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 يوقع وزير املالية رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لالستثمار مصطفى الشمالي اليوم مع مدير 
عام صندوق النقد الدولي دومينيك ســـتراوس ـ 
كان اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وذلك إلنشاء 
مركز التدريب االقتصادي واملالي للشرق األوسط 

(CEF) التابع لصندوق النقد الدولي.
  وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس ان مركز 
التدريب يعتبر أحد أهم مراكز التدريب في العالم 
وأن الفرع املقرر إنشـــاؤه في الكويت يعتبر أحد 
األفرع احملدودة في العالـــم املوجودة في ڤيينا ـ 

سنغافورة.
  هذا وسيقوم صندوق النقد الدولي بدور املصدر 
 ،(CEF) األساسي لبرامج التدريب التي يقدمها املركز
معتمدا في ذلـــك على ما هو متوافـــر لدى معهد 
الصندوق في واشنطن من خبرات راسخة في هذا 

املجال. وسيكون املركز هو املقر الذي يقدم الصندوق من 
خالله برامج التدريب للعاملني في املؤسسات الرسمية 
من الـــدول العربية. وتركز برامـــج التدريب هذه على 
اجلوانب املرتبطة باإلدارة االقتصادية على املســـتوى 
الكلي، والسياسات املتعلقة مبوازين املدفوعات، والقطاع 

املالي، وميزانية احلكومة، ويشـــمل ذلك ســـبل تقوية 
اإلحصائيات املتعلقة بتلك املجاالت، واألطر التشريعية 

واإلدارية املنظمة لها.
  ويعتبـــر مركز (CEF) إضافـــة حقيقية في املنطقة، 
حيث سيعمل على تقدمي دعم ملموس ملهارات القائمني 
على تشـــكيل وتنفيذ السياسات االقتصادية، والقاعدة 

املعرفية التي ميكنهم االستناد إليها. وسيقدم هذا 
املركز دعما حاسما للجهود التي تسعى إلى حتقيق 
منو اقتصادي قوي ومســـتمر والذي حتتاج إليه 
دول املنطقة على مدى العقدين القادمني الستيعاب 

األعداد املتزايدة لقوة العمل.
  وبإمكان املركز (CEF) أن يقدم دورات مجمعة 
(Collaborative Courses) تضم مشاركني من معاهد 
تدريب تنتمي إلى منظمـــات مختلفة، وذلك على 
غرار ما يجري في مركز التدريب األوروبي التابع 
لصندوق النقد الدولي من خالل معهد ڤيينا التابع 

.(Joint Vienna Institute-JVI) للصندوق
  كما ســـيكون املركز مبنزلة إضافة حقيقية في 
إطـــار الترتيبات احلالية التي جتري في املنطقة، 
حيث ميكن زيادة حجم فـــرص التدريب املتاحة 
للمشاركني في الدول العربية بنسبة تتجاوز ٥٠٪ 
من احلجم احلالي لفرص التدريـــب التي يقدمها معهد 
صندوق النقد الدولي للمشاركني من الدول العربية، إضافة 
إلى أن تواجد القائمني علـــى تقدمي البرامج في املنطقة 
من مركز (CEF) سيســـاعد في زيادة تفهم احملاضرين 

لقضايا املنطقة.  

 دومينيك ستراوس ـ كان  مصطفي الشمالي

 عاطف رمضان 
  علمت «األنباء» أن احتاد العقاريني ســــينظم ندوة خالل 
شهر ديسمبر املقبل بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة 
العقارية لتوضيح آلية ودور عمل املقاصة، السيما أن كثيرا 
من العاملني في الســــوق العقاري ال يعلمون دورها كما انها 
ستتناول الهدف من تأسيس «املقاصة العقارية» والتسهيالت 
التي تقدمها للبائع واملشتري. وأشارت املصادر إلى أن احتاد 

العقاريني سيعقد هذه الندوة مساهمة منه إلبراز األمور التي 
من شأنها ان تسهل على املتداولني في السوق العقاري عمليات 
البيع والشــــراء. وذكرت املصادر أن احتاد العقاريني يسعى 
لتقدمي اخلدمات الداعمة لسوق العقار في الكويت كاخلدمات 
اللوجستية وذلك لتحقيق أكبر قدر من األمان االستثماري في 
العقار الكويتي مما يؤدي لضخ مزيد من االستثمارات في هذا 

القطاع الذي ميثل أحد أهم ركائز التطور االقتصادي.  

 اتحاد العقاريين ينظم ندوة لتوضيح آلية عمل المقاصة العقارية في ديسمبر

 بموجبها يقدم «صندوق النقد» برامج للعاملين في المؤسسات الرسمية في الدول العربية 

 بعدد ١٧٥ عقاراً وحولي ومبارك الكبير تتصدران التداوالت 

 الكويت وصندوق النقد الدولي يوقعان اليوم اتفاقية إنشاء 
مركز التدريب االقتصادي والمالي للشرق األوسط في البالد 

 «التجاري» و«الخاص» يرفعان سيولة التداوالت العقارية 
ألعلى مستوياتها خالل أكتوبر بالغة ٦٧٫٤ مليون دينار  

 عوامل إيجابية تعزز التوقعات باستمرار ارتفاع سيولة العقار خالل الفترة المتبقية من العام 

 التداوالت النشطة على العقار التجاري ترفع سيولة العقار

 عمر راشد
  عادت سيولة العقار لالنتعاش 
وبقوة مرة أخرى خالل أســــبوع 
على وقع التداوالت النشطة التي 
شهدها العقار التجاري في منطقة 
حولي حيث مت بيع مجمع جتاري 
على مساحة ٢٦٢٧٫٥ مترا بقيمة 
بلغــــت ٢٦٫٢ مليــــون دينار، كما 
شــــهدت تداوالت السكن اخلاص 
انتعاشا ملحوظا مع قرب التوقعات 
بحسم قضية بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) في الرهن والتمويل العقاري 
للســــكن اخلاص والتــــي أجلتها 
محكمة التمييز الى شــــهر يناير 

املقبل للنطق باحلكم فيها.
  واضافة لالنتعاشة التي شهدها 
الســــكن اخلاص والعقار  قطاعا 
التجاري خالل أسبوع وفق آخر 
االحصائيات املنشــــورة من ادارة 
العقاري والتوثيق في  التسجيل 
وزارة العدل خالل الفترة من ١٧ الى 
٢١ أكتوبر املاضي، جاء اعالن نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
الدولة لالســــكان الشيخ  ووزير 
أحمــــد الفهــــد أن احلكومة بصدد 
اعادة طــــرح املناقصات اخلاصة 
باملساكن منخفضة التكلفة خالل 
كلمته في ملتقــــى الكويت املالي 
األسبوع املاضي، األمر الذي أعاد 
الثقة مرة أخرى لدى الشــــركات 
العقاريــــة باملشــــاركة وبقوة في 
املشــــاريع االســــكانية املطروحة 
في خطــــة التنميــــة االقتصادية 
واالجتماعيــــة، مع بــــدء تخفيف 
البنوك للقيود االئتمانية اخلاصة 
بتمويل الشركات وااللتزام بضوابط 
بنك الكويت املركزي مبنع تسييل 
الرهونات لديها وحصرها في أضيق 

احلدود املمكنة.

   ١٧٥ عقارًا بقيمة ٦٧٫٤ مليون دينار

  ودفعــــت العوامــــل الســــابقة 
سيولة السوق لتخطي حاجز ٦٧ 
مليون دينار ليســــتقر عند ٦٧٫٤ 
مليون دينار للمرة األولى خالل 
شهر أكتوبر لعدد ١٧٥ عقارا وذلك 
العقود والوكاالت،  على مستوى 
مدفوعا بنشاط ملحوظ في قطاعي 

وعقار في االســــتثماري، فيما لم 
تشهد تداوالت التجاري واملخازن 

والصناعي أي حركة عليها. 

  ١٥ عقارًا في الفروانية 

  وجاءت محافظة الفروانية في 
املركز الرابع بني احملافظات من حيث 
عدد العقارات املتداولة، حيث بلغت 
العقارات التي مت تداولها ١٥ عقارا 
على مستوى العقود والوكاالت، فقد 
بلغ عدد العقود املتداولة ١٤ عقارا 
توزعت على السكن اخلاص بواقع 
١٠ عقارات في السكن اخلاص و٤ 
عقارات في االستثماري، فيما خلت 
تداوالت «االستثماري» و«الشريط 
الساحلي» و«املخازن» من أي حركة 

عليها خالل األسبوع. 
  وعلى مستوى الوكاالت العقارية 
املتداولة في احملافظة، لم يتم تداول 
سوى عقار واحد تركز في السكن 
اخلاص وخلت تداوالت االستثماري 
والتجاري واملخازن من أي حركة 

عليها. 

   «العاصمة» في المركز الخامس

  وفــــي املركــــز اخلامس جاءت 
محافظة العاصمة بعدد ١٤ عقارا 
في العقود والــــوكاالت، حيث مت 
تداول ١٤ عقارا في العقود توزعت 
على السكن اخلاص بواقع ١١ عقارا 
و٣ عقارات في «االستثماري»، فيما 
خال تداول الوكاالت العقارية من أي 
حركة عليها على مستوى السكن 
اخلاص واالستثماري والتجاري 

واملخازن والصناعي.

   ١٠ عقارات في «الجهراء»

  وفي املرتبــــة األخيرة، جاءت 
محافظة اجلهراء بعدد ١٠ عقارات 
الســــكن اخلاص  توزعت علــــى 
بواقع ٩ عقارات وعقار واحد في 
االستثماري، فيما خلت تداوالت 
الســــاحلي  التجاري والشــــريط 

واملخازن من أي حركة. 
  وخلت التداوالت العقارية على 
العقارية في  الوكاالت  مســــتوى 
احملافظة من أي حركة على مستوى 
الســــكن اخلاص واالســــتثماري 

والتجاري واملخازن والصناعي. 

السكن اخلاص والعقار التجاري 
والذي قادتــــه محافظتا «حولي» 
و«مبارك الكبير» مع ارتفاع وتيرة 
التداوالت في كل من «الفروانية» 

و«األحمدي». 
  وقد استحوذت العقود املتداولة 
على ٩٠٪ مــــن اجمالي التداوالت 
العقارية خالل األسبوع بعدد ١٤٥ 
عقارا وبسيولة بلغت ٦٠ مليون 
الوكاالت  دينار فيمــــا حصــــدت 
العقارية نسبة الـ ١٠٪ املتبقية من 
اجمالي القيمة بعدد ٣٠ عقارا بلغت 

سيولتها ٧٫٧ ماليني دينار. 
  وعلى املستوى القطاعي، جاءت 
تداوالت السكن اخلاص في املقدمة 
بعدد ١٤٤ عقارا وبسيولة بلغت ٣١٫١ 
مليون دينار بلغت نسبتها ٤٦٫١٪، 
وجاءت تداوالت القطاع التجاري 
في املرتبة الثانية بعدد عقار واحد 
قيمتــــه ٢٦٫٢ مليون دينار بلغت 
نسبته ٣٨٫٩٪ من اجمالي القيمة 

التي مت تداولها. 
العقــــار  تــــداوالت    وجــــاءت 
االستثماري في املرتبة الثالثة من 
حيث قيمة التداوالت حيث مت تداول 
٣٠ عقارا اســــتثماريا بقيمة ١٠٫٥ 
ماليني دينار متثل نسبتها ١٥٫٦٪ 

من اجمالي القيمة املتداولة. 
  وخلت التداوالت األســــبوعية 
على مستوى العقود من أي حركة 

على مســــتوى قطاعات الشريط 
الســــاحلي واملخازن والصناعي، 
كما خلت التداوالت العقارية من 
أي حركة على مســــتوى قطاعات 

التجاري واملخازن والصناعي.

  «حولي» في الصدارة

  ووفقا لالحصائيات الواردة حول 
التداوالت العقارية على مستوى 
احملافظات، تصدرت محافظة حولي 
التوالي  الثاني على  ولألســــبوع 
العقارية، حيث  التداوالت  حركة 
املتداولة ٣٦  العقــــارات  بلغ عدد 
عقارا توزعت على السكن اخلاص 
واالستثماري والتجاري، حيث كان 
نصيب السكن اخلاص ٢٤ عقارا 
فيما بلغ تداوالت االستثماري على 
مستوى احملافظة ١١ عقارا ولم يتم 
تداول سوى عقار واحد في قطاع 
العقار التجاري.  وعلى مستوى 
الوكاالت تصدرت حولي التداوالت 
على مستوى احملافظات بعدد ١٨ 
عقارا تركزت جميعها في السكن 
اخلاص، فيما خلت بقية القطاعات 

من أي تداوالت عليها. 

  ٤٤ عقارا في «مبارك الكبير»

  وجاءت محافظة مبارك الكبير 
في املرتبة الثانية من حيث عدد 
العقارات املتداولة على مســــتوى 

العقود والوكاالت بعدد ٤٤ عقارا 
كانت جميعها من نصيب السكن 
اخلاص، فقد مت تداول ٣٥ عقارا في 
العقود و٩ عقارات على مستوى 

الوكاالت املتداولة. 
العقارية  التداوالت    وقد خلت 
على مستوى احملافظة على مستوى 
باقي القطاعات في االســــتثماري 
والتجــــاري واملخازن والصناعي 
وكذلك الشريط الساحلي من أي 

حركة عليها. 

   «األحمدي» في المرتبة الثالثة

  واحتلــــت محافظــــة األحمدي 
املرتبة الثالثة من حيث التداوالت 
العقارية بعدد ٣٨ عقارا توزعت على 
مستوى العقود بواقع ٣٦ عقارا، 
فيمــــا لم تزد علــــى عقارين على 

مستوى الوكاالت العقارية. 
  وقد توزعت العقارات املتداولة 
على مستوى احملافظة في العقود 
املســــجلة بواقــــع ٢٦ عقــــارا في 
الســــكن اخلاص و١٠ عقارات في 
االستثماري، فيما خلت تداوالت 
االستثماري والتجاري والشريط 
الساحلي واملخازن من أي حركة 

عليها. 
الوكاالت    كما تركزت تداوالت 
العقارية على مســــتوى احملافظة 
بواقع عقار في الســــكن اخلاص 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة تداول العقار بإدارتي التسجيل 
العقاري والتوثيق خالل الفترة من ١٧ حتى ٢٠١٠/١٠/٢١ 

 العقود المسجلة 
 صناعي  مخازن  الشريط الساحلي  تجاري  استثماري  خاص  المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ١١  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ١  ١١  ٢٤  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٤  ١٠  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٥  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠  ٢٦  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٩  اجلهراء (٦) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ٢٩  ١١٥  املجموع 

 التقرير اإلحصائي األسبوعي لحركة الوكاالت بإدارتي التسجيل العقاري 
والتوثيق خالل الفترة من ١٧ حتى ٢٠١٠/١٠/٢١ 

 الوكاالت العقارية 
 صناعي  مخازن  تجاري  استثماري  خاص   المحافظة 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  العاصمة (١) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ١٨  حولي (٢) 

 ٠  ٠  ٠  ٠  ١  الفروانية (٣) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٩  مبارك الكبير (٤) 

 ٠  ٠  ٠  ١  ١  األحمدي (٥) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  اجلهراء (٦) 
 ٠  ٠  ٠  ١  ٢٩  املجموع  

 طارق العتيقي

 عاطف رمضان
  كشـــف مدير عام الشـــركة 
الكويتية للمقاصة العقارية طارق 
العتيقي عن انعقاد أول اجتماع 
للجنة الفنية املشـــكلة من قبل 
أعضاء مجلس إدارة «املقاصة» 
بعد غد (االثنني) للنظر وبحث 
عدد من القضايا التي تهم السوق 
العقاري للعمل على إيجاد رأي 

موحد للشركة فيها.
  وأضاف العتيقي في تصريح 
لــــ «األنباء» ان هـــذه القضايا 
العقارية تتمثـــل في العقارات 
املرهونة لبنك التسليف واالدخار 
والبنوك األخرى وكيفية التعامل 
معها في حال بيعها وذلك إليجاد 
البائع  ضمانات حتفظ حقوق 
واملشـــتري. وأوضح أن هناك 
اقتراحات ســـتتم مناقشـــتها 
خالل هـــذا االجتماع، الفتا إلى 

واملشـــتري مباشـــرة من دون 
وجود السمســـار على أال تتم 
عملية التقاص من دون وجود 
دفتر السمسار متضمنا توقيع 

البائع واملشتري.
  وأرجع العتيقي سبب اتخاذ 
«املقاصـــة» لهذا القـــرار إلزالة 
الشـــكوك لدى سماسرة العقار 
الى أن «املقاصة» ســـوف تأخذ 

دورهم.
  وذكر أنه مت خالل األسبوعني 
املاضيني تشـــكيل جلنة فنية 
من قبل أعضـــاء مجلس إدارة 
«املقاصـــة» للنظر في احلاالت 
أو البيعـــات العقارية املختلفة 
التي تتم مثل الرهونات العقارية 
او االمـــر املشـــاع أو املبادالت 
العقارية، مشـــيرا إلى أن هذه 
اللجنة سوف تضع آراءها حول 

هذه املواضيع. 

أن مجلـــس إدارة «املقاصـــة» 
اجتمع خـــالل الفترة األخيرة، 
وقد أسفر االجتماع عن وجود 
قرارات أصدرتهـــا «املقاصة»، 
موضحا أن من بني هذه القرارات 
أن الشـــركة لن تستقبل البائع 

 تناقش آليات تضمن حقوق البائع والمشتري في حال بيعها 

 األنظار تركز حالياً على العقار االستثماري المدر للدخل 

 العتيقي: فنية «المقاصة العقارية» تجتمع
  بعد غد لبحث قضايا العقارات المرهونة للبنوك 

 عبدالهادي: ٨٠٪ من رواد المعارض العقارية 
يبحثون عن شراء عقارات بالكويت 

 إقبال ملحوظ على املعارض العقارية 

 عاطف رمضان
التســـويق  ادارة    أكد مدير 
الدولية  فـــي شـــركة دينـــار 
هاني عبدالهـــادي ان ٨٠٪ من 
رواد املعـــارض العقارية التي 
تقام في الكويت يبحثون عن 
العقارات املعروضة للبيع في 
السوق احمللي، وان ٢٠٪ منهم 
يتجهون لشراء عقارات كائنة 
خارج الكويـــت، مما يدل على 
وجود رغبة لدى املواطنني على 

شراء العقارات بالكويت.
  وأضــــاف عبدالهــــادي في 
تصريح لـ «األنباء» ان أنظار عدد 
كبير من املواطنني تركز حاليا 
على العقار االستثماري سواء 
كان عبارة عن أراض استثمارية 
أو شقق لها مردود استثماري.
  وأعرب عن تفاؤله بتحسن 
االوضـــاع االقتصاديـــة خالل 
العام ٢٠١١، مشيرا الى ان بعض 
املعارض العقارية التي أقيمت 
خالل الفترة االخيرة شهدت اقباال 
كبيرا من قبل الشركات والعمالء 
الباحثني عن منتجات عقارية 
تلبي احتياجاتهم، مما يبرهن 
على تالشـــي تداعيات االزمة 

املالية العاملية «بالتدريج».
  وذكر ان املعارض العقارية 

لهـــا دور واضـــح في حصول 
الشركات املشـــاركة فيها على 
نتائج ايجابية من خالل طرح 
التي تقوم  العقارية  املشاريع 

بتسويقها.
  وأوضح عبدالهادي ان شركة 
الدولية قامـــت ببناء  دينـــار 
اســـتراتيجية على أساسها مت 
تقـــدمي بديل يتمتـــع باملرونة 
الكافية واجلدوى االقتصادية 
الالمتناهيـــة، وذلك بتوظيف 
حق االنتفاع، مشيرا الى حرص 
الفرص  الشـــركة على توفير 
االســـتثمارية، وذلك من خالل 

مشـــروع ڤلل املهنا ـ اخليران، 
الذي يعـــد باكـــورة جناحها 
مـــن خالل تســـويق الوحدات 
السكنية (الشاليهات)، مؤكدا 
حرص الشركة على املشاركة في 
معظم املعارض العقارية التي 
الكويت نظرا ألهمية  تقام في 
اقتراب الشـــركة من اجلمهور 
والتواصـــل معه باســـتمرار. 
ورحب عبدالهادي باملنافســـة 
القائمة على األداء املهني املتميز 
ملا لذلك من انعكاسات ايجابية 
على مستوى االداء االقتصادي 

في املنطقة. 

 أزمة دبي تسببت في انتقال أغلب العاملين في القطاع العقاري للعمل في المملكة

  «كولدويل بانكر»: عشرات الشركات الكويتية تسعى 
للدخول في المشاريع التنموية بالسعودية 

ــركة  ــر العقاري لش ــاول التقري  تن
كولدويل بانكر العاملية فرع الكويت 
ــرات  التي جتريها عش ــركات  التح
ــركات الكويتية املدرجة خالل الفترة احلالية،  الش
ــيما العقارية منها نحو الدخول في املشاريع  الس
التنموية واإلنشائية في اململكة العربية السعودية، 
ــة العاملية االقتصادية  ــيرا إلى أن األزمة املالي مش
ــركات  ــتثمرين وش وجهت أنظار الكثير من املس
ــوق العقاري  ــية إلى الس العقار واملكاتب الهندس
السعودي، خاصة املؤسسات التي كانت تعمل في 
سوق دبي، حيث تسببت أزمة دبي في انتقال أغلب 
العاملني في القطاع العقاري إلى العمل في السوق 
السعودي، خاصة في ظل الطفرة العمرانية القوية 

التي تعيشها اململكة بجميع مدنها.
  وأكد التقرير أن سوق دبي العقاري شهد توسعا 
متسرعا على صعيد التطور العمراني، حيث أقبلت 
الشركات العقارية واالستثمارية على تنفيذ عدد 
ــاريع العمالقة في وقت قياسي من  كبير من املش
ــوق لتلك املشاريع، أما  دون النظر إلى حاجة الس
السوق السعودي فكان متحفظا للغاية في عمليات 
تشييد املشاريع، السيما الكبيرة منها، لذلك جند أن 
هناك مدنا سعودية ظهرت على عقاراتها عالمات 
التهالك والتقادم مثال جدة والدمام واخلبر واملنطقة 
الشرقية، حيث ال يزال السوق العقاري السعودي 
يضم العديد من الفرص املتميزة، من خالل هدم 
ــالل مبان حديثة محلها،  تلك املباني القدمية وإح
ــكنية والصناعية  ــاريع املدن الس خاصة في مش
ــني. وأوضح التقرير  ــكن املقيم وكذلك مناطق س
ــعودية ال تزال مقبلة على  أن اململكة العربية الس
مزيد من االنفتاح وهناك عملية تنمية تتم وورش 
بناء على صعيد مختلف القطاعات العقارية، وهو 
األمر الذي يشكل فرصا ملختلف املجاالت املتعلقة 
بقطاعي التشييد والبناء ومن بينها املكاتب الهندسية 
واملعمارية واالستشارية والقطاعات العقارية التي 
ــتثمرين، ومنها  مازالت توفر فرصا واعدة للمس

قطاع األراضي واملنشآت الصناعية الذي لم يشهد 
حتى اليوم ذاك االهتمام من قبل املستثمرين على 
الرغم من وجود حاجة كبيرة ومجال كبير متاح في 
ــعودي الصناعي، حيث عينت اململكة  السوق الس
هيئة متخصصة لألراضي الصناعية في الرياض 
متنح املستثمرين تسهيالت وتساعدهم على إصدار 
التراخيص. واضاف التقرير إلى النقص الشديد في 
املدن السكنية في السوق السعودي والذي يحتاج 
إلى مئات اآلالف من الوحدات السكنية، خاصة في 
ظل الكثافة السكانية العالية وارتفاع معدل اإلجناب 
ــكل ملحوظ في اململكة، حيث تتكون األسرة  بش
الواحدة مما ال يقل عن عشرة أفراد، وهو ما يزيد 
من أعداد وطلبات السكن خاصة عند فئة الشباب 

حديثي الزواج.
  وتسعى الشركات الكويتية العقارية إلى تنفيذ 
عدد من املشاريع اخلاصة مبدن السكن منخفض 
التكلفة، حيث تقبل بعض الشركات الكويتية على 
شراء األراضي من احلكومة السعودية وتنفيذ تلك 
املشاريع التي حتوز على نسب إقبال عالية من قبل 
ــعوديني، كما تقدم بعض الشركات  املواطنني الس
ــذ مجمعات جتارية،  ــة الكويتية إلى تنفي العقاري
خاصة في املناطق التي تشهد كثافة شرائية عالية، 

السيما في جدة ومكة واملدينة املنورة.
  وهناك مجموعة من العوامل استطاعت أن جتذب 
الشركات الكويتية لالستثمار في السوق العقاري 
السعودي أبرزها التسهيالت التي توفرها احلكومة 
السعودية للمستثمر األجنبي الراغب في االستثمار 
ــعار  العقاري في اململكة، إلى جانب معدالت األس
ــبة للغاية مقارنة مع  للعقارات والتي تعتبر مناس
األسعار في الكويت ودبي، هذا باإلضافة إلى سهولة 
ــويق العقارات في السعودية والتي ال حتظى  تس
فقط بإقبال على الشراء من املواطنني وإمنا أيضا 
تشهد إقباال على شراء عقاراتها، السيما السكنية 
ــالمية، ملا تضمه  من مختلف الدول العربية واإلس

من معالم إسالمية فريدة. 

 تقرير 


