيانات يونيو  *
 هي تقديرات 3املنطقة املظللة في اجلدول  

 
 

1111
 

 نالحظ ما يلي:  و.0222احلكومة منذ عام سجل تسليم في عدد طلبات اإلسكان و ةسنويالاالجتاهات  3يبني اجلدول 
ديدة اجلسكنية الطلبات العدد أقل من دائما كان احلكومة قبل تسليم املساكن من  فإن، 0221باستثناء عام  .1

 ي سنة.أل
 فصاعدا.  0226عام المن  اكبير املساكنكان النقص في توفير لقد  .0
 منزال.  50,078التراكمي تسليم ال، كان نقص 0211عام ال لغاية 0222عام المن  .3
تى أن ، حات اإلسكان امللغاة كبيرا كل عامكان عدد طلب  0226 حتى العام 0222من العام  هأننالحظ أيضا  .4

 كل عام. طلبا  1,700إلغاء ما معدله كان  حيثأعلى في العقد املاضي كانت اإللغاءات 
 .0213و  0210بحلول عام عمليا إلى الصفر ت اإللغاءات ومع ذلك، فقد انخفض  .5
أموالهم اخلاصة ومن ثم بشراء األراضي هي شائعة للمواطنني المارسة كانت املسابق الفي  هوذلك ألن  .6

ارتفعت أسعار  عندمادينار كويتي من بنك التسليف واالدخار لبناء منزل. لكن،  70,000 احلصول على
اءات. وقد ناقشنا غلملواطنني ، وبالتالي، توقفت إالعبئاً على اشراء األراضي أصبح  ،0226عام الاألراضي منذ 

 التفاصيل في فصل الحق.بعض زيد من مبهذه املسألة 
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2000 5,654 920 1,239 1,242 2,481 (3,173) 
2001 6,763 822 4,553 4,322 8,875 2,112 
2002 7,292 766 768 2,601 3,369 (3,923) 
2003 7,217 574 807 2,085 2,892 (4,325) 
2004 7,094 482 - 2,277 2,277 (4,817) 
2005 7,475 519 - 1,799 1,799 (5,676) 
2006 9,571 367 51 511 562 (9,009) 
2007 8,842 260 - 601 601 (8,241) 
2008 8,304 210 457 3,154 3,611 (4,693) 
2009 7,809 92 781 - 781 (7,028) 
2010 8,021 54 652 - 652 (7,369) 
2011 7,975 31 824 1,564 2,388 (5,587) 
2012 8,437 6 214 491 705 (7,732) 
2013 8,508 1 - 529 529 (7,979) 

 مكتب اإلحصاء املركزيالهيئة العامة للمعلومات املدنية  و الهيئة العامة للرعاية السكنية واملصدر:
 

  108,288ما يقرب من في نقص متكافئة إلى الغير الاألسر و تنمية اإلسكان التزايد املتسارع في عدد أدى مزيج لقد 
وصل للمنزل من خالل خطط احلكومة قد حاليا نتظار فترة اال. وتقدر احلكومة أن متوسط في الكويت اخاص زالمن

 تاج إلى بعض التوضيح.حتعاما. هذه النقطة  11إلى 
 

حصل على ، فإنه يعاما 11منذ  كن حكوميمسلى طلب ع عني أن مقدم الطلب الذي سجلتسنة  11 لـفترة االنتظار إن 
، فإنه 0214نزل في عام مللطلب الذي يقوم بالتسجيل افإن مقدم ، بالنظر إلى الوتيرة احلاليةو ومع ذلك. املسكن اآلن

بني في اجلدول املاملاضية  10 ـسنوات الللتوريد المبعدل ونتظر وقتا أطول بكثير للحصول على منزل . يمن املرجح أن 
من للحصول على منزل.  ةسن 43ضطر إلى االنتظار ملدة يقد  0214في عام طلبا الذي يسجل مقدم الطلب فإن ، 3
 .املساكنتوفير ياد كل سنة ما لم يتم حتقيق زيادة كبيرة في دزستستمر باإلفترة االنتظار أن  واضحال
 

الهرم السكاني في الكويت ثقيل القاع. وهذا يعني أن عدد طلبات اإلسكان سيبقي أن  ومن املرجح تفاقم الوضع بسبب
 .في الفصل التالي ها يتم تناولسحة في املساكن هذه املسألة والزيادة املقترفي املستقبل املنظور .  باإلزدياد
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 ٪ من السكان الكويتيني70أكثر من حيث أن . 0213أدناه الهرم السكاني لسكان الكويت في عام  0الرسم البياني يبني 
سنة من العمر. وهذا  19أقل من هم ٪ من السكان 41ما يقرب من فإن سنة من العمر. عالوة على ذلك،  34أقل من  هم

 . الزواجمرحلة  السن إلىصغار  تلك الكثافة منتصل عندما يعني أن عدد الزيجات سوف تزيد أضعافا مضاعفة 
 

مر هو أعلى من نسبة السكان اإلناث. سنة من الع 19الرسم البياني أيضا أن نسبة السكان الذكور أقل من  ويوضح
 12 ـعلى مدى السنوات الني أكثر من اإلناث الكويتيسيكونون سن الرشد الذين يبلغون الذكور الكويتيني وبالتالي، فإن 

 املقبلة.
 

 
 املصدر: الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

 
الثاني، وإعادة الزواج  الفات بسبب الزواجمع بعض االخت حاالت الزواج عدد بسكن في أي سنة طلبات الترتبط 

ؤسسة العامة لدى املللسكن بطلب التقدم م زوجني املتزوجني حديثا يحق لهفإن ال، وفقا للممارسة احلاليةو .والطالق
أو  م منزالًتخصص لهلحلكومة اعقار. في هذه احلالة ينتظر الزوجني إذا لم يكن لدى الذكور أي  للرعاية السكنية

االدخار التسليف ودينار كويتي من بنك  70,000 يأخذوابدال من ذلك، ميكن للزوجني أن و. ض غير مطورةقطعة أر
 هذه األموال ميكن أن تستخدم للبناء.فإن أو إذا كان لديهم بالفعل أرض  ،بيتسواء لشراء 

100,000 75,000 50,000 25,000 0 25,000 50,000 75,000 100,000
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ظهر ت.  0211-0222 من للفترةوعدد طلبات اإلسكان  حاالت الزواجيوضح العالقة التاريخية بني عدد  3الرسم البياني 
٪ من االختالفات  63هذا يعني أن ما يقرب من لغة بسيطة، ب٪ .  60.1دلة هو من املعا R2الرسم البياني و املعادلة في 

 .حاالت الزواج عددبيفسر  الطلباتفي عدد من 
 

 للطلباتلتوفير معايير استخدمنا التحليل  ناعدد نقاط البيانات ليست كافية ولكنأن هناك بعض القيود بسبب 
 .اتللتوقعاألسلوب األكثر منطقية  هذايبقى السكنية اجلديدة في السنوات القادمة . في غياب أي وسيلة أخرى ، 

 

 
 املؤسسة العامة للرعاية السكنيةالهيئة العامة للمعلومات املدنية واملصدر: 

 

بسبب الزواج الثاني، وإعادة الزواج، وفي بعض  يظهر باتالطلوعدد  حاالت الزواجالفرق بني عدد فمن قبل،  ناكما ذكر
 العريس بالفعل عقارات باسمه في الكويت . يكون لدىاحلاالت النادرة 

 
 : التاليةاملنهجية فإننا إتبعنا ، لتوقع عدد الطلبات 3في الرسم البياني املبينة ستخدام املعادلة إل
 . الكويتيني سكانالكثافة لتوقعات أنا أنشفإننا استنادا إلى االجتاهات التاريخية ،  .1
 12 أي لفترة  - 0203 عامال ر حتىوذكالالسكان الكويتيني عدد توقعنا فإننا ، ير واإلناث احلالباستخدام نسبة الذكو .0

 .أعوام

y = 1.4x - 6870.6 
R² = 0.6284 
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لعام الفئة العمرية من امجموعة تقسيم حسب فقد عملنا ، الفئة العمريةحسب احلالية بناء على الكثافة السكانية  .3
. حاالت الزواجيستخدم في توقعات  هالذكور ألنالكويتيني السكان على  فقطوقد طبق ذلك . 0203 العام حتى 0214
 اإلسكان. في طلبات م تهجنسية الزوجة ال وألن 

 حتى 0214عام الفي كل سنة من  حاالت الزواجتوقعنا عدد فإننا ، كل فئة عمريةلاحلالي التأهل وضع  بناء على  .4
 .0203العام 

 في كل عام. الطلباتعدد  لتوقع 3في الرسم البياني  ةبيناملاستخدمنا املعادلة فإننا ، حاالت الزواجتوقع مبجرد  .5
 

إلى  تزيد ويتوقع أن 8,500 اليحو 0214عام طلبات الأن نكون ونحن نتوقع ، 4في اجلدول مبينة هذه العملية إن نتائج 
٪ 0.9إلى  0215٪ في عام  4.1من في عدد الطلبات نمو المعدل اطأ . ومن املتوقع أن يتب0203بحلول عام   11,813

 .102,074كون ياملقبلة س 12 ـعلى هذا املعدل، فإن عدد طلبات اإلسكان على مدى السنوات الو. 0203بحلول عام 
 

211121112
    

2014 10,978 8,499  
2015 11,267 8,904 4.8% 
2016 11,547 9,296 4.4% 
2017 11,820 9,678 4.1% 
2018 12,089 10,054 3.9% 
2019 12,352 10,423 3.7% 
2020 12,611 10,786 3.5% 
2021 12,864 11,139 3.3% 
2022 13,109 11,482 3.1% 
2023 13,345 11,813 2.9% 

121,981 102,074  

 مكتب اإلحصاء املركزياملصدر: الهيئة العامة للمعلومات املدنية  و
 

حتدث العديد من املتغيرات الدميوغرافية قد أن بسبب وذلك سنوات  12لفترة أطول من توقعات تعذر إجراء لقد 
على  اال، التوقعات على املدى الطويل تتطلب افتراض. على سبيل املثاجعل التنبؤ صعبمما يطويلة، زمنية رور فترات مب

 فترات طويلة. قد ال يبقى ثابتا ل 4.9 الذي هوحجم األسرة احلالي ، واألسرةحجم 
 

معدل النمو. وهذا يرجع  إنخفاضمع طلبات اإلسكان تزداد أن من املتوقع  هعلى أنيقدم بعض القرائن  4اجلدول لكن 
 تدريجي في أحجام األسر. خفض أيضا  قاعدة ورمبا تعكسالإلى تأثير 

 
عام  سنوات أخرى من 12عدد طلبات اإلسكان ملدة  لتوقعخفض معدل النمو التوجه بنا وبالتالي، فإننا قد استخدم

 هأن ونحن نتوقع. كاملةعاما  02 الـفترة لطلبات اإلسكان  عدد 4 رقم في الرسم البيانيويظهر . 0233 عام  حتى 0204
 . 234,672مجموع طلبات السكن سيكون  -عاما 02مدة  أي - 0233حتى 
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 املساكن، فإن العدد اإلجمالي من 0213في عام   108,288البالغة و التي لم يبت فيها بعداحلالية إذا أضفنا الطلبات 
 .342,960 سيكوناملقبلة  02 ـاملطلوبة على مدى السنوات ال

 
 

 
 العامة للرعاية السكنية الهيئة العامة للمعلومات املدنية واملؤسسة

 
لوضع األرقام في منظورها واملساكن.  في توفيرمن خالل الوتيرة احلالية  معاجلتههذا عدد كبير جدا وال ميكن 

الهيئة العامة  وفقا لبيانات 0213يبني أن مجموع املساكن اخلاصة في الكويت في عام  0اجلدول  فإن الصحيح،
 سيكوناملقبلة  02 ـديدة على مدى السنوات الاجلساكن امل الطلب علىوبالتالي، فإن . 140,021هو  للمعلومات املدنية 

 على مدى عدة عقود.  مت إنشاؤه والذي بأكمله احلالي العدد٪ من 045
 

يكون عدد ، ينبغي أن عدلفي املو املقبلة. 02 ـملواطنيها على مدى السنوات المسكنا   342,960بناء إلىالكويت  حتتاج
فقط. هذه الزيادة احلادة في مسكنا  3,000حاليا حوالي  هأن، في حني 17,000من املساكن أكثر من السنوي  املعروض

نحن ، . في هذا التقريرالصورة كاملة تأخذ باإلعتبار شاملةاملعروض من املساكن ال ميكن معاجلتها من دون خطة 
 .الشاملةطة اخلكل جانب من جوانب  ناتناول
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في قطع أراضي السكن اخلاص الشاغرة من  جداً قليالً اًأن هناك عدد يالكويتني حتاد العقاريإأحدث أبحاث تظهر 

 66الشاغرة في السكن اخلاص ي عدد قطع أراض 0213ي نشرت في يوليو التراسة وتقدر الد. احلضريةاملناطق 
 على النحو التالي: التقريراملتبع في  . لقد كان النهجمدنية ةمنطق

 
الشاغرة مع استخدام نظام املعلومات اجلغرافية اصة اخلتقدير عدد قطع األراضي السكنية لقد بدأت عملية  .1

(GIS )اإللكتروني   وقع بلدية الكويتملwww.gis1.Baladia.gov.kw. 
لهذه الدراسة، مت تقسيم كل وجلميع املناطق في الكويت.  يضاراألوقع البلدية حدود قطع مل GISنظام  يظهر .0

 مختلفة. قطعوكل حي إلى  ،أحياءو ةمناطق مختلفالست إلى احملافظات 
التي مت حتديدها على انها جتارية واستثمارية والقطع  حياءواأل ناطقاملمت جتاهل بغرض هذه الدراسة، فقد  .3

 ة.يوزراع وصناعية 
من قبل جميع قطع األراضي  منحمت ه قد هناك العديد من املناطق التي مت حتديدها على انها سكنية، ولكن .4

 .بغرض هذه الدراسةمت جتاهل هذه املناطق وقد في اآلونة األخيرة. احلكومة 
حيث أن جميع العقارات ذات ملكية ( هي مناطق السكنية بحتة هاداخل القطعاألحياء )أو بعض و بعض املناطق  .5

 .منطقة 66ما مجموعه  مت دراسة لقدوقد مت حتديد هذه املناطق فقط لغرض الدراسة. خاصة. 
نظم لعلى شبكة اإلنترنت  معروفةتطبيقات من لها   قد أخذت صور األقمار الصناعيةف، املناطق مبجرد حتديد .6

 خرائط جوجل.مثل (GIS)  اجلغرافيةاملعلومات 
 فقط تلك رضاأل قطع حدودعمل  ومت الصناعية األقمار صور على الشاغرة األراضي مساحات حتديد مت قدل .7

 املعلومات نظم برمجيات على العمل هذا كل ويتم. األراضي حدودحيثما توفرت  لبلديةل GISالـ  صور بتركيب
 . العالم في اجلغرافية املعلومات نظم برامج أفضل من واحد عدي يالذ ،Arc ESRI  اجلغرافية

 
 سكنية أرض قطعة  119,616 حوالي هناك مختارة، مدنية مناطق 66 في. ف6 اجلدول فيمبينة  الدراسة نتائج

 كلل املساحة مجموع على بناء، و٪11.1 فقط هي الشاغر نسبة. 0213 يوليو في اغرةشقطعة  14,079، منها خاصة
الهيئة العامة  لبيانات وفقا. الكويت في املساكن عدد إجمالي من ٪11.4هي  الشاغر نسبةفإن  ،هذه األراضيقطع 

 .بأكمله الكويت سوق من٪ 75 ما يربو عن 66الـ  احلضرية املناطق هذه ومتثل ،للمعلومات املدنية
 

2  
 119,616 

 14,079 

11.80% 

60,528,208 sq.m. 

6,913,583 sq.m. 

 11.40% 

 491 sq.m. 

 املصدر: إحتاد العقاريني 
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 الثاني للبيت كموقع ويعتبر القائمة احلضرية املناطق عن بعيدة ألنها الدراسة هذه في اخليران منطقة تضمني يتم لم: مالحظة
 )العطلة(

 
ي هو ذ، والاجلة النقص املتزايد في املساكنعأن قطع األراضي الشاغرة غير كافية ملبشكل صارخ من الواضح 

 الـ احلضريةأراضي السكن اخلاص الشاغرة في كل من هذه املواقع  7 جلدولويبني ا. 0213عام في مسكناً  108,288
66 . 
 
 

722
 

1,163 27  821 14 
 3,106 2,056  1,609 35 

 224 9  1,562 119 
 860 2  403 4 

 2,620 -  1,823 1,516 

 3,000 2  2,135 61 
 2,617 128  955 101 

 3,421 58  3,456 3 

 1,739 271  752 12 
 3,954 490  1,103 27 

 165 28  1,113 33 
620 231  1,690 20 

 71 21  2,384 109 
 763 12  1,085 4 

 1,019 13  1,645 39 
 2,486 6  1,241 4 

 1,415 4  2,545 162 

 1,943 583  2,746 18 
 1,959 7  2,079 63 

 934 174  5,746 27 

 1,041 13  3,184 98 
 812 71  2,839 596 
 3,563 7  3,954 130 

 170 27  532 14 
 2,357 2,337  836 7 

 607 81  1,559 114 

 1,493 319  309 7 
 1,978 121  2,656 2,374 
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 2,877 2  1,257 17 

 3,621 128  2,322 51 
 1,225 128  3,828 37 

 307 34  1,389 98 

 890 6  3,038 769 

 املصدر: إحتاد العقاريني 
 

كل  يلغون الطلبات على مساكنهمعدة مئات من األشخاص كان  0226 عام فإنه حتى التقرير، هذا في قبل من ذكر كما
 التسليف بنك من كويتي دينار 70,000 مبلغ احلصول على ثم فسهم ومنأن تلقاء من اخلاص للسكن أرض شراءوعام 

 مكلفة األراضي أصبحت ،احلضرية املناطق في متبقية شاغرة أرض ةقطع  14,079قطولكن مع وجود ف. واالدخار
 .أنفسهم تلقاء من األراضي شراءل املواطنني اجتاه توقف وبالتالي،. للغاية

 

 
 كا يرد أدناه: املناطق املساكن على نطاق واسع في العديد من لتوفيراحلكومة لديها مخطط رئيسي 

 
 منزال  2.201-صباح األحمد  -1
 منزالً  21,000 -املطالع  -0
 منزال 52,000 -شمال املطالع  -3
 منزالً 52,000 -شمال الصباحية  -4
 منزال 35,000 -اخليران  -5
 منزال  133 -الصباحية  -6
 منزال 171 -أبو حليفة  -7
 (شقة 72منزالً ) 1,475 -جابر األحمد  -1
 شقة( 310منزالً ) 396  -شمال غرب الصليبخات  -9

 منزالً 2,686 -وصلة الوفرة  -12
 منزالً 370 -الوفرة احلالية  -11
 املباركعبدالله  -10

 
املقترحة في معظم  املنازلفي املواقع املذكورة أعاله. نالحظ أن يحتمل توفره  منزالً  167,432في اجملموع هناك 

٪ 95تظهر األرقام أن ما يقرب من و . مترا مربعا 422 من بدال مترا مربعا 622 بـ مساحة أرضلديها ديدة اجلناطق امل
 مترا مربعا.  422ها مبساحة ٪ من5مترا مربعا وفقط  622مبساحة اجلديدة املقترحة هي  قطع األرضمن جميع 

 
لتحفيز الناس على اختيار هذه املناطق التي تعتبر إلى حد ما قطع األراضي احلكومة قرارا بزيادة حجم لقد إتخدت 

والتي  اإلنعكاسات اجلديةبعض  له ههذ ةسياسالنعتقد أن قرار  ومع ذلك فإنناالقائمة.  احلضريةعن املناطق  ةبعيد
  في الفصل التالي. نصفها
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نظم املعلومات في الكويت بإستخدام  مدنيةمنطقة  66 لـتحليل قام ب يالكويتني أن احتاد العقاري 6 رأينا في اجلدول
 القطع بعض هناك  كان ،غم من ذلكروعلى القطعة أرض سكنية خاصة.   119,616هناك حواليأن اجلغرافية حيث 

مة للمعلومات املدنية أن هناك الهيئة العابيانات وتظهر . منزالًعليها قطعة يوجد   105,537هناكو شاغرة
متثل هذه ، و٪ من السوق 75 ينيحتاد العقاريإلغطت الدراسة االستقصائية ، وفي الكويت منزالً  140,021إجمالي

 .جداالعينة سوق السكن اخلاص في الكويت بأكمله بشكل جيد
 

٪ من املنازل لديها  36.7ما يقرب من  نهامف ؛األراضي املقامة عليهاقطع أحجام  معتوزيع املنازل يبني أدناه  1اجلدول 
مترا مربعا. هاتني الفئتني  622-422 مساحة أرض من ٪ من املنازل لديها 31.4مترا مربعا و 422مساحة أقل من 

 .املنازل في الكويتثالثة أرباع تشكالن 
 

قطع األراضي  فئة حيث أن . 1في اجلدولوهي مذكورة في كل مجموعة  قطع األراضيأحجام متوسط لقد حتققنا من 
قطع األراضي التي  فئة لوبالنسبة مترا مربعا،  337أحجامها متوسط زل امن بها ،مترا مربعا 422أقل من  هاحجمالتي 
لـ املعدل العام ومترا مربعا وهلم جرا.  473قطعة األرض هوحجم ، فإن متوسط مترا مربعا 622-422من  هاحجم

 .متر مربع 506 هو قطعة أرض  105,537
 
 

8


 

  

 1,045 .708 337 %36.7 38,782 400أقل من 
400 - 600 40,479 38.4% 473 993 1,466 
600 - 800 15,304 14.5% 702 1,474 2,176 
800 - 1000 7,164 6.8% 891 1,871 2,762 

1000 - 1200 3,200 3.0% 1,059 2,224 3,283 
1200 - 1400 229 0.2% 1,287 2,703 3,990 
1400 - 1600 177 0.2% 1,497 3,144 4,641 
1600 - 1800 65 0.1% 1,696 3,562 5,258 
1800 - 2000 114 0.1% 1,952 4,099 6,051 

 2000 23 0.0% 2,345 4,925 7,270 

105,537 100% 506 1,062 1,569 
 املصدر: إحتاد العقاريني 

 
 

نتوقع أن و. ال تدخل في نسبة البناء للسرداب٪  122بنسبة  ٪ ويسمح012هي السكن اخلاص في الكويت بناء إن نسبة 
متر    1,062يهفي الكويت املبنية للمنزل ساحة امل متوسطإن . بالكامل البناء لنسب معظم املنازل احلد األقصى تستغل
 . السردابمع ع بمر   1,569و السردابدون من مربع 
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مثل أي طابق كمنطقة معيشة يستخدم بصفة عامة  السردابفإن ، املياهوالكهرباء استهالك وجهة نظر  من هنالحظ أن
 .في املنزلآخر 

 
 

 
سوق االسكان مع أسواق  قياسمن املهم فإنه أزمة السكن املتنامية في الكويت، استراتيجيات عملية حلل  رسممن أجل 

 250,406مجموعه ملا في الكويت ا خاص زالمن  140,021أن هناك حاليا  0أظهرنا في اجلدول لقد أخرى في العالم. 
 .٪ 55.9احلالية في الكويت هو  البيوت. وهذا يعني أن نسبة ملكية  عائلةأو  ةأسر

 
نسب ملكية و، بالدوالر األمريكي 0210 الناجت احمللي االسمي فيإجمالي مقارنة بني نصيب الفرد من  9اجلدول  ويبني

الكويت حتتل ، 9ي جميع أنحاء العالم. في اجلدولفاملتقدمة مختلف االقتصادات املنازل في أحجام ومتوسط  البيوت، 
 اجت احمللي.النإجمالي نصيب الفرد من  املرتبة الـرابعة من حيث

 
. 0213 - 0211و  0225 - 0224تقريبا زيادة في نسبة ملكية املنازل بني عام األوروبية القارة جميع بلدان شهدت لقد 

كية و اململكة املتحدة هما وزادت استراليا و روسيا أيضا نسبة ملكية املنازل خالل هذه الفترة. الواليات املتحدة األمري
 خالل هذه الفترة. البيوتالتي شهدت انخفاضا كبيرا في نسبة ملكية والكويت ة إلى باإلضاف نين األخريالبلد
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02102004-2005 2011-2012   

67,304 69.5% 70.0% 214 

 52,300 68.9% 69.0% 181  

51,704 68.7% 65.4% 221  

48,761 61.1% 55.9% 1,569  

46,011 55.4% 55.4% 116 

 43,615 71.7% 78.0% 177  

 41,866 41.0% 59.0% 109  

 41,223 54.8% 57.8% 112  

 39,161 70.7% 64.0% 76  

 33,115 67.9% 82.0% 81  

 24,524 60.0% 60.0% NA  
 23,555 NA 59.3% 220  

 14,302 80.0% 84.7% 57  

 10,527  60.0% 45 - 146  

 Nation Masterو EuroStat ، البنك الدولي،صندوق النقد الدولي، الوطنية اتوكاالت اإلحصائياملصدر: 
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ما املنازل حجم بلغ متوسط  . في جميع البلداناملنازلأحجام متوسط  وفي اجلدول ه هما هو مثير لالهتمام أن نالحظ
، متر مربع 002حجم املنزل . في البحرين حيث يبلغ متوسط في الواليات املتحدة األمريكية 001إلى في روسيا  57بني 

 .متر مربع 152-142أحجام بمتزايد بشكل فإن احلكومة تقوم ببناء الشقق 
 
املؤسسة العامة وفر وت. 1كما هو مبني في اجلدول متر مربع    1,569هوفي الكويت حجم املنزل مقياس متوسط  إن

ه هذ زيادةمالك ميكن للولكن متر مربع  412إلى متر مربع  422مابني ساحة مبنية تصل مبنزل للرعاية السكنية امل
حجم املنزل التي تقدمه احلكومة هو األكبر في القائمة إن . البناءبه لنسبة  صل إلى احلد األقصى املسموحاملساحة لت

 .وضع غير طبيعي مما ميثل٪  422ما يقرب من أي من ذلك أكبر ولكن احلقيقة أنه ينتهي 
 

. لو افترضنا أن أكثريزيد نسبة البناء سوف  622إلى  422 من في املناطق اجلديدةقطع األارضي  ة أحجامزيادإن 
مع املقبلة  02الكويتية على مدى السنوات ال  املنازل اجلديدة لألسرمن  املطلوب342,960 احلكومة توفر العدد 

 مبساحة قطع أرضهي  ٪ 5وأن   متر مربع 622مبساحة  هي قطع أراضي٪ من هذه املنازل اجلديدة  95افتراض أن 
  متر مربع 622مبساحة بقطع أرض  املنازل ستكونمن   325,812أنيبني أدناه  12اجلدول فإن  ، متر مربع 422

 1,240ساحة مبنية مبو  متر مربع 422 مبساحةبقطع أرض  سيكون زالًنم   17,148و  متر مربع   1,860ساحة مبنيةمبو

 . متر مربع 1,829حجم املنازل اجلديدة هذه يكون فإن متوسط ، وعليه، متر مربع   
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600 325,812 1,860 
400 17,148 1,240 
590 342,960 1,829 

 الكويت املصدر: تقديرات بناء على لوائح بلدية
 

كبير مسؤول عن مجموعة متنوعة من النزل املحجم ن أ حيث هذالهيكل الدعم احلكومي جدية إنعكاسات هناك 
 .الخ ...والبنية التحتية للطرق واملاءاملالية مبا في ذلك الكهرباء  لخزينةل الدعم إستنزافات

 
 

 
مختلفة . االفتراضات هي كما ريئيسة  إلى تكاليف مقسمةاحلكومة على منزل  كلتقديرات تكلفة  11يبني اجلدول 

 :يلي
 

 صفرتساوي تكلفة أن القد افترضنا فتكلفة مباشرة للحكومة ، لها رض ليس مبا أن األ 
 أن تكلفة البنية التحتية الداخلية التي تشمل األعمال املدنية  أفادت املؤسسة العامة للرعاية السكنيةقد ل

طط جملدينار كويتي   12,009هيالخ  ...لصحي وإمدادات املياه و الكهرباءالطرق الداخلية والصرف اب املتعلقة
 .متر مربع 622 بقطعة أرض مساحتها طط جملدينار كويتي   17,000و  متر مربع 422 بقطعة أرض مساحتها

 ف األفراد لبناء منازل خاصة بهم، بتوزيع األراضي جملتلتقوم  املؤسسة العامة للرعاية السكنيةأن مع اإلفتراض ب
 نزل .املمواطن لبناء لقرض لكدينار  70,000يقدم االدخار التسليف و بنكوأن 
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  دينار كويتي لشراء مواد البناء  30,000بـ   دعماًعالوة على ذلك، أعلن البرملان. 
 متر مربع دينار لكل  72ف احلكومة يكلتفيد بأن املنزل  املعلومات التيباملسؤولون في وزارة الكهرباء واملاء  أفاد

من نسبة  ٪012أن هناك  لكهرباء واملاء. على افتراضلجديد  توصيلتوفير لوذلك  منزلللاملساحة املبنية من 
  86,800هي  ²م 422قطعة أرض مساحتها تكلفة فإن لمساحة املبنية ، لمجموع من السرداب ك %122و  البناء

 .دينار كويتي 130,200هي  متر مربع 622 ة األرض التي مساحتهاقطعتكلفة  دينار كويتي و
  همتقديرات ، فإن املؤسسة العامة للرعاية السكنية طط لها من قبلاجملديدة اجلطق اناملدراسة  إلىواستنادا 

مراكز رس، واملستشفيات، و ، واملدا اجلمعيةتشير إلى أن تكلفة توفير البنية التحتية االجتماعية مثل املسجد ، 
. ومن املتوقع أن لكل منزل دينار كويتي 24,030 يلشباب، الخ هلنادي و، صحيالركز واملاالطفاء، و، الشرطة

 .قطعة األرضنفسها بغض النظر عن حجم التكلفة هي تبقى 
  ، ر، وتشير إلى أن تكلفة توفير البنية التحتية الرئيسية مثل الطرق السريعة، و اجلسنا تقديراتفإن وأخيرا

أن هذا العدد ال  ةحظمع املال. دللمنزل الواحدينار كويتي   30,000يه ...إلخة النفايات السائلةومحطة معاجل
 .يستند إلى أرقام احلكومة

 
 يه متر مربع 422 مساحتهاقطعة أرض على  لكل منزلحلكومة على االتكلفة فإن جمع كل هذه التكاليف املباشرة، ب

 دينار كويتي. 301,230 يه متر مربع 622ض مساحتها على قطعة أر نزلوملدينار كويتي  252,839
 
 

11
 

211211
  - -    

 1  12,009  17,000 

  70,000  70,000 

   30,000  30,000 

 2  86,800  130,200 

 3  24,030  24,030 

 4   30,000  30,000 

   252,839  301,230 

 البينات مقدمة من الهيئة العامة للرعاية السكنية -0
 البينات مقدمة من وزارة الكهرباء واملاء -3
 دمة من الهيئة العامة للرعاية السكنيةالبينات مق -2
 إفتراض  إستنادا إلى مناقشات واسعة النطاق -4
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24324131

 مبنية على  342,960البيوت الـمن مجموع  ٪95( وعلى افتراض أن 11باستخدام األرقام املبينة أعاله في اجلدول )
من جميع هذه البيوت ، وأن متر مربع 422قطع أراضي مبساحة  مبنية على٪ 5و   مربعمتر  622قطع أراضي مبساحة 

 . 5تقديرات التكلفة اإلجمالية في الرسم البياني  بينافقد املقبلة،  02 ـتقدم على مدى السنوات الاملفترض أن 
 
فإن املقبلة،  02 ـالسنوات العلى مدى  نزالم  342,960الـ معدل تزايد املعروض بشكل موحد لتوفيرأن على افتراض  .1

الكهرباء توصيل دعم لتوفير كويتي كمليار دينار  1.1منها  ،كويتيمليار دينار  4.0 ـبيقدر   0214 الدعم الكلي في عام
 .ءاملاو

توصيل لدينار كويتي مليار  43.9منها  ،عاما 02دينار كويتي على مدى  مليار 120,5التكلفة اإلجمالية إلى صل ت .0
 . فقطواملاء  الكهرباء

٪ سنويا. 3-0حوالي أن تكون التكاليف، والتي ميكن بسهولة في أي تضخم تتضمن نالحظ أن هذه التقديرات ال  .3
 .كويتي مليار دينار 105 التكلفة أكثر من كون تميكن أن فإنه  ، التضخمأضيف إذا و

  

  
 من جهات حكومية مختلفة أرقاماملصدر: مبني على 

 
إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء في الكويت الكهرباء واملاء تشير تقديرات وزارة ، حيث د هذا احلدتوقف عني الدعم ال

لكل ألف . وباملثل، فإن تكلفة وحدة إنتاج املياه للكيلو واط فقطفلس  0 بـ اتقدميهفلسا ولكن يتم  41هو فقط فوق 
كان    0213 -0210لعام لالدعم إن مجموع . نألف غالولكل  فلس 122 بـباع ت هادينار كويتي ولكن 11,626  هيغالون 
 دينار كويتي .مليار  3,604

رية و التجا يةللسكن اخلاص و املتبقي هو للمباني االستثمارية والصناعهي ٪  41حصة ما يقرب من فإن ، ههذمن 
في العام اء امل الكهرباء ومن دعم دينار كويتي مليار  1.739اصة اخل املساكن ـتوهكذا، تلق . الخ ...واحلكومية

KD 4.2 bn 

KD 26.7 bn 

KD 46.7 bn 

KD 68.2 bn 

KD 90.8 bn 

KD 102.5 bn 

KD 1.8 bn 
KD 11.4 bn 

KD 20.0 bn 
KD 29.2 bn 

KD 38.9 bn 
KD 43.9 bn 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

5342,96020 

Total Subsidy Electricity Subsidy
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دينار كويتي  12,423الدعم السنوي للمنزل الواحد هو فإن ،  اًخاص منزالً  140,021بالنظر إلى أن هناكو 0210-0213
 سنويا.

 
 املساحة املبنيةمن  ربعمتر املللمصادر وزارة الكهرباء واملاء أن الدعم السنوي حاليا لتوفير الكهرباء واملاء لنا أكدت لقد 

إجمالي فاتورة سيناريو فإن . استنادا إلى جميع التقديرات الواردة في هذا التقرير، كويتي دينار 12هو  سكن اخلاصلل
 . 10في اجلدول يظهر عائدات النفط  من الدعم و نصيبه

 
على مدى  342,960  الـ جميع املنازل املطلوبةتوفير يتم ، فمن املفترض أن  5لرسم البياني للى غرار االفتراضات ع .1

 .وتيرةال بنفساملقبلة  02السنوات ال 
  متر مربع 622قطع أراضي مبساحة ٪ من املنازل اجلديدة  95 لـ يكون، يفترض أن احلالية وفقا لسياسة احلكومة .0

ائح البلدية وفقا للواملنازل كل هذه ل البناءوستكون نسبة  . متر مربع 422 قطع أراضي مبساحة ٪ 5 لـ أن يكونو
 ال تدخل في النسبة. للسرداب٪ 122األرض ، و  من مساحة٪ 012 أياحلالية 

دينار كويتي مليار   102.5 تزداد لتصبح ، والتي سوف  منزالً  342,960لتكلفة اإلجمالية لبناء ايبني العمود الثاني  .3
 عاما . 02على مدى 

تتعاظم سوف  تيوالللمساكن اخلاصة،  اءلكهرباء و امللتكلفة فاتورة الدعم السنوي للجدول يبني العمود الثالث  .4
 مليار دينار كويتي .  97.0 صبحلت

) مبا في ذلك املنازل  جلميع قطاعات الدولة اءلكهرباء و امللالدعم السنوي تكلفة للجدول يبني العمود الرابع  .5
مليار   202.0صبحتتعاظم لتي سوف ت، وال٪  41 الـ على حصتها حتافظفتراض أن املنازل خاصة على إاخلاصة ( 

 . كويتي دينار
دوالر أمريكي 100  بقيمة دولية سعار اإلنتاج اليومي وأ من مليون برميل 3.5على أساس  ةمتوقععائدات النفط  .6

 دينار كويتي .مليار   721.8 والذي سوف يزداد ليصبحلنفط اخلام . البرميل 
٪ في  03حوالي من عائدات النفط تشكل تصاد لكافة قطاعات االق اءسكان ودعم الكهرباء و امللإلالنسبة املئوية  .7

 . 0233٪ بحلول عام  60.4ومن املتوقع أن تنمو إلى  0214عام 
 ٪ من العائدات النفطية التراكمية. 40.0صة احل هذهستشكل ، عاما 02الـ خالل كامل فترة  .1
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2.3
011

2014 4.2 2.0 4.2 36.1 23.0% 
2015 4.3 2.3 4.7 36.1 24.9% 
2016 4.4 2.5 5.3 36.1 26.8% 
2017 4.5 2.8 5.8 36.1 28.7% 
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2018 4.6 3.1 6.4 36.1 30.6% 
2019 4.7 3.4 7.0 36.1 32.6% 
2020 4.8 3.7 7.6 36.1 34.6% 
2021 4.9 4.0 8.3 36.1 36.6% 
2022 5.0 4.3 8.9 36.1 38.7% 
2023 5.1 4.6 9.6 36.1 40.8% 
2024 5.2 4.9 10.2 36.1 42.9% 
2025 5.3 5.2 10.9 36.1 45.1% 
2026 5.4 5.6 11.6 36.1 47.2% 
2027 5.5 5.9 12.3 36.1 49.4% 
2028 5.6 6.3 13.0 36.1 51.5% 
2029 5.6 6.6 13.7 36.1 53.7% 
2030 5.7 6.9 14.5 36.1 55.9% 
2031 5.8 7.3 15.2 36.1 58.1% 
2032 5.8 7.7 15.9 36.1 60.3% 
2033 5.8 8.0 16.7 36.1 62.4% 

 102.5 97.0 202.0 721.8 42.2% 

 التوقعات في هذا التقرير إلىستند تالتقديرات املصدر: 
 

كافية لرواتب احلكومة،  مواردبسبب عدم وجود  غير مستدامةامليزانية احلكومية أن هذا يعرض بوضوح سيناريو 
 . اءاستهالك الكهرباء واملب املتعلق لدعموا السكنتوفير تكلفة  بعد، الخ...نفقات الدفاع، والرعاية االجتماعيةو

اإلسكان ضحية  يقع توفيرإنفاق مختلفة وقد بجوانب في ظل مثل هذا السيناريو، سوف تضطر احلكومة للتضحية 
 استمرار أزمة السكن في الكويت.يؤدي إلى مما  بشكل كبير  هذا العجز

وهناك حلول طويلة  األمد املتوسطةناك بعض احللول االعتبار هذه العوامل. هبعدد من احللول مع األخذ  نقترحنحن 
 عبء الدعم حتت السيطرة.  مع احلفاظ علىبفعالية أزمة السكن تعالج ميكن أن التي واألمد 

تتطلب تغييرات في عدد من القوانني املتعلقة مبلكية العقارات على حد سواء طويلة األمدوال األمد املتوسطةاحللول 
 منفي فصل الحق  سيتم التطرق إليهاالخ كل هذه التغييرات القانونية ...احملليةواجلمعيات  والرهن العقاري اخلاص

 هذا التقرير.
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 شقني:  ذاتنهج ب املتوسطمت تطوير استراتيجية اإلسكان على املدى 

 
 بسبب أحجامها الكبيرة.حاليا القائمة  املساكنإضافية من مساكن إنشاء  .1
 القائمة.  احلضريةعلى األراضي احلكومية داخل املناطق  مساكن عموديةإنشاء  .0
، السايل، صباح األحمدألحمد، أبو فطيرة، ابر افي إيصال التيار الكهربائي للمناطق اجلديدة مثل جاإلسراع  .3

 الفيطيس...إلخ لزيادة املعروض.
  

القانونية والتنفيذية والبلدية من أجل حتقيق االستراتيجية املقترحة.  هناك عدد من التغييرات املطلوبة في القواعد
 املواطن.حياة بجودة ولكننا نعتقد أن االستراتيجية املقترحة تقدم حال عمليا دون التضحية فعال 

 
 

1

فإن هذه دولية، القارنة امل ، ومن خالل 1,569 هيالكويت في منزل املساحة املبنية للوسط أن مت 9رأينا في اجلدول 
إلى عدة منازل قائم النزل املحيث ميكن تقسيم بمساوية ملنازل متعددة. وبالتالي، فإننا نوصي بإنشاء إطار املساحة تعد 

في قائمة انتظار اإلسكان. مقدم طلب الى املقسم نزل أن يبيع مثل هذا املمالك للميكن ولقيام بذلك. ااملالك  إختارإذا 
إلى املضاربة في السوق ذلك نقترح بعض القيود األساسية على مثل هذه املعامالت من أجل ضمان أن ال يؤدي نحن 

 بشكل جيد. يكل الهيعمل أن من أجل و

، القيام بذلكصاحب املنزل  قررإذا  فقط يجب أن يتمنزل ملأي تقسيم وأن نؤكد هنا أن هذا هو ترتيب اختياري نحن 
 نقترح صيغة مع القيود التالية:و

لحد األدنى من املساحة املبنية في الطابق أن ل، وميكن طابق كامل للمنزلالتقسيم فقط على ميكن أن يتم  .1
  البلدية.قبل دراسة كاملة من من خالل قطة بالضبط هذه النوميكن حتديد  متر مربع، 352إلى  022من يكون 

 الطابق األرضي لتجنب أي تعارض مع لوائح البلدية.مع ملكية السرداب دائما ة ملكيتبقى  .0
 .فقط قائمة انتظار اإلسكان ضمنللمشتري الذي هو املقسومة ملنازل ابيع بالسماح قترح ننحن  .3
سنوات بالنسبة للمشتري اجلديد قبل أن يتم السماح له  3ال تقل عن  فترة لينبغي أن يكون هناك حد أدنى  .4

 تم إنشاؤها حديثا في السوق.ياملنازل التي  علىملنع املضاربات  املقسمبيع املنزل ب
بنك التسليف واإلدخار دينار كويتي من   70,000مبلغ  احلصول علىقادرا على يجب على املشتري أن يكون  .5

من أحد  ثاني يمكن للمشتري أن يأخذ رهن عقاريا، فمطلوبمبلغا إضافيا لشراء هذا املنزل. إذا كان هناك 
 البنوك اخلاصة.

 ن عملية حيث أ حديثا اتم إنشاؤهالتي ي املقسومةتحديد أسعار املنازل بنقترح أن تسمح احلكومة للسوق نحن  .6
من قبل املؤسسات املالية من املتداولة  ويتم تقييم جميع املنازل  بشكل جيد في الكويتراسخة  عملية التقييم

 تم إنشاؤه حديثا.ياملنزل الذي  لتقييمماد نفس العملية . وميكن اعتمهننيمثمنني خالل 
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تسجيل املنزل اجلديد  يتموال ، ياًإلزام لكيةامل منزل متعدد ألي مالكإنشاء جمعية  احلكومة جعلعلى  يجب .7
شهرية الواجب دفعها من قبل للرسوم البشكل واضح لوائح وضع باإلضافة إلى  .إال بعد إشهار جمعية املالك

ينبغي إجراء دراسة كاملة في هذا الصدد من قبل البلدية لوضع كما شتركة. املنطقة املصيانة ل كل من املالكني
 شتركة.املنطقة املقواعد لرسوم صيانة 

 
 في جميع زالًمن  140,021لباستخدام النسبة املئوية لفصوفي الكويت.  اقائممنزالً   140,021نحن نعرف أن هناك

٪ من أصحاب املنازل القائمة 05( وعلى افتراض أن الهيئة العامة للمعلومات املدنية الكويت )حسب بيانات أنحاء
 سنوات 12إلى  5 مدى الـمن املنازل القائمة على  اًاضافي منزالً  35,010توفيرميكن  ه، فإننا نقدر أنيختارون التقسيم

 أدناه.  13سابات في اجلدول . وتظهر احلالقادمة
 

بحثنا مع ولقد . أو اإلبنة إلى االبن يبيع  إلى عائلة وأقارب مثل أب املقسمة في معظم احلاالت، سيتم بيع هذه املنازل 
التقديرات إلى أن ما يقرب من  ، فأشارتقروض غير مسددةأي  عليها مصادر مصرفية عن عدد املنازل التي لم يكن

كافية من املنازل أعداد فيه . وبالتالي، فإن السوق عليهم قروضليس منزالً ٪( 64) 140,021 من مجموع 90,000
 للتقسيم.

 
12
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 12,864 2 51,454 400أقل من 
400 -  600  53,705 2 13,427 
600 - 800  20,305 2 5,077 
800 -  1000  9,505 2 2,377 

1,000 – 1,200 4,246 2 1,062 
1,200 – 1,400  304 2 76 
1,400 – 1,600 235 2 59 
1,600 – 1,800 86 2 22 
1,800 – 2,000 151 2 38 

 8 2 31 2,000أكثر من 
 35,010  140,021 المجموع 

 تقديرات إحتاد العقارينياملصدر: 
 

سيخفض في هذه الوحدات. وهذا  ءاملاو لكهرباءلقليل إضافي استهالك تقسيم املنازل القائمة يعني أنه سيكون هناك 
ة لتوفير الكهرباء سيكون هناك بنية حتتية إضافية الزمو. للمنزل الواحددعم الكهرباء السنوي فاتورة  حلكومةعلى ا

لكهرباء ل للتوصيل اجلديدأهمية باملقارنة مع املبلغ املطلوب  لكل منزل ولكن هذا اإلنفاق اإلضافي غير ذا اءوعداد امل
 واملاء.
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 من خالل هذه االستراتيجية هو صفر.حلكومة على ا األغراض العملية، فإن تكلفة توفير منزل إضافي ولكافة

 
 

قمنا بعملية وهمية إلثبات أن تقسيم البيوت في الواقع يؤدي إلى خلق ثروة كبيرة لألسر الكويتية. الرسم البياني لقد 
ايير ٪ سنويا. هذا املعدل معقول جدا للمع1 نسبةبيزيد سعره أدناه يوضح احلالتني. في احلالة األولى هناك منزل، 

ومبضاعفة ذلك املاضية.  12 ـمبعدل أسرع بكثير على مدى السنوات ال قد إرتفع املنازل في الكويت سعر الدولية و
 مليون دينار كويتي. 1.4 يقاربقيمة املنزل سوف تصبح ما فإن ، ةسن 02أكثر من على مدى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ودعونا نفترض أن األب يبيع البيت البنه. بعد االنقسام تبلغ  نييإلى منزلني متساو ينقسم املنزلفي احلالة الثانية، 

 دينار كويتي  150,000قيمة كل منزل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

 
 .د.ك 300,000

 20ˇ

 1,398,287 
ˇد.ك.

 ٪8 ترتفع بنسبةأسعار املنازل 
عاما 31عفة على مدى متضا  

 

ˇ1السنة 

  1 قيمة املنزل
ˇ د.ك 150,000= 

ˇ1السنة 

  2ل قيمة املنز
  د.ك 150,000= 

 1السنة 
النقد من البيع 

 = 150,000 
 د.ك.

 ٪1 ترتفع بنسبةأسعار املنازل 
اعام 02متضاعفة على مدى   

 

رهن عقاري أقل 
 ودفعات للحكومة
166,355 - =  

 .د.ك

٪ 6 ترتفع بنسبةفظة احمل
عاما 02ملدة متضاعفة   

 

 20ˇ

 1,713,003 
ˇد.ك.
ˇ

22,5 
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1
 

 
 

شراء الشقق في باملواطنني الكويتيني يقوم حيث  ،متنامي هولكنشقق التمليك في الكويت ل اًيرهناك سوقا صغ
للغاية.  مكلفشراء منزل ألن و حكومي طويلة جداسكن وذلك ألن فترة االنتظار للحصول على  املباني االستثمارية

في  ترغبالعديد من األسر الكويتية ال  القائمة ألن احلضريةفي املناطق تقريبا  تطوير جميع املشاريعحاليا ويتم 
 عيش بعيدا عن املدينة. ال
 

للسكن على أن تكون حل كلسوق أن عددا من األسر الكويتية قد تكون مهتمة في قبول الشقق لوهذا يعطي فكرة 
 .احلضريةضمن املناطق الشقق هذه تقع أن و املساحةاحلد األدنى من هذه الشقق ب

 
لسكن اخلاص ل القائمة احلضريةفي املناطق  ألراضيها اخلاصةجديد  بعمل تخطيطاحلكومة تقوم نقترح أن  .1

 . طوابقشر ع -
 واحدة في كل طابق. شقة على هذه األراضي مع ابق وط 12 ذات الـ يجب على احلكومة تطوير املباني السكنية .0
غرفة ونوم، غرف  5-3 وحتتوي على متر مربع 422-322الشقق مبساحة من هذه شقة كل ميكن أن يكون حجم  .3

صيغة إليجاد إجراء دراسة تفصيلية  والهيئة العامة لإلسكان البلديةعلى يجب . والخ...غرفة خادمةومعيشة، 
 على أساس احلاجة. 

 . الرصيفأو  السردابمغطاة في واحلد األدنى بمواقف للسيارات  3 ةكل شقأن يكون لجب ي .4
 التسليف واالدخار. دينار كويتي من بنك   70,000مع بطلبات إسكان  ميكن بيع هذه الشقق للمتقدمني .5
 فترة أن ومبا ذلك، ومع. أولى، كأفضلية الشقق اتخاذ يفضلون ال الكويتيني املواطنني أنه نوضح أن نريد .6

 ألولئك جذابة تكون قد االستراتيجية هذه فإن ، إزدياد معو عاما 02الـ  ربايق ما أصبحت املنازل على االنتظار
 .ريةضأو يرغبون في السكن في املنطقة احل للسكن سريعا حال يفضلون الذين

لصيانة دفعها  ملالكالتي يتوجب عل الدفعة الشهرية لالبلدية حتديد مع  ةإلزامي املالكجلمعية اكون تيجب أن  .7
 نطقة مشتركة.امل

 احلضرية املناطق من جدا قريب جزء هي والتي خيطان، ملنطقة جدا مناسبة تكون قد االستراتيجية هذه .1
 قد خيطان في احلجم الكبيرة الشقق فإن وبالتالي،. الكويتيني نياملواطن من العديد قبل من ومحبوبة القائمة
 .إسكان بطلبات املتقدمني من العديد جتذب

 

فإنه ، ما يكفي من املتقدمنيوحدات الشقق جتد لم جدا للحكومة ألنه إذا  صغيرة ةطراخملها هذه االستراتيجية 
إجراء بحوث سنوية على العقارات ب نياحتاد العقارييقوم دائما بسهولة بالغة.  همومة أن تؤجرميكن للحك

 أدناه.  14في اجلدول أرقام السوق  وتظهراالستثمارية في الكويت 
قطاع في نسبة اإلشغال في الكويت يدل على أن  ةشق  90,000ما يقرب منالذي أجري على  البحث امليداني .1

 ٪.95.5هيارية في الكويت العقارات االستثم
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ديدة في السوق لتغيير هذا الوضع على اجل لشققلجدا  محدودعدد االيجارات الشهرية آخذة في االزدياد وهناك   .0
 القادمة. 5-3مدى السنوات 

 
12 

 2010 2011 2013 
 2,534 2,927 4,136 

 60,463 70,169 89,098 
 3,628 3,987 4,047 

 94.0% 94.3% 95.5% 

 235.4 254.4 264.2 
 رينيالعقا إحتاد-( 3102 الثاني الربع) العقاري املرشد: املصدر

  

 يتم لم إذا الشقق تأجير السهل من أنه جتد سوف احلكومة فإن هذه، اجليدة اإلشغال نسب مثل أنه مع من الواضح
 على عوائد حتقق للحكومة ميكن فإنه املباعة، غير الوحدات تأجير طريق عنف. إسكان بطلبات للمتقدمني بيعها

 العقاريني املستثمرين إلى دائما الوحدات هذه بيع للحكومة كنمي العائدات، هذه مثل معو٪. 7-6 بني ما استثماراتها
 .التأجير من دخل عن يبحثون الذين

 

 
حلكومة توفير كبير في التكاليف. لقد ا متنحالقائمة  احلضريةنحن نعتقد أن استراتيجية توفير الشقق في املناطق 

 أدناه. 15في اجلدول  تكاليفال ناقدر
 
 صفر كما هو احلال في جميع احلاالت األخرى ألن األرض مملوكة بالفعل من قبل احلكومة.باألرض تكلفة  حتتسب 
  70,800تكلفة كل شقة  تكون نقدر أن فإننا ،شقة لكل مواقف 3 مع مربعا مترا 322 مبساحة شقق وجودوبافتراض 

 لطابقدينار لكل متر مربع  102 بـمنوذجي و  طابقدينار كويتي لكل متر مربع ل 162 بـ. هذا مع تكلفة بناء دينار كويتي
 .سيارات موقف

  ساوي التمويل املتاح من بنك التسليف واالدخارتونالحظ أن تكلفة البناء هذه. 
 دينار كويتي    21,000كونستمترا مربعا، فإن تكلفة توصيل الكهرباء واملاء  322مساحة مبنية تصل إلى  إلى وبالنظر

 .فقط
 تكلفة البنية التحتية الداخلية والبنية التحتية الرئيسية و  فإنالقائمة فقط،  احلضريةفي املناطق  املقترحر يالتطو

 .القائمة احلضريةفي املناطق  مسبقاً متوفرة كونهاكون صفرا تالبنية التحتية االجتماعية سوف 
  لكل شقة. دينار كويتي فقط  91,800شقق كون التكلفة اإلجمالية لهذه التسوف 
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السكنية للرعاية العامة املؤسسة   
 - السكنية للرعاية العامة املؤسسة

 70,800 السكنية للرعاية العامة املؤسسة
 - التجارة وزارة 

 21,000 العامة األشغال وزارة 
 - السكنية للرعاية العامة املؤسسة 

 - العامة األشغال وزارة 
  91,800 

 تقديرات: املصدر
 

25,00011
 

 مترا  1,562,500 إلى بحاجة احلكومة فإن ،للطابق إستخدام كفاءة ٪ 12 و  بها املسموح بناءال نطقةمل٪ 62 بنسبة 
 األمر الذي املقبلة، 12 ـال السنوات خالل شقة  25,000لتطوير القائمة احلضرية املناطق في األرض من مربعا
مترمربع لدى احلكومة في  500,000وتقديراتنا تشير إلى أنه يتوفر حاليا مايقارب الـ  .حتقيقه ميكن أنه نعتقد

بتغى من هذه حتديد منطقة أخرى مبساحة مليون متر مربع لتحقيق املمنطقة خيطان، وهكذا يتعني على احلكومة 
 اإلستراتيجية.

 
 ستراتيجيةواملضي بهذه اإل السوق الختبار املناطق بعض في املشاريع من محدود عددب تبدأ أن للحكومة ميكن

 أي ألن األدنى احلدب هي االستراتيجية هذه فإن مخاطر ،سلف توضيحه كماو. املشاريع هذه جناحعلى  إعتماداً
 .اتإليجارمن ا مستقرة إيرادات للحصول على السوق في هولةبس تأجيرها ميكن مباعةغير  وحدات

 
 

 
 الـ نصف حتويل فياحلكومة  نظربأن ت نقترح ،املتوسط املدى استراتيجيات ضمن للمشترين إضافي كحافز

. أخرى طريقة بأي الدعم تقدمي من بدال ، واحدة ملرة  كمنحة واإلدخار التسليف كبن من يكويت دينار 70,000
 35,000 الـيبقى مبلغ و واحدة رةمل كمنحة كويتي دينار  35,000 مبلغ املنزل مشتريبإعطاء  ينصح فإنه أخرى، بعبارة

 . متساوية أقساط على تسديده يتم كقرض كويتي دينار  
 

 في أنه نالحظ. 16 اجلدول فيومدة التقسيط  احلالي  التقسيط هيكل تبني واالدخار فالتسلي بنك من املعلومات
 قسطويكون ال ، كامال كويتي دينار 70,000 الـ مبلغ يحصلون على املشترين معظم فإن ، لسوقلاحلالية  ظروفال
 .أعلى أيهما الشهري، الراتب من٪ 12 أو كويتي دينار 122 بقيمة شهريال
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12

    
1 10,000 60 1 167 14 

10,001 20,000 70 143 286 24 

20,001 25,000 85 236 295 25.5 
25,001 30,000 100 250 300 25 

30,000 11111%      

 بنك التسليف واإلدخار: املصدر
 

 كثير فإن ،فوق وما عاما 42 الـ سن عند منازلهم على يحصلون املشترين من العديد أن إلى بالنظر هأن نعتقد نحن
 ال منح إلى القروض من  كويتي ردينا  35,000 حتويل فإن وبالتالي،. حياتهم فترة طوال املبلغ كامل يسددون ال منهم
 . للحكومة بالنسبة كثيرا األمر من ماليا يغير

 
 
املتوسطة  لالستراتيجية وفقا القائمة املساكن من جزء شراء في النظر على سكنال طالب يشجع قد هذا ،ذلك مع

 .الثانية دىامل املتوسطة لالستراتيجية وفقا القائمة احلضرية املناطق في شقة قبول أو األولى املدى
 
 

 كبيرة إيجابية نقطة هي والتي القائمة، احلضرية املناطق في البيوت توفر تنيستراتيجياإل كال ذلك، إلى باإلضافة
 وحدة سكنية 60,000 تقدما أن املدىاملتوسطتي  االستراتيجيتني هاتنيل ميكن. احملتملني املنازل  مشتري ملعظم
 .القائمة احلضرية املناطق داخل وكلها املقبلة، 12 ـال السنوات خالل تقريبا
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 لتغييرات يدعوان النهجني كالو. مترابطني شقني اتذ نهج أخرى مرة نقترح نحن املدى، الطويلة لالستراتيجية بالنسبة
 . السكن أزمة وحلالدعم  ترشيد أجل من احلالية االستراتيجية في حاسمة

 
211

 وقد ،مربعا مترا 622 مبساحة تخطيطها مت قد اجلديدة املناطق في السكن أراضي قطع معظم أن قبل من ذكرنالقد 
 أن نقترح لذلك،. أكثر جماحل زيادةل ةجحا أي هناك وليس جدا كبير الكويت في املنازل حجم متوسط أن أيضا أظهرنا

 . فقط مربعا مترا 422 مساحتها بأراضي اجلديدة املناطق جميع تطوير يتم
 

 ،مربعا مترا 422 إلى اجلديدة املناطق جميع في السكنية األراضي قطع حتويل يتم عندما يحدث ذاما 17 اجلدول ويبني
. اخليران ومناطق الصباحية وشمال املطالع وشمال املطالع في فقط مقترحة مربعا مترا 622الـ مساحة  أن نالحظو

 احلضرية املناطق إلى أقرب كونها مربعا مترا 422 مبساحة حاليا هي األخرى املناطق جميع فياألراضي  قطعأما 
 .القائمة

 
71044

92%2112%

211

211

 2,201 2,201 

 21,000 33,600 

 52,000 83,200 

 52,000 83,200 

 35,000 56,000 

 133 133 

 171 171 

 1,475 1,475 

 396 396 

 2,686 2,686 

 370 370 

 
167,432 263,432 

 التقديرات  مبنية على بيانات الهيئة العامة للرعاية السكنية: املصدر
 

 من بدال أرض ةقطع 263,432 احلكومة احلكومة لدى فسيكون مربعا مترا 422 إلى األراضي قطع كافة حتويل مت إذا
 املذكورة املدى قصيرة ستراتيجياتاال خالل مناملتوقعة  أرض قطعة 60,000 لـ، باإلضافة إلى اأرض قطعة 167,432

 . اًمسكن 323,432 توفير ميكن فإنه السابق، الفصل في
 
 خططت اذاو الطلب، من٪ 94.3 بالفعل يغطيس احملتمل ضوعرامل فإن ،مسكناً 342,960 عند املتوقع الطلب إجمالي مع
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 املقبلة سنة 02 الـ في الطلب كل حتقيق ميكن فإنه ،أرض قطعة  19,528بـ فقط واحدة جديدة منطقة حلكومةا
 .بسهولة

152٪
 

لتصبح  اجلديدة نيةالسك للمناطق لبناءا مساحة نسبة تخفيض احلكومة على أن هو املقترح الثاني احلاسم التغيير
 قللسي مما مربعا مترا 622 ـحجم املنزل ب سيقيد وهذا. السرداب منطقة ذلك في مبا األرض قطعة حجم من٪ 152
 .واملاء الكهرباء الستهالك السنوي الدعم وكذلك املاء و الكهرباء توصيل تكلفةمن 

 
 

 منونصيب التكلفة  الدعم تكلفة مجموع لىع املقترحة االستراتيجيات هذه جلميع املشترك التأثير شرحنا لقد
 توفير استراتيجيات أوال سنصف ،الهامني التغييرين شرح معو ذلك، ومع. الفصل هذا في الحقا النفط عائدات
 .الطويل املدى على املساكن

 
1

 
 التحتية والبنية الرئيسية، التحتية البنية وتوفير 17 اجلدول في مبني هو املناطق ميعجل خطة إتقان احلكومة على يجب

 بسعر لألفراد العلني باملزاد مربعا مترا 422 مبساحة األراضي قطع طرح احلكومة على يجب ،ذلك بعد الخ الداخلية،
 املناطق من املوقع قرب مثل عوامل خالل من سعرال حتديد ميكن. كويتي دينار 40,000و ويتيك دينار 25,000 بني

 الذين األفراد االعتبارب األخذ مع إقتراحها مت االستراتيجية هذه. عليها من قبل املشترين والطلب القائمة احلضرية
 .بيتهم بناء يفضلون

 

أن إجمالي طلبات اإلسكان اجلديدة كانت   2005و  1985بني عامي  نالحظ من بيانات الهيئة العامة للرعاية السكنية
شراء قطعة أرض بللمواطنني شائعاً جداً أن يقوم كان ، حيث أنه 30,218وأن إجمالي اإللغاء للطلبات كان  46,433

إجمالي الطلبات خالل تلك من  % 65ميثل  والذي لتمويل البناءبنك التسليف من  التقدم سكنية من السوق ومن ثم 
 الفترة.

 
 

 دفع إذا أنه احلسابات تبني حيث. اخلاص العقاري الرهن و الصغيرة املدخراتب األراضي هذه شراء لألفراد ميكن
 فإن عاما، 05 مدى على٪  5.5 معدل عند عقاري وبرهن االدخارات، من مقدمة كدفعة كويتي دينار 10,000 الفرد

 قسطفع د  ستستوجب كويتي دينار 30,000 و دينار 90 بقيمة شهري قسطدفع   ستستوجب كويتي دينار 15,000
 .الكويتية األسر ملعظم بالنسبة جدا معقولة مبالغ هذه أن نعتقد نحن.  كويتي دينار 114 بقيمة شهري

 
 السنوات في أقل تكون أن لألقساط ميكن بحيث مبتكرة عقاري متويل هياكل للمشترين يقدم أن املالي للسوق وميكن
 ينضمون الذين الشباب الكويتيني للمواطنني مالئمة أكثر راألم سيجعل وهذا. الحقة سنوات في وأعلى األولى، القليلة

 .تدرجوا في الوظيفة كلما سريعة زيادات على يحصلون ولكنهم قليلة برواتب العمل سوق إلى
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 التسليف بنك من كويتي دينار 70,000 على احلصول األفراد لهؤالء ميكن احلكومة، من أرض قطعة شراء يتم حاملا
 وهي ، كويتي دينار 352 إلى دينار 052 بني ستكون للقرضني مجتمعة الدفعة أن نقدر نحن. زلهممنا لبناء واإلدخار

 . جدا معقولة
 

 ينقادر يكونوا سوف املواطنني فإن ، السرداب ذلك في مبا٪  152 بـ النباء نسبة سقفبتحديد  إقتراحنا إلى بالنظر
 فإنهم ،بتصرفهم املال من املزيد لديهم يكون وحاملا. البداية في دينار 70,000 بـ مربعا مترا 422- 322 حوالي بناء على

 .مربعا مترا 622 هو والذي األقصى احلد إلى البيت مساحة توسيع على قادرين واكونيس
1

 
 إشراك هوو اال اإلسكان استراتيجية من آخر رئيسيا هدفا هناك فإن الكويت، في السكن أزمة حل إلى باإلضافة

 للرعاية العامة املؤسسة من نتوقع أن عمليا دياجمل غير من أنه نعتقد نحن. الكويتية العقارية الشركات وتطوير
 . متعددة مشاريع إدارة في ةاملطلوب هائلةال العمل لكمية نظرا انفسه تلقاء من املساكن من املعروض زيادة السكنية

 
 بسيطا ملشاركةا منوذج يكون أن وينبغي. اإلسكان مشاريع في اخلاص القطاع مطوري احلكومة تشرك أن نقترح لذلك،

 للحصول ألفرادل أراضي قطع على املزادات بعمل احلكومة تقوم حيث السابقة الطويل املدى استراتيجية مع شيامتماو
 :يلي كما هي نااقتراحاتإن . مسبقا محدد سعر على

 
 مع العقارية اخلاص القطاع لشركات منزل 122 لـ مخططة أراضي قطع على علني مزاد عمل للحكومة ميكن .1

 .بأكملها الداخلية التحتية البنية
 لبرنامج إقترحناه ذيال احلجم نفس وهو ، مربع متر 422 مبساحة تكون أن يجب هذه األراضي قطع كل .0

 .بأكمله احلكومي اإلسكان
 . لألفراد باملزاد األراضي قطع لبيع احملدد السعر نفس يكون أن يجب هذه األراضي قطع سعر .3
 .اخلاصة العقارية الشركات و لألفراد سعارحتديد األ للحكومة ميكن ،عملياً .4
 وميكن.  األولى الفترة في اخلاص القطاع لشركات 122 بـ األراضي قطع عدد من احلد احلكومة على يجب .5

 .بنجاح اجملطط يسير حاملا احلد زيادة
 من كليا هذه األراضي قطع شراء اخلاص القطاع شركات على ينبغي هأنب القواعد إرساء احلكومة على يجب .6

 ملنع مهم هذاو ،األرض لشراء باإلقتراض السماح ينبغي الو)املوارد اخلاصة(  رأس مال حقوق امللكية
 .املضاربة

 زيدمب اجلزء هذا بينا وقد.  للمعامالت احلكومية والتراخيص الواحدة النافذة آلية وضع احلكومة على بيج .7
 . التالي الفصل في التفاصيل من

 و البناء مواد واصفاتمب هذه األراضي قطع على مربعا مترا 352 بناءب اخلاص القطاع شركاتمطالبة  ينبغي .1
 .احلكومة تضعها التي التوجيهية التخطيط مبادئ

 باإلضافة أقصى كحد كويتي دينار 70,000 بسعر املنازل هذه بيع اخلاص القطاع شركات من يطلب أن ينبغي .9
 دينار 25,000 الفردية األراضي قطع أسعار فيها تكون التي املناطق حالة في لذا،. األراضي قطع سعر إلى

 التي واملناطق ،أقصى كحد كويتي دينار 95,000 بسعر املنازل تبيع أن خاصة للشركات ميكن فإنه ، كويتي
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 سعرب املنازل تبيع أن اصةاخل للشركات ميكن فإنه كويتي، دينار 40,000 بـ األراضي قطع هافي سعرت
 . أقصى كحد كويتي دينار 110,000

 طويلة ستراتيجيةاإل في مقترح هو كما األسلوب نفس باستخدام املنازل هذه شراء بالطلبات للمتقدمني ميكن .12
 10,000 حوالي استخدمو ، واالدخار التسليف بنك من كويتي دينار 70,000 الـ استخدام ميكنهمو ،0 املدى
 .املتبقي املبلغ أجل من خاص عقاري رهن على واحلصول الشخصية املدخرات من كويتي دينار

 .البناء عمالمن أ٪  32-05 من االنتهاء بعد فقط بيعال ببدء للسماح القواعد وضع يجب .11
 أعمال في باإلجناز اخلاص العقاري الرهن مانح ومن واإلدخار التسليف بنك من لبائعل الدفع ربط ينبغي .10

 . الدولية املمارسات أفضل مع يتماشى ما وهو البناء،
 املشروع بناء تكاليف دفع أجل من األموال إستخدام يتم حتى ضمان حلساب الدفعات جميع عمل وينبغي .13

 . الحق فصل في بإسهاب االقتراحات هذه جميع تفاصيل وترد. فقط
 خالل من املباعة غير الوحدات على اجملاطرة لتحسني اخلاص القطاع لشركات احلكومة تتطلع أن ميكن .14

 .معينة زمنية فترة بعد املنازل لشراء ضمانة تقدمي
 

 رأس إشراك أن حيث ريةالعقا اخلاص القطاع لشركات بالنسبة للغاية جذابا يكون سوف الترتيب هذا بأن نؤمن ونحن
 وجزءا املشاريع لبناء التمويل بعض تدبير وميكنهم. احلكومة من األرض شراء بعد ملا للغاية محدود بهم اخلاص املال

 العقاري الرهن مانح ومن واالدخار التسليف بنك من البناء بإجناز املربوطة الدفعات خالل من متويله ميكن كبيرا
 .اخلاص

 
 بيع سعرو كويتي دينار 25,000 هو األرض قطعة سعر حيث منزل 122 من مكون وهمي مشروع وذجمن بعمل قمنا لقد

 وأن. كويتي دينار مليون 8.31 هو التطوير لهذا اإلجمالية املشروع تكلفة أن 11 اجلدول يبني. دينار 95,000 هو نزلامل
 االفتراضات هذهو. البناء تكلفة من٪ 3 هي شروعامل إدارة وتكلفة مربع متر لكل دينار 152 هي املفترضة البناء تكاليف
 .السوق اجتاهات مع تتماشى

 
 املشروع فإن وبالتالي،. للبناء شهرا 10 و والتراخيص للتخطيط األولي أشهر  الـستة املشروع هذا يستغرق أن ويفترض

 سيكون أنه نعتقد والذي ،5.5 % بنسبة املشروع متويل يتم أن ويفترض. العام ونصف عام في يكتمل أن ميكن بأكمله
 .التكلفة منخفض بتمويل لبنوكل توفير متويل احلكومة قررت إذا ممكنا
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 3 3    254,375   
   تقديرات: املصدر
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 يتيكو دينار مليون 9.5 بـ مبيعات إجمالي يحقق املشروعحيث أن . 19 اجلدول في مشروع هكذا من العائدات قدرنا لقد
 فإن وبالتالي،. التسويق ونفقات لعموالتل ملبيعاتا من٪ 0 برصد قمنا لقد. الواحد للمنزل دينار 95,000 بواقع أي

 وتنتهي البناء بدء بعد أشهر 6 هو الذيو ،عشر الثاني الشهر من البيعويبدأ   كويتيدينار مليون 9.3 هو املبيعات صافي
 ةصعب تكون أال يجب البيع تيرةو فإن اإلسكان، بطلبات املتقدمني لعدد نظرا. 11 شهرال في البناء نهاية مع البيع عملية

 .التحقيق
 

 كويتي دينار مليون 0.5 خالل من متويلهويتم  كويتي، دينار مليون 5.31 بقيمة سلبي نقدي تدفق ذروة لديه املشروع
 متطلبات لتغطية كاف هو الهيكل هذا. شروعامل لتمويل كويتي دينار مليون 3 و امللكية حقوق خالل من األراضي لدفعات

 . بأكمله املشروع متويل
 

 املساهمني حقوق على والعائد٪ 02.1 عند جدا جيد لمشروعل( IRR) الداخلي العائد معدل فإن السيناريو، هذا مثل في
حقوق  إشراكب دينار مليون 1.0 من يقرب ما تربح أن لشركةل ميكنو٪. 01.0 هو العقارية اخلاص القطاع لشركة

 .شهرا 11 ملدة دينار مليون 0.5 مجموعهمبا  مساهمني
 

19111
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3 190,000
 9,310,000

998,125
(IRR)  20.1% 

28.2% 
    
   - 5,386,250 
 3,000,000

 2,500,000
   تقديرات: املصدر

 
 عشرات فيها الكويتو ،املساكن تطوير في اخلاصة العقارية اتالشرك إلشراك جدا فعالة وسيلة هذه أن نعتقد نحن

 .الكويت في السكن أزمة حل في واملساهمة اجليدة العقارية الفرص عن تبحث التي اجليدة اخلاصة العقارية الشركات
 

 ليلةالق السنوات في عام كل زالًمن 15,000 إلى  10,000توريد اخلاص القطاع شركات من مبشاركة للحكومة ميكن
 .الحقة مراحل في الوتيرة زيادة وميكن األولى

 
 بعض بقاء حال في اخلاص القطاع مطوري من الوحدات لشراء ضمان تقدمي للحكومة ميكن قبل، من اقتراحه مت كما

 عن املنازل تبيع أن دائما هاميكن اخلاص القطاع شركات أن هنا نالحظو. املشروعإجناز عند مباعة غير الوحدات

 39 

 عدد إلى وبالنظر ذلك، ومع. املتوقع من قلاأل البيع حاالت في السوق في كويتي دينار 5,000 األسعار فيضتخ طريق
 .مرجح غير يبدو مباعة غير وحدات بقاء سيناريو فإن السنوي، ومنوهاالتي لم يبت فيها بعد  اإلسكان طلبات من
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 هذا في. السوق إمكانات لتحرير واللوائح القوانني من العديد في تغييرات املقترحة اإلسكان جياتاستراتي تتطلب
 الوصف وهي أن نبدأ أن قبل تنبيه كلمة وهناك. هذه من كل في املطلوبة للتغييرات موجزا وصفا نقدم نحن الفصل،
 اخلبراء قبل من للجهالة النافي الفحص طلبتت تقريبا كلها والتغييرات التقرير هذا نطاق خارج هو للقانون املفصل

 لتغييراتل كاملةال قائمةوال لها، اموجز اوصف قدمنو املطلوبة التغييرات ندرج نحن التقرير، هذا في. القانونيني
 :التالي النحو على هي املطلوبة

 
 .اخلاص نسكال مناطق تقسيمو نسب البناء قوانني مراجعة .0
 . السكنية املشاريع تطوير في اخلاص القطاع مشاركة متكني .3
 .  التراخيص سرعة ملعاجلة فعال إطار وضع .2
  الخ ، املسكن بيع توقيت على والسيطرة للمدفوعات، الضمان حسابات مثل املشترين حلماية أنظمة .4
 . عيرااملشو البناء متويل على اخلاص القطاع مطوري حصول لتسهيل إطار إنشاء .3
 . السداد عن التخلف حال في الرهن حلجز شفافة وآلية اإلفالس قوانني .4
 . واحد ملكية سندب أرض على بناءلل املشاع لعقارات لكيةامل تشريع .7
 . ومسؤولياتهم وأدوارهم املالكني جمعيةب املتعلقة القوانني .8
 . اراتالعق لشراء املؤهلني املستهلكني لتمكني العقاري الرهن متويل قوانني استحداث .2
 .املمتلكات على املزاد وآلية التخلف حال في العقارات رهن بحجز املرتبطة املتعلقة القوانني .01

 
 تتطلب قد التي الصلة ذات القوانني من العديد هناك يكون قد أعاله، املقترحة التغييرات بسبب أنه نعتقد نحن

 هذه من كل. القضايا هذه من كل على ملةكا توصيات لتقدمي مختلفة جلان تشكيل احلكومة على يجبو التعديل،
 التغييرات لهذه موجزا وصفاسنقدم  القادمة، األجزاء في. املتعددة احلكومية الدوائر مشاركة تطلبت قد التغييرات

 .مشاركتها يتطلب التي احلكومية الدوائرب قائمة ندرجو
 
 

 
1. 

 
 بـ البناء مساحة نسبةل مقياس لديها الكويت في اخلاصة السكنية األراضي قطع جميع فإن ،البناء مراقبة للوائح وفقا
 مت كماو. البناء مساحة نسبة حساب في مدرجةوغير٪ 122 إلى تصل للسرداب بها املسموح األرض مساحة و ،012٪

  السكنية للرعاية العامة الهيئة قبل من ةاجملطط املناطق في اجلديدة املساكن جميع فإن السابق، الفصل في هحااقترإ
 إلى ؤديسي القانون في التغيير إن. السرداب مساحة ذلك في مبا  فقط % 152 بنسبة  مساحة بناء لها يكون أن ينبغي
٪ 012 بنسبة املناطق تقسيم على القائمة احلضرية املناطق وستحافظ ،الكويت في اخلاص لسكنل تقسيمني  وجود

 .النباء ملساحة٪ 152 بنسبة مناطق بتقسيم ديدةاجل املناطق تظهر وسوف
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3.  
2.  
4. 

 
 حتظر التيو نياحلالي 9 و 1 نيقانونال يلغى أن يجب اإلسكان، مشاريع في اخلاص القطاع مشاركة متكني أجل من

 في لإلسكان السريع النمو متطلبات تلبية على ةقادر غير احلكومة إن. شركة قبل من اخلاص السكن األرض ملكية
 سوءا سيزداد والوضع نيالكويتي لسكانا من للشباب العمري املعدل بسبب يتزايد اتالطلب منو معدل أن حيث ،الكويت

 .املساكن توفير في اخلاص القطاع مشاركة دون من
 

 والتخطيط اجلديدة السكن اقعملو التحتية البنية تطوير في فقط مشاركتها احلكومة حتصر بأن نوصي 
 الرئيسي

 مسبقا محددة أسعار بقاعدة األرض على تزايد أن للحكومة ميكن الرئيسي، التخطيط من االنتهاء مبجرد  
 .العقارية الشركات و ألفرادا قبل من للتطوير

 رإطا هناك يكون أن ويجب. فقط التطوير أجل من اخلاص القطاع لشركات األراضي قطع تخصص أن يجب 
 الزمنية الفترة خالل التطوير أعمال في بالبدء واإلخفاق. بالتطوير خاصة الشركة عنده تبدأ أن يجب زمني

 .األرض اكتناز من الشركات منع أجل من كبيرة جزاءات يستدعي احملددة
 ميةالتنب لبدءا للشركات ليتسنى البناء تراخيص عملية لتسريع آلية وضع احلكومة على يجب نفسه، الوقت في 

 .محدد زمني إطار في
 جهة وأية واملطافي، البلدية من التراخيص على للحصول الواحدة نافذةال احلكومةتنشىء  بأن نوصي نحن 

 املشروع تراخيص على احلصول عملية تبسيطمن أجل  أخرى حكومية
 البدء من اخلاص املطور منعسي الترخيص عملية في تأخير أي ألن اإلستراتيجية في حاسم عنصر هذا 

 نوصي نحن. النزاعات إلىو اجلزاءات فرضإلى  يؤدي سوف ،حالة التأخير في.احملدد الوقت في باملشروع
 اإلسكان ملشاريع التراخيص إجراءات سريعلت واحدة نافذة إنشاءب بشدة

 فإنه ،جناحه يثبت وحاملا. البداية في اإلسكان ملشاريع قلهوص واحدةال التخليص نافذة نظاماختبار ميكن 
 العقاري التطوير من أخرى ألنواع تنفيذه ميكن

 واحدة مرة الوحدة ببيع السماح وينبغي. البيع وعملية السكنية املشاريع لتطوير قواعد وضع أيضا املهم من 
 .املشترين مصالح حلماية طةاخل خارج بيع أيب يسمح أال يجب. معينة بناء مرحلة تبلغ حاملا فقط

 سمحيُ أن وينبغي. السمعة حسن بنك في ضمان حساب في اإلزامي يعبال عائدات جميع إيداع يكون أن ينبغي 
 منعسي وهذا.  للمقاولني الدفع مثل باملشروع املتعلقة النفقات لتسديد فقط هذه البيع عائدات بإستخدام

 أخرى اراتعق لشراء املشترين أموال استخدام إساءة
 أنحاء جميع في البلدان من العديد في العملية املمارسة قيد بالفعل التي هي األنظمة هذه من عدد ناكه 

 العربية اإلماراتو السعودية العربية اململكة مثل اخلليجي التعاون مجلس دول ذلك في مبا العالم
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 إيجاد في الدول هذه من خبراء شاركي أن ميكن و بالتفصيل األنظمة هذه تدرس أن وميكن ،إلخ...املتحدة
 .للكويت مناسب إطار

  

3  
4  

 
 يجب قبل، من ذكر وكما. املشاريع لتطوير متويل على للحصول اخلاصة العقارية للشركات آلية إيجاد أيضا املهم من

 متويل ألي يسمح أن يجب الو. امللكية حقوق خالل من األراضي شراءب اخلاص القطاع شركات إلزام احلكومة على
 . التوسع في اإلستدانة إلى يؤدي ألنه األراضي شراءب

 
 املساكن وتوفير تطوير في للمشاركة للبنوك السماح أجل من اًمهم يصبح البناء ويلمت فإن األراضي شراء يتم حاملا

 . اجملاطر توزيعلو
 

 ميكن. العقاري لقطاعا مع  تعاطيهم في للبنوك املركزي البنك توجيهات في املالئمة التعديالت إجراء مطلوبا يكون قد
 تنافسية بأسعار متويل على احلصول نكما أ. قراضاإل لقطاع أولوية باعتباره اإلسكان مشروع متويل تعلن أن للحكومة

 بأسعار السوق في املساكن من املعروض يكون أن يضمن سوف والذي ،للتطوير منخفضة تكلفة على للحفاظ مفتاح هو
 .معقولة

 
٪. 3.2 إلى٪  0.5 من تنافسي بسعر حملليةا البنوك من العديد فيأموال )إيداعات( رؤوس  ضخ إلى احلكومة حتتاج
 االستراتيجيات لنجاح جدا مهم أمر وهو السوق، في٪ 5.5 إلى٪ 5 بنسبة للبناء متويل توفير من البنوك سيمكن وهذا

 .املقترحة
 

 شركة تفشل إذاف أهمية تقل ال الرهن وحجز اإلفالس املتعلقة القوانني فإن التمويل، على احلصول ضمانعالوة على 
 امللكية باحلجزعلى للبنك جدا واضحا القانون يكون أن يجب فإنه األسباب، من سبب ألي بالتزاماتها الوفاءب خاصة
 .أمواله السترداد املزاد، ذلك في مبا الالزمة، التدابير واتخاذ سريعة بطريقة الكامنة

 
 أن شأنه من يذالو أكبر بشكل املشاريع لمتوي مخاطر ستقوم بتسعير البنوك فإن موجودة، غير القوانني هذه كانت إذا

 أكثر املنازل وجعل التطوير تكلفة من يزيدس وهذا. اخلاصة الشركات جلميع لتمويلا لتوفير املئوية نسبةال من زيدي
 .للتطبيق وقابلة شفافة واحلجز اإلفالس قوانني بجعل بالكامل جتنبه ميكناألمر  وهذا، كلفة

 

 
 . واحد ملكية بسند أرض على للبناء متعددة لعقارات امللكية تشريع .7
 جمعية املالكني وأدوارهم ومسؤولياتهم. بالقوانني املتعلقة  .1
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 واضحة احلقيقة هذه. املبنية املساحة وليس األرض مساحة هي الكويت في العقارات مللكية حاليا األساسية الركيزة إن
 . صلة ذي غير يعتبر ذلك ألن العقار ملكية صك في بنيةامل ساحةامل مالحظة يتم لم حتى أنه لدرجة طريقة بكل

 
 املبنية املساحة إلى األرض إرفاق مت إذا، فللملكية أساسا املبنية املنطقة تصبح أن وينبغي تعديلل تاجحت القاعدة هذه

 .األرض إلى تلقائيا تدمت لكيةامل فإن حصري، أساس على املعنية
 
هذا النظام مثل بنية على قطعة أرض واحدة. املتعددة العقارات اململكية ستشرع املساحة املبنية املستندة إلى  لكيةامل

، فإن في دول مجلس التعاون اخلليجيوفي جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق األوسط. موجود 
 بوضوح.  هذا القانون اوضعتقد اإلمارات العربية املتحدة والبحرين 

 
 متعددة من املنازل القائمةمنازل املقترحة إلنشاء املدى  املتوسطةستراتيجيات اإللتشريع هذا القانون بالغ األهمية 

دون هذا من القائمة.  احلضريةاحلكومة في املناطق املزودة من قبل  ي املباني العامودية ذات العشر طوابقفاملنازل و
على احلصول على متويل الرهن قادرا املشتري كون لن يلكية من البائع إلى املشتري وامل، سوف لن يتم نقل راإلطا

في الكويت وفي  غة وهناك العديد من اخلبراءوصيا العقاري إذا كان ذلك مطلوبا. يتطلب هذا القانون دراسة متأنية
 .إطار قانوني يقترحواأن  هماملنطقة الذين ميكن

 
حتتاج احلكومة إلى إنشاء إدارة جديدة في وإلزاميا. ملالك تشكيل جمعية اامللكية املشتركة، فإنه من املهم جعل بوجود 
 :املالك جمعية لضبط ومراقبة البلدية 

 
  أكثر من مالك واحد أن أن يكون لكل عقار جمعية مالك إذا كان لها يجب 
 العقارات.في  متصويت متناسبة وفقا حلصة ملكيته حقوقاجملتلفني  للمالك  يجب أن يكون 
  رسوم شهرية محددة مسبقا من أجل صيانة باملالك جميع أن يساهم شتركة، يجب ملللعقارات ابالنسبة

مستوى على  إعتمادا ،وميكن للحكومة حتديد احلد األقصى للرسوم التي ميكن أن تفرض ،شتركةاملنطقة امل
  العقارات.

  من قبل  معنيحكم م التي ينبغي حلها من قبلومخالفة ؤدي إلى سي هذه الرسوم في عدم السداد تخلف أي
  .ميحكتدفع رسوم الومسؤولة تسوية مستحقات  حتملالبلدية. يجب على الطرف اخلاسر 

  جلمعيةة ملسؤولي االنتخاب السنويليجب حتديد إجراءات التصويت. 
 املزودينكون تسجيل هؤالء ييجب أن واخلدمات.  مزوديمسؤولة عن تعيني ة املالك يجب أن تكون جمعي 

 البلدية مع إجراءات شفافة لدى إلزاميا
 
 

 
 شراء العقارات. من املؤهلني  املشتريناستحداث قوانني متويل الرهن العقاري لتمكني  .9

 .بيع العقارات في املزادفي حال التخلف وآلية  يالرهن العقاربالقوانني املتعلقة بيرتبط  .12
 

اقتصاد مستقر  لديهالكويت فاكامل إمكاناتها. إطالق في الكويت من أجل ب أن توضع يجقوانني متويل الرهن العقاري 
كويتي دينار  40,000إلى  25,000من اتب كافية لتأمني ولديهم رالذين  وغالبية عظمى من مشتري املنازل احملتملني
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، وهذا كاف لشراء منزل في جميع دينار كويتي من بنك التسليف واالدخار 70,000باإلضافة إلى  لتمويل الرهن العقاري
 االستراتيجيات املقترحة.

 
 لهذا الغرض:  املتوفرة هناك عدد من هياكل متويل الرهن العقاري اإلسالمي 

 
 
 عقارات مكتملة  -( هامش ربح املرابحة )التكلفة زائد• 
 عقار مكتمل  -)بيع الدفع املؤجل(  بيع بثمن آجل• 
 اإلنشاء ارات قيد عق –( بالطلباالستصناع )بيع • 
 عقار مكتمل - وإقتناء اإلجارة املنتهية بالتمليك أو إجارة• 
 اإلنشاء عقارات قيد  –( يبيع منافع مستقبلية بثمن حال) املوصوفة في الذمةاإلجارة • 
 اإلنشاءقيد و العقارات املشاريع املنجزة  -)املشاركة املتناقصة(  مشاركة متناقصة• 
  

 الخ  ...بيتال توسعة، وبيتكافية الستخدامها في شراء تسهيالت هذه الهياكل توفر 
 
على  يالكافالبنوك التمويل يكون لدى حتتاج إلى ضمان أن احلكومة فإن ، عمل سوق الرهن العقاري بنجاح لكي يو

 دة. ض جملاطر أسعار الفائتعرالدون من على املدى الطويل  تقرضأن  هاتنافسية بحيث ميكن بنسباملدى الطويل 
 

٪. 3إلى  0 بنسبة من عاما  05ك ملدة والبنت تمويالل مليار دينار كويتي  3إلى  0من احلكومة  تخصصأن نقترح نحن 
إلقراض االبنوك إمكانية يضمن سأتي إما من صندوق االدخار أو الصندوق السيادي للكويت. وهذا يهذا أن وميكن ل

 ٪ ملشتري املنازل. 5.5٪ إلى 5بنسب من 
 

 بنك التسليف واإلدخار  فإنالرهن العقاري اخلاص هي أكثر تعقيدا ألنه في معظم احلاالت باملرتبطة  احلجزنني قواإن 
قضية يصعب بهذه ليست فإن دينار كويتي. ومع ذلك،  70,000الـ قرض بسبب األول على املنزل حق وضع اليد  لديه
  توصيات لوضع إطار فعال لهذا الغرض. وعمل   صيل كاملتفب هذه املسألة دراسة  ما  وميكن للجنة، حلها
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ني تاثناملدى و متوسطةاستراتيجيات  هي استراتيجيات في هذا التقرير، اثنتان منهاه أربع مجموعما اقترحنا لقد 
 .املدىتا طويل ناتاستراتيجي ماني هتآخر

  
 1

 
في السوق  امنزال ميكن توفيره 35,010أن ب. نحن نقدر إسكان وبيع املساكن القائمة ملقدم طلببتقسيم املساكن تسمح 

 املقبلة. 12من خالل هذه االستراتيجية على مدى السنوات ال 
 

 0
 

طوابق.  10 ذات الـ القائمة لبناء مباني الشقق احلضريةفي املناطق  B10 -لسكن اخلاصل تقسيم ملناطقإستحداث 
 املقبلة. 10 ـفي السوق على مدى السنوات الشقة   25,000توفر نحن نقدر أن هذه االستراتيجية ميكن أن 

 
2 & 1  

 
ة على قطع األراضي مبساحة ديزااملإنشاء البنية التحتية الداخلية ووناطق جديدة، التخطيط ملكومة يتعني على احل

 اصة بهم. اخلمترا مربعا لألفراد لبناء منازل  422
 
منزل جملتلف شركات القطاع اخلاص لبناء وبيع املساكن  122على مزاد عمل كومة احلعلى في نفس املناطق، ينبغي و

 .ت إسكانبطلبا للمتقدمني
 

يوجد لدى مسبقا  ة. نالحظ أنه في املناطق اجملططمنزال282,960  توفراأن ينبغي مجتمعتني هاتني االستراتيجيتني 
مترا  422مترا مربعا إلى  622مساحة  إذا مت حتويل جميع قطع األراضي منقطع أراضي للسكن  263,432احلكومة 

 ميكن أن يخطط لها في أي منطقة جديدة. ، والتيأرض ةقطع 19,528هذا يترك فقط . ومربعا
 

 .02التكلفة للمنزل الواحد لكل من هذه االستراتيجيات وهذا مبني في اجلدول  نالقد قدر
  

ذه لــيس لهــ. تقســيمهاإلنشــاء مســاكن جديــدة مــن املنــازل القائمــة مــن خــالل   تــدعو  1 املتوســطاســتراتيجية املــدى  .1
احلكومة ال حتصل على أي شيء بنك التسليف واإلدخار، ودينار كويتي من  70,000غير الـ االستراتيجية أي تكاليف 

 .دينار كويتي70,000 ي ، وبالتالي التكلفة الصافية هاملتوسطحتت هذه االستراتيجية على املدى 
 . أيضأ 02في اجلدول  ةمبين يه، وفي فصل سابق 15في اجلدول مبينة  0 املتوسطاملدى تكاليف استراتيجية إن  .0
ي كمــا هــ اأبقينــا تكلفــة البنيــة التحتيــة الداخليــة نفســه ولقــد متشــابهة جــدا.  0و  1ســتراتيجيات املــدى الطويــل اإن  .3

متـرا مربعـا،    622مسـاحة مسـموح بهـا بــ     أقصـى  ومع . ةالياحلمترا مربعا  422لقطع األراضي ذات مساحة  بالنسبة
تكاليف البنية التحتية االجتماعية والبنية و نار كويتيدي 42,000 إلىينخفض  ءتكلفة توفير الكهرباء وتوصيل املافإن 

 حاليا. يكما ه انفسهبقيت التحتية الرئيسية 

ولكــن وفقــا القتراحنــا، فــإن  ،دينــار كــويتي178,039 التكلفـة اإلجماليــة للمنــزل الواحــد فــي هــذه االســتراتيجية هــو   .4
ملـزاد العلنـي لقطعـة أرض لفـرد أو لشـركة      دينار كـويتي )احلـد األدنـى( عـن طريـق ا      25,000 تستعيداحلكومة سوف 
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 153,39 يالتكلفـة الصـافية للمنـزل الواحـد هـ     فـإن  لبيع هـذه مـن التكلفـة،    اعائدات ما تخصم عندو ،عقارية خاصة
 دينار كويتي. 

مترا مربعا  400 ذات أرض مبساحة دينار للمنزل الواحد 252,839 والتي هي من التكلفة احلالية تخفيض كبير هذا  .5
مــا زادت للمنــزل الواحــد اذا  كــويتي دينــار301,230 أكبــر مقارنــة مــع هــو تخفــيض و 11و مــبني فــي اجلــدول كمــا هــ

 .مترا مربعا  600إلىاألؤض احلكومة من حجم 
 

20 

 1  2 2 & 1 

 - - - 

 - - 12,009 

 70,000 70,000 70,000 

 - 21,000 42,000 
 - - 24,030 

 - - 30,000 

 70,000 91,000 178,039 

- - 25,000 

 70,000 91,000 153,039 
   تقديرات: املصدر

 
فإن ، 12واجلدول  5لبياني واحلفاظ على وتيرة العرض نفسها املستخدمة في الرسم ا اجملفضةمع هذه األرقام 

دينار كويتي مليار  48.0تنخفض إلى  منزال 342,960. التكلفة اإلجمالية لتوفير 21تكلفة يظهر في اجلدول الانخفاض 
 ٪ للحكومة.53أكثر من بهو توفير، واألصليفي السيناريو  مليار دينار كويتي 102.5 ـمقارنة ب

 
21342,960

 
1 0 

1  &0 
  

2014 3,501 2,500 7,912 1.7 4.2 2.5 
2015 3,501 2,500 8,317 1.7 4.3 2.5 
2016 3,501 2,500 8,709 1.8 4.4 2.6 
2017 3,501 2,500 9,092 1.9 4.5 2.6 
2018 3,501 2,500 9,468 1.9 4.6 2.7 
2019 3,501 2,500 9,837 2.0 4.7 2.8 
2020 3,501 2,500 10,199 2.0 4.8 2.8 
2021 3,501 2,500 10,552 2.1 4.9 2.9 
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2022 3,501 2,500 10,895 2.1 5.0 2.9 
2023 3,501 2,500 11,226 2.2 5.1 3.0 
2024 - - 17,546 2.7 5.2 2.6 
2025 - - 17,850 2.7 5.3 2.6 
2026 - - 18,136 2.8 5.4 2.6 
2027 - - 18,403 2.8 5.5 2.7 
2028 - - 18,650 2.9 5.6 2.7 
2029 - - 18,875 2.9 5.6 2.8 
2030 - - 19,077 2.9 5.7 2.8 
2031 - - 19,254 2.9 5.8 2.8 
2032 - - 19,406 3.0 5.8 2.8 
2033 - - 19,546 3.0 5.8 2.8 

 35,010 25,000 282,950 48.0 102.5 54.5 
   تقديرات: املصدر

 
 

 اءوالكهرباء واملمنزال ولدعم  342,960لتوفير لفة اإلجمالية ر التكيقدتيأيضا قمنا لقد  ،مبوجب االستراتيجية املقترحة
 :التالية املقبلة. وتستند هذه التقديرات على االفتراضات 20هذه املنازل على مدى السنوات ال ل
 
لكهربـاء ألن األسـرتعيش   ل تطلـب أي اسـتهالك جديـد   تاملنـازل القائمـة ال   خـالل تقسـيم   املنازل التي مت إنشـاؤها مـن    .1

 .ءاامللكهرباء وقائم لهناك، وهناك بالفعل استهالك  مسبقا

 يشـكل   ممـا متـرا مربعـا    12,450قيمتـه   علـى دعـم   حاليـا  متـرا مربعـا    1,569العادي مبتوسط مسـاحة  نزل يحصل امل .0
 لمنزل.للكل متر مربع دينار كويتي  8دعما سنويا بقيمة 

 السنة.ب دينار كويتي 2,400هو  B10 -ق السكن اخلاص الكهرباء واملاء لشق دعم وبالتالي، تشير التقديرات إلى أن .3

 اء لكهربـاء واملـ  ل الـدعم السـنوي  فـإن  مترا مربعـا،   600تبلغ  مسموح بهامبساحة قصوى للمنازل في املناطق اجلديدة  .4
 .للمنزل الواحد 4,800 يكونس

 ٪.48 ه عندعموما نفس اءاستهالك الكهرباء املمن نصيب السكن اخلاص  يبقى .5
 

عاما،  20 على مدى دينار كويتي مليار 48.0تصل إلى  ، فإن التكلفة اإلجمالية لبناء املساكنالفرضياتم هذه باستخدا
مليون  3.5مع و. مليار دينار كويتي 99.3جلميع القطاعات مجتمعة سوف يصل الى  واملاء استهالك الكهرباءدعم و

للبرميل الواحد، فإن إجمالي فاتورة الدعم   ر أمريكيدوال 100سعر السوق الدولية بإنتاج النفط و من برميل يوميا
 ٪ من عائدات النفط.20.4يكون س
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11
 

 
 

3.5 
100

2014 1.7 1.8 3.7 36.1 15.0% 
2015 1.7 1.8 3.8 36.1 15.4% 
2016 1.8 1.9 3.9 36.1 15.9% 
2017 1.9 1.9 4.0 36.1 16.3% 
2018 1.9 2.0 4.1 36.1 16.8% 
2019 2.0 2.0 4.2 36.1 17.2% 
2020 2.0 2.1 4.4 36.1 17.7% 
2021 2.1 2.1 4.5 36.1 18.2% 
2022 2.1 2.2 4.6 36.1 18.7% 
2023 2.2 2.3 4.7 36.1 19.1% 
2024 2.7 2.3 4.9 36.1 21.0% 
2025 2.7 2.4 5.1 36.1 21.6% 
2026 2.8 2.5 5.3 36.1 22.3% 
2027 2.8 2.6 5.4 36.1 22.9% 
2028 2.9 2.7 5.6 36.1 23.5% 
2029 2.9 2.8 5.8 36.1 24.1% 
2030 2.9 2.9 6.0 36.1 24.7% 
2031 2.9 3.0 6.2 36.1 25.3% 
2032 3.0 3.1 6.4 36.1 25.9% 
2033 3.0 3.2 6.6 36.1 26.5% 

 48.0 47.6 99.3 721.8 20.4% 
   تقديرات: املصدر

 
حصة ما يقرب تستحوذ على  تكانالدعومات ن التكلفة اإلجمالية جلميع أالقراء أنه في السيناريو األصلي  يتذكرقد 
ية املقترحة لدينا نعتقد أن االستراتيج غير أننابشكل كامل.  اي ال ميكن حتملهت٪ من عائدات النفط ، وال 40.0من 

 .ميكن حتملها٪  02.4حصة ب
 

مشتري واستخدام أساليب مبتكرة للحصول لتكلفة صغيرة من املنزل ل مع متريرزل، اونحن نعتقد أن ترشيد أحجام املن
بشكل لإلسكان  لتحقيق حالً ضروريةاستراتيجيات ل القائمة من خالل التقسيمات هي على منازل جديدة من املناز

 .ةاملقبل عاما 20 خالل الـل أسرة كويتية لك واقعي
 

بعض الضغط عكس يسوف  األمر الذي، ٪ من عائدات النفط 26.5إلى نحو أن تصل حصة الدعم  قدري 2033عام الفي 
عبء  لتحملتوليد اإليرادات لعديدة أخرى يتعني على احلكومة البحث عن مصادر لذا، على املوارد املالية احلكومية . 
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، خاصة استراتيجيات إدارة الطاقة مطلوبةأيضا هي  تكلفةالاستراتيجيات توفيرإن وعليه، . وال لإلسكانتوفير األم
 .السنويواملاء الكهرباء دعم التي ميكن أن تساعد في إنقاذ 

 
 

فإن تقدير ، حسابياًعلى فترة االنتظار. دراماتيكيا جداً ملقترحة املساكن ا لتزويدالتأثير املشترك يكون من املتوقع أن 
تأثير العرض  بيناي عام. لقد ألالعرض إعتمادا على  ترتفع أو تنخفضميكن أن  ألنهافترة االنتظار متقلب إلى حد ما 

 أدناه: 03على فترة االنتظار في اجلدول 
 
فإن طلوبة بعض الوقت لتصبح نافذة املفعول، وبالتالي، جميع التعديالت القانونية املستغرق تأن  من املفترض .1

كما يفترض أن تتم تقسيمات . صاعداو 0215 عام منطبق فقط إبتداءً تُ أن ميكن 1املدى املتوسط  إستراتيجية
 .أعوام 12 بالتساوي على مدى 35,010عدد املساكن الـ  إجمالي

التي ميكن استخدامها لتطوير املباني السكنية ومة مثل خيطان القائ احلضريةاحلكومة لديها األراضي في املناطق   .0
على صاعدا و 0216من عام إبتداءً السوق تظهر في ميكن أن هذه املباني أن  وتقديرنا هوابق. وط 12املكونة من 

 .0216من عام  بدءاًسنوات  6على مدى شقة املبتغاة  25,000ولقد وزعنا الـ . بناءإعتبار أن هناك فترة سنتني لل
وهكذا . 0214منزال في عام  12,000تقدمي تعهدت مسبقاً ب، فإن احلكومة قد املدى الطويلالستراتيجيات بالنسبة  .3

 على الهدف.حافظنا نكون قد 
 من الـالهدف كله بطريقة يتم من خاللها إجناز صاعدا و 0215ن عام م لقد كونا إمداد طويل املدى للمساكن بداءً،  .4

 عاما. 02 ى مدىمسكناً عل 342,960
 .2013 عامال حسبسنة  11املقدرة بـ تأثير على فترة االنتظار ال ناأظهرفقد ، وبهذا .5
، عالية جدا في هذا العامستكون توريد ن كمية الألنظراً   0214سنوات في عام  1.7ستنخفض فترة االنتظار إلى  .6

 .في الطلبات املعلقة 0214عام بحلول نهاية  104,787إلى الطلبات قيد النظر  ومن املرجح أن تنخفض
 5أقل من إلى  ستنخفضفترة االنتظار فإن ، كل سنةاملساكن في مدادات العدد املستهدف من إإذا مت احلفاظ على  .7

 . 0211عام ال بحلولسنوات 
 .2030عام الفقط  بحلول وستصبح سنة واحدة سوف تستمر فترة االنتظار في االنخفاض ،  .1
ذلك الوقت ، فإن ومن . 2033بيل املتمثل في توفير السكن جلميع املتقدمني بحلول عام الهدف الناحلكومة ستحقق  .9

 كل عام.لديدة الطلبات اجلاملعروض من املساكن إلى مطابقة  سيكون عليها احلكومة 
 

12 

11
 

12
 

 
 

2013 - - -   108,288 18.0 
2014 - - 12,000 8,499 12,000 104,787 8.7 
2015 3,501 - 7,908 8,904 11,409 102,281 9.0 
2016 3,501 4,167 8,300 9,296 15,968 95,609 6.0 
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2017 3,501 4,167 8,683 9,678 16,351 88,936 5.4 
2018 3,501 4,167 9,059 10,054 16,726 82,264 4.9 
2019 3,501 4,167 9,428 10,423 17,096 75,592 4.4 
2020 3,501 4,167 9,790 10,786 17,458 68,920 3.9 
2021 3,501 4,167 10,144 11,139 17,811 62,247 3.5 
2022 3,501 - 10,487 11,482 13,988 59,742 4.3 
2023 3,501 - 10,818 11,813 14,319 57,236 4.0 
2024 3,501 - 17,138 12,132 20,639 48,730 2.4 
2025 - - 17,850 12,435 17,850 43,315 2.4 
2026 - - 18,136 12,721 18,136 37,901 2.1 
2027 - - 18,403 12,988 18,403 32,486 1.8 
2028 - - 18,650 13,235 18,650 27,072 1.5 
2029 - - 18,875 13,460 18,875 21,658 1.1 
2030 - - 19,077 13,662 19,077 16,243 0.9 
2031 - - 19,254 13,840 19,254 10,829 0.6 
2032 - - 19,406 13,992 19,406 5,414 0.3  
2033 - - 19,546 14,132 19,546 0 0.0 
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، خاصة استراتيجيات إدارة الطاقة مطلوبةأيضا هي  تكلفةالاستراتيجيات توفيرإن وعليه، . وال لإلسكانتوفير األم
 .السنويواملاء الكهرباء دعم التي ميكن أن تساعد في إنقاذ 

 
 

فإن تقدير ، حسابياًعلى فترة االنتظار. دراماتيكيا جداً ملقترحة املساكن ا لتزويدالتأثير املشترك يكون من املتوقع أن 
تأثير العرض  بيناي عام. لقد ألالعرض إعتمادا على  ترتفع أو تنخفضميكن أن  ألنهافترة االنتظار متقلب إلى حد ما 

 أدناه: 03على فترة االنتظار في اجلدول 
 
فإن طلوبة بعض الوقت لتصبح نافذة املفعول، وبالتالي، جميع التعديالت القانونية املستغرق تأن  من املفترض .1

كما يفترض أن تتم تقسيمات . صاعداو 0215 عام منطبق فقط إبتداءً تُ أن ميكن 1املدى املتوسط  إستراتيجية
 .أعوام 12 بالتساوي على مدى 35,010عدد املساكن الـ  إجمالي

التي ميكن استخدامها لتطوير املباني السكنية ومة مثل خيطان القائ احلضريةاحلكومة لديها األراضي في املناطق   .0
على صاعدا و 0216من عام إبتداءً السوق تظهر في ميكن أن هذه املباني أن  وتقديرنا هوابق. وط 12املكونة من 

 .0216من عام  بدءاًسنوات  6على مدى شقة املبتغاة  25,000ولقد وزعنا الـ . بناءإعتبار أن هناك فترة سنتني لل
وهكذا . 0214منزال في عام  12,000تقدمي تعهدت مسبقاً ب، فإن احلكومة قد املدى الطويلالستراتيجيات بالنسبة  .3

 على الهدف.حافظنا نكون قد 
 من الـالهدف كله بطريقة يتم من خاللها إجناز صاعدا و 0215ن عام م لقد كونا إمداد طويل املدى للمساكن بداءً،  .4

 عاما. 02 ى مدىمسكناً عل 342,960
 .2013 عامال حسبسنة  11املقدرة بـ تأثير على فترة االنتظار ال ناأظهرفقد ، وبهذا .5
، عالية جدا في هذا العامستكون توريد ن كمية الألنظراً   0214سنوات في عام  1.7ستنخفض فترة االنتظار إلى  .6

 .في الطلبات املعلقة 0214عام بحلول نهاية  104,787إلى الطلبات قيد النظر  ومن املرجح أن تنخفض
 5أقل من إلى  ستنخفضفترة االنتظار فإن ، كل سنةاملساكن في مدادات العدد املستهدف من إإذا مت احلفاظ على  .7

 . 0211عام ال بحلولسنوات 
 .2030عام الفقط  بحلول وستصبح سنة واحدة سوف تستمر فترة االنتظار في االنخفاض ،  .1
ذلك الوقت ، فإن ومن . 2033بيل املتمثل في توفير السكن جلميع املتقدمني بحلول عام الهدف الناحلكومة ستحقق  .9

 كل عام.لديدة الطلبات اجلاملعروض من املساكن إلى مطابقة  سيكون عليها احلكومة 
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2013 - - -   108,288 18.0 
2014 - - 12,000 8,499 12,000 104,787 8.7 
2015 3,501 - 7,908 8,904 11,409 102,281 9.0 
2016 3,501 4,167 8,300 9,296 15,968 95,609 6.0 
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لتحقيق  بالتزامنقطاعات أخرى من االقتصاد بحاجة إلى التحرك  عدةفإن هناك املساكن،  لتوفيرمع التوسع املقترح 

تطلب زيادة كبيرة في قوة العمل واملهنيني العاملني مع ياملساكن  تزويدعلى سبيل املثال، الزيادة السريعة في فحل شامل. 
هذه العمالة ميكنها إستيعاب جديدة إستثمارية أراضي  قطعتخصيص احلكومة وفي قطاع العقارات. وهذا يتطلب 

 الوافدة.
 

جديدة لتوريد  ومناطقتطلب عدة وحدات صناعية جديدة، ياملساكن  تزويدعالوة على ذلك، فإن التوسع السريع في 
صناعية مثل صبحان الناطق سوف يتطلب توسيع امل الخ. هذا التوسع...مواد البناء، واألثاث، والتجهيزات الكهربائية

 لري.االشويخ وو
 

مناطق األغذية ، وت التجارية مثل مراكز البيع بالتجزئةاريالتطولديها العديد من سيكون ية اجلديدة املناطق السكن
 .الخ ...لتسوقومراكزاواملشروبات، 

 
هي منازل خاصة و العقارات ٪ من 75ما يقرب من حيث أن  الكويتلعقارات في ليبني املزيج احلالي  6الرسم البياني 

 من املباني كلها. كل حصص٪ أخرى هي عقارات استثمارية، علما أن هذه هي 6، وعيةصناعقارات جتارية و هي٪ 15
 العديد من الشقق. بهاالعقارات االستثمارية ميكن أن يكون 

 

 املصدر: الهيئة العامة للمعلومات املدنية
 

 اقارا جتاريع114,320دعو إلى التخطيط ياملقبلة قد  20 ـلى مدى السنوات العمسكنا جديدا  342,960 إقتراحنا بـ
العدد الفعلي املطلوب فإن لذا،  عمليا،. 6هو مبني في الرسم البياني املعدل للحفاظ على ا جديد اواستثماري اوصناعي

75% 

6% 

15% 
1% 3% 

Chart 6: Current Mix of Types of Properties in Kuwait 

Private House

Investment Building

Commercial &
Industrial Buildings

Under Construction

Others
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، والتجزئة والعقارات الصناعية قد ال اتبكون أقل ألن عقارات املكيمن العقارات التجارية والصناعية واالستثمارية قد 
 نسبة.نفس الب مطلوبةتكون 

  
خالل  من العقاراتكل نوع من جراء دراسة تفصيلية لتقدير العدد املطلوب من إللتكليف باحلكومة تقوم انقترح أن 

 املساكن في كل من هذه القطاعات. لتزويدضاعف امل للتأثيرحتليل دقيق 
 

 
ئات القطاعات األخرى مل رئيسيولد تأثير مضاعف كقطاع ياإلسكان ميكن أن  أناملتعارف عليه هو ومن 

التأثير أن تلفة في الواليات املتحدة وأوروبا وغيرها من البلدان املتقدمة اجملتقديرات التظهر و اإلسكان.برتبطةامل
واملساهمة في الناجت احمللي  بناء وشراء و تأثيث وصيانة املنزل،لشمل كل التكاليف املباشرة لاملضاعف لإلسكان ي

 .دمن أكبر قطاعات االقتصا اواحد ٪ ، مما يجعله 02٪ و  15اإلجمالي ما بني 
 

السكن ال أن قتصاد يتجاهل كيف االعلى األثر املباشر للمساكن إضافة مجرد فومع ذلك، ال تتوقف القصة هناك. 
إلسكان لضاعف يعزز األهمية الشاملة املتأثير إن ال. يتجزأ من السلوك واإلنفاق في مختلف قطاعات االقتصاد بأكمله

عمال البناء واخلدمات البناء، واخلدمات املعمارية، و بناء منزل جديد يتطلب نفقات مباشرة ملوادألن في االقتصاد 
يعية، و خرى مثل حتسني املناظر الطباألضافية اإلتكاليف الإحتساب يتم فإنه املقاول. باإلضافة إلى ذلك، باملتخصصة 

ساب كل هذه النفقات تحإ، يتم في االقتصاد. بطبيعة احلاليتم إنفاقها التي ديد و نفقات االنتقال أيضا اجلثاث األ
 كإيرادات ملقدمي تلك السلع أو اخلدمات ، من ثم استخدام املال لدفع ثمن أشياء أخرى.

 
معظم فئات اإلنفاق ينفق من دينار لكل أكبر و هاالقتصاد ه املضاعف في تأثيرفإن نفقات كبيرة،  يشكلألن السكن و

في األثر  1.6إلى  1.3أنها تقع عادة في نطاق فاألخرى. في حني أن تقديرات تأثير مضاعف االسكان واسعة النطاق، 
 قطاع اإلسكان يفيد االقتصاد أكثر مما لو أنفق في مكان آخر.ينفق على دينار واحد كل االقتصادي. بعبارة أخرى، 

 
التأثير  يحلل على االقتصاد يجب أن الكلي املساكن وتأثيره تزويد احلكومة على جتريها يجب أن اسة التي الدر
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 والصناعية واالستثمارية.
 
 

ناطق املختلف كافية لهذه األنواع في مالاألراضي قطع ها، ميكن للحكومة تخصيص اتاقتراحبهذه الدراسة  حاملا تخرج
يجب على احلكومة كما يجب أن يكون املزاد هذه األراضي من قبل احلكومة للشركات العقارية اخلاصة. وديدة. اجل

 تحديد أسعارها من خالل املزاد.بفقط حتديد السعر األساسي لهذه األراضي ومن ثم السماح للسوق 
 

البنية التحتية الرئيسية، والبنية التحتية الداخلية  اءإنشفي حني سيكون هناك العديد من التكاليف املترتبة على 
من استرداد هذه التكاليف بالكامل فقط تتمكن لن احلكومة  فإنهذه أيضا، واملاء لقطع األراضي وتوصيل الكهرباء 
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ي دعم بناء املساكن، والذلولكن أيضا توليد دخل إضافي من خالل املزادات. وميكن وضع هذه االيرادات االضافية 
 يؤدي إلى تقليل العبء على عائدات النفط.

 

 
وميكن ، كبيرة جدا ومبحفظة قوي( في الكويت املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية)التأمينات اإلجتماعية صندوق 

الرهن املشاريع  والالزم للمؤسسات املالية احمللية لتمويل املدى طويل الس املال استخدام هذا الصندوق لتوفير رأ
 العقاري. 

املؤسسة صناديق توظيف هيكل التمويل ميكن أن تأخذ شكل حقوق امللكية والتمويل. وهذا له ميزة مزدوجة في إن 
سوف  ؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعيةفإن املالنمو احمللي، وفي الوقت نفسه،  في العامة للتأمينات اإلجتماعية

 نمو سوق اإلسكان في الكويت.حاملا يعوائد كبيرة من االستثمار في هذه املؤسسات حتقق 
 

 
لفة توفير تك يجلميع قطاعات االقتصاد هي ضعف رخيصة كهرباء ر توفيفي يبني أن تكلفة احلكومة  00اجلدول 
لحد من هذه التكلفة عن طريق لعاما. وبالتالي، يجب على احلكومة مضاعفة جهودها  02مسكنا على مدى  342,960

 استخدام جميع االستراتيجيات املمكنة إلدارة الطاقة.
 
دون  طرحههو أول شيء يجب على احلكومة النظر في  الشريحةكهرباء واملاء القائمة على للالوحدة  تعرفةإدخال  .1

 هاولكن املقتصدينلمستخدمني لؤثر على الفواتير الشهرية يال  بحيثطريقة بم النظام يأي تأخير. ميكن تصم
 . املسرفنياملستخدمني  جتازي

الكهرباء استهالك  ترشيدعلى شجع جميع املستخدمني ي الشريحةالقائمة على  فةالتعر، إن إدخال نظام عمليا .0
ما  أن يوفرصابيح مبلحرارة العادية املنتجة لل استبدال جميع املصابيح الكهربائية ساليب بسيطة مثألميكن و. واملاء

 ٪ من استهالك الكهرباء. 12يقرب من 
 في جميع املنازل في املستقبل. الطاقة إلزامياملوفرة ل املصابيحلحكومة أن جتعل استخدام هذه لميكن  .3
ة وبالتالي احلفاظ على درجة أن يقلل من تسرب احلرارلطاقة ميكن كفاءة في توفير ازجاج نوافذ ذات استخدام  .4

 حرارة املنزل خالل أيام الصيف.
ميكن استكشاف هذا و نطاق واسع. علىتوفير تكييف الهواء في األكثر كفاءة  كونهاقد أثبتت أنظمة تبريد املناطق ل .5

 املناطق القائمة. فييطبق ، ميكن أيضا أن وحاملا يثبت جناحهلكويت. لديدة اجل املناطق فيالنظام 
دون التضحية بجودة احلياة من . تظهر التجارب في بلدان متعددة أن هناك طرقا عدة إلدارة استهالك الكهرباء  .6

عن بعد من خالل األحمال التي يستهلكها كل منزل للمواطنني. في بعض املدن األسترالية تدير وزارة الكهرباء 
لفترة قصيرة على فترات منتظمة. ميكن كمبريسورات التكييف  إيقاف االستفادة من نظم الشبكة الذكية عن طريق

 احلياة. جودة٪ دون أي تغيير في 12إلى  5 مابني  تساعد على توفير استهالك الكهرباءأن لهذه األنظمة 
 ناسبة للكويت.املالتوصيات وعمل تفصيل بالميكن تعيني جلنة لدراسة هذه االستراتيجيات  .7
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واد البناء في مل من أجل احلفاظ على تكاليف البناء، فمن األهمية مبكان بالنسبة للحكومة ضمان إمدادات كافية 

تكلفة وحدة البناء ومن ثم ستضطر احلكومة لدفع زادت تفشل إذا أن  لعديد من االستراتيجيات املقترحةلالبالد. ميكن 
 رة. الفاتو

 
إمدادات مواد البناء اإلسكان ملراقبة التجارة ووزارة وبالتالي، يجب على احلكومة إنشاء خلية خاصة داخل وزارة 

 عن كثب. وأسعارها في البالد 
 

من  املزيد مينحأن  من شأنهبشكل كبير والذي من واد البناء ملاستيراد يؤدي إلى سوف املساكن بناء في  التوسعإن 
 كية. هذا ميكن أن يكون مصدرا آخر للدخل بالنسبة للحكومة لتمويل املساكن.من الرسوم اجلمريرادات للحكومة اإل
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