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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي مبقدار 11 سنتا 
ليستقر عند مستوى 77.49 دوالرا في تعامالت 
أول أمس مقارنة بتعامالت االربعاء. وتشهد أسعار 
النفط في الوقت الراهن حالة من االرتفاع يعزوه 
احملللون الى انخفاض سعر الدوالر في األسواق 
العاملية ودخول املضاربني الى أسواق النفط مرة 
أخرى مؤكدين ان العوامل األساسية للسوق من 

عرض وطلب واحتياطيات ال تؤدي الى هذه املوجة 
اجلديدة من األسعار املرتفعة. واعتبرت منظمة 
»أوپيك« في وقت سابق ان »املسائل الساخنة« مثل 
ارتفاع معدالت املضاربة في البورصات العاملية 
املعنية بالطاقة واضطراب السوق النفطية العاملية 
وتقلبات األسعار كانت السمة األساسية التي متيز 
بها فصل الصيف احلالي. وتسعى دول »أوپيك« 

الى ابقاء سعر برميل النفط بني 70 و80 دوالرا من 
اجل حتقيق التوازن بني مصالح املنتجني الذين 
يحتاجون بصفة مس����تمرة ال����ى متويل االنفاق 
على تطوير واكتشاف احلقول النفطية اجلديدة 
ومصالح املس����تهلكني الذين يعانون في الوقت 
احلالي من تراجع اقتصادي كبير بسبب تداعيات 

األزمة املالية العاملية.د  

النفط الكويتي يرتفع 11 سنتاً ليستقر  عند 77.49 دوالراً  للبرميل

 تعديالت »مقترحة«
»B.O.T« على قانون الـ

قدرة القطاع اخلاص على تنفيذ املشاريع الكبرى. 
العمل على تضمني القانون مواد تلزم احلكومة بإجناز املعامالت التي تقدم بشأن مشاريع 

ال�  B.O.T مما يعزز من قدرة القطاع اخلاص على اإلجناز. 
توجيه الفصل في أي خالف ينشأ وفق نظام ال�  B.O.T إلى القضاء للفصل فيه وينص على 

عدم جواز إنهاء أو فسخ عقود ال�  B.O.Tبقرارات إدارية. 
وعلى الرغم م���ن تأكيدات وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أنه البد من تنفيذ عدد من 
املشروعات في ظل القانون حتى ميكن احلكم عليه الفتا إلى أن اللجنة العليا املكلفة باملشروعات 
الكبرى ستقوم بالبت في عدد من املشروعات قريبا، إال أن عددا من رؤساء مجالس إدارات الشركات 
رأوا أن مفهوم مش���اركة القطاع اخلاص بجانب القطاع العام س���واء عن طريق اخلصخصة أو 
عن طريق مشاريع ال� B.O.T مازال مغيبا في الفكر االقتصادى، موضحني أن القانون جاء طاردا 
لالستثمار في هذه املشروعات وليس جاذبا كما كان متوقعا. ولفتوا إلى أن قانون ال� B.O.T الذي 
يتك���ون من 18 مادة تكررت به كلمة »ال يج���وز« 22 مرة وهو ما يلغي مبادئ احلوافز واملبادرة 

والتجديد التي يحتاجها املستثمر لتشجيعه. 
وطالب عدد من العقاريني بتكوين جلنة مش���كلة من القطاع اخلاص لوضع تصور ينقذ تلك 

املشروعات واألفكار املطروحة وفق نظام ال� B.O.T خالل املرحلة املقبلة. 
هذا وقد بدأت املش���اريع في الكوي���ت طبقا ملفهوم ال� B.O.T فعليا بع���د حترير الكويت من 
االحتالل العراقي الغاشم ومن أشهر املشاريع التي مت تنفيذها بهذا النظام منتزه الشعب البحري 
الترفيهي الذي أقامته ش���ركة مجمعات األسواق التجارية ومشروع األكوابارك ومنتجع هيلتون 
املنقف، ثم توالت املشاريع التي توجت مبشروع محطة الصبية ملعاجلة 
وتنقية مياه الصرف الصحي الذي تعاقدت على تنفيذه ش���ركة 
تنمية املرافق التابعة ملجموعة شركات محمد عبد احملسن 
اخلرافي، واآلن زادت احلاجة ملثل هذه املشاريع التي 
تتيح دورا أكبر للقطاع اخلاص ليقوم بدوره في 

املشاركة في التنمية. 

تداوالت العقار

بلغ عدد العق���ارات املتداولة للعقود 
والوكاالت خالل أسبوع 130 عقارا بقيمة 
35.88 مليون دينار بزيادة قدرها 14.28 
مليون دينار وبنسبة قدرها 66%، نصيب 
العقود منها 116 عقدا نس���بتها %89.2، 
فيما بلغ عدد الوكاالت املتداولة 14 وكالة 

بنسبة %10.7. 
وعلى مس���توى التوزي���ع القطاعي 
للعقارات، تصدر السكن اخلاص تداوالت 
االسبوع بعدد 77 عقدا ووكالة بقيمة إجمالية 
بلغت 19.78 ملي���ون دينار متثل 55.1%، فيما 
بلغت العقود والوكاالت املتداولة على مس���توى 
العقار االستثماري 49 عقارا بقيمة 11.34 مليون دينار 

متثل 31.6% من إجمالي القيمة. 
وفيما لم تشهد تداوالت الصناعي أو املخازن أي تداوالت، بلغ 
عدد العقارات املتداولة في التج���اري 4 عقارات بقيمة 4.8 ماليني دينار 
وبنس���بة 13.2% من اإلجمالي.  وعلى مس���توى تداول العقود، ووفقا للبيانات الصادرة عن إدارة 
التس���جيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، فقد بلغ عدد العقارات املتداولة في العقار اخلاص 
69 عق���ارا مببلغ 18.14 مليون دينار، فيم���ا بلغت تداوالت »االس���تثماري« 44 عقارا مببلغ 8.64 
ماليني دينار وبلغ العقار التجاري 3 عقارات مببلغ 2.7 مليون دينار، هذا ولم يشهد عقار املخازن 
أو الصناعي أي تغيير.  وعلى مس���توى تداول الوكاالت العقارية، بلغ عدد العقارات املتداولة في 
العقار اخلاص 8 عقارات بقيمة 1.64 مليون دينار، فيما بلغ العقار االس���تثماري 5 عقارات مببلغ 
2.7 مليون دينار فيما مت تداول عقار واحد في التجاري بقيمة 2.1 مليون دينار، ولم يشهد العقار 
املخازن أو الصناعي أي حترك لهذا األس���بوع.  وفي مقارنة بني مؤش���ر حركة تداول العقود خالل 
أس���بوعني، يشير اجلدول رقم »3« إلى نشاط ملحوظ وغير عادي شهدته تداوالت األسبوع املمتد 
م���ن 18 إل���ى 22 أكتوبر املاضي بعدد 116 عقدا وبزيادة قدرها 60 عقارا عن األس���بوع املاضي الذي 

بلغت تداوالته 56 عقارا أي ان النمو في حركة التداوالت بلغ %107. 
ويالحظ بالنس���بة للعقار اخلاص ارتفاع املؤشر لهذا األسبوع عن األسبوع املاضي بواقع 29 
عقارا، أما االستثماري والتجاري واملخازن فقد ارتفع العقار االستثماري بواقع 29 عقارا وأما العقار 

التجاري فقد ارتفع املؤشر بواقع 2 عقار وأما املخازن فقد استقر املؤشر دون تغيير. 
وعلى مستوى الوكاالت زادت حركة تداول الوكاالت مبختلف أنواعها حيث بلغ إجمالي العقارات 
املتداولة لألس���بوع احلالي 14 بينما األسبوع املاضي 11، حيث ارتفع املؤشر لألسبوع اجلاري عن 

املاضي بواقع 3 عقارات. 
نالحظ بالنسبة للعقار اخلاص فقد انخفض املؤشر بواقع 2 عقار للخاص، أما بالنسبة لالستثماري 
والتجاري واملخازن فقد ارتفع العقار االستثماري بواقع 4 عقارات وأما العقار التجاري فقد ارتفع 

بواقع 1 وأما املخازن فلم يشهد أي تغيير في تداوالته.

عمر راشد 
»مصائ����ب قوم عند قوم فوائد«، هذا املثل ميك����ن أن ينطبق على حركة تداول العقار خالل 
أسبوع، فوفقا ألحدث اإلحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل، شهدت حركة تداوالت العقود والوكاالت زيادة في التحرك بلغت 63 عقارا مقارنة باألسبوع 

املاضي، وكان نصيب الزيادة في العقود 60 عقارا، فيما بلغت في الوكاالت 3 عقارات فقط. 
الزيادة في حركة تداوالت العقود والوكاالت، جاءت على خلفية التذبذب والتراجع احلاد الذي 
تشهده البورصة خالل األسبوعني املاضيني وحترك »الكاش« منها إلى القطاع األكثر أمنا واألقل 
ربحية والذي يتمتع فيه الكثيرون بخبرات متراكمة متكنهم من التعامل معه ودون مفاجآت. 
ومن بني العوامل األخرى، حترك بنوك تقليدية للمطالبة بإعفائها من تطبيق قانوني 8، 9 
املتعلقني بالرهن والتمويل العقاري في السكن اخلاص عبر امللتقيات واالجتماعات الرسمية، 
حيث أعل����ن رئيس احتاد املصارف الكويتية ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري عبد املجيد 

الشطي أنه من املهم العمل على إلغاء قانوني 8، 9 لسنة 2008 وذلك لعدم فاعليتهما 
ف����ي حتقيق األغراض املطلوبة منهما بتوفير س����كن خ����اص للمواطنني 

وبتكلفة منخفضة. 
ه����ذه الدعوة وجدت صداها لدى األف����راد الذين اكتظت بهم 

إدارة التس����جيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل والتي 
شهدت حركة نشطة من جانب األفراد لتسجيل عقود لها، 

وذلك منذ حصول »بيتك« على حكم إعفائه من الرهن 
والتمويل العقاري. 

3 شهور للمعارض العقارية

ومن ب����ني األمور الهامة التي مت التحرك عليها 
خالل األسبوع، ما أكدته مصادر مطلعة في جلنة 
»التج����ارة« املكلفة بتنظيم الس����وق العقاري ل� 
»األنباء« بأن تذمر البعض بقرار »التجارة« بتنظيم 
املعارض العقارية خالل شهرين ال بديل عنه وأن 

املعارض تشهد بعضها عمليات تدليس واختالس 
والبد من التعامل مع تلك الظاهرة بشكل سريع. 

وأش����ارت املصادر الى أن هناك اجتاه حاليا لزيادة 
فترة الشهرين إلى 3 أش����هر، وذلك إلتاحة الفرصة أمام 

األفراد واملواطنني وش����ركات تنظيم العقار للحصول على 
فرصة مناسبة للعمل، موضحة ان ذلك يعد أحد احللول املطروحة 

على طاولة مفاوضات اللجنة خالل األس����بوع اجلاري التخاذ قرار 
بش����أنها قبل عودة وزير التجارة أحمد الهارون م����ن زيارته لكندا مطلع 

األسبوع اجلاري. 

»B.O.T«مقترحات »الخاص« لتعديل الـ

وفي موازاة التحرك على تقرير جلنة التجارة لتعديل بعض توصياتها في مس����ألة تنظيم 
إقامة املعارض العقارية، تشهد الساحة العقارية حاليا حتركات حثيثة من قبل القطاع اخلاص 
للمطالبة بتعديل قانون 7 لسنة 2008 اخلاص بتنظيم مشاريع ال� B.O.T في الكويت ملا يحتويه 
من تعقيدات كبيرة تقف حجر عثرة أمام تنفيذه والتي من بينها تعدد اجلهات احلكومية التي 
تتولى اإلش����راف على تنظيم القانون واملكونة من وزارة التجارة والصناعة واملالية والبلدية 
والهيئة العامة للبيئة ورئيس اجلهاز الفني واثنني من أصحاب اخلبرة يرشحهما مجلس الوزراء 
وهو أمر يؤدي إلى تعارض املصالح ويجعل من الضروري العمل على توحيد تلك اجلهات في 

جهة حكومية واحدة من خالل تعديل املادة 11 من القانون احلالي. 
مص����ادر عقارية أوضحت أنه من الضروري إدخال تعدي����الت جذرية على القانون ليكون 
مالئم����ا للعمل وفق نهج ومفاهي����م القطاع اخلاص وكما هو متبع في كل دول العالم، ومن بني 

تلك املقترحات: 
األخذ باملش����روع املعد من قبل البنك الدولي لالس����تثمار بنظام ال� B.O.T وذلك مس����ايرة 
للتش����ريعات العاملية وتوجه بيوت اخلب����رة الدولية والتي أثب����ت تطبيقها في بعض الدول 

املجاورة جناحا كبيرا. 
وجوب أن يكون القطاع اخلاص مستثمرا ومشاركا في تلك املشروعات من خالل بيع أراضي 
الدولة إلى القطاع اخلاص إلقامة مشروعات عليها وحتى تكون مشروعات امللكية الكاملة موازية 

.B.O.T  �للمشروعات التي تقام بنظام ال
وجوب تضمني القانون فرصا تضمن للبنوك املساهمة في متويل مشاريع ال� B.O.T وتعزيز 

3 شهور بداًل من 
شهرين لتنظيم 
المعارض العقارية 
أمام لجنة »التجارة« 
األسبوع الجاري

التعديالت تهدف 
لتعزيز دور القطاع 
الخاص ومواجهة 
تداعيات األزمة

تراجع البورصة يعزز 
»الكاش« في سوق 
العقار ويرفع تداوالته 

الفروانية األكثر انخفاضًا بين المناطق 
الصناعية بنسبة ٪2.15

تلتها منطقة الشويخ الصناعية

على صعيد العق���ارات الصناعية والمخازن وأدائها 
خالل الفترة الماضية، السيما منذ بداية األزمة المالية 
العالمية، س���جلت محافظة الفروانية )الضجيج( أعلى 
نسبة انخفاض بين المناطق الصناعية والمخازن بنسبة 
2.15% تلتها منطقة الشويخ الصناعية شارع البيبسي 

بنسبة انخفاض %5.7.
وتراوحت نس���ب االنخفاض ف���ي محافظة األحمدي 
ومبارك الكبير والجهراء بين 0.5% و1.6% وذلك مقارنة 
بالتراجع الواضح والقوي الذي مرت به قطاعات العقارات 
السكنية واالس���تثمارية والتجارية والذي تراوح بين 
30 و60% من قيمة العقارات قبل األزمة مباش���رة، األمر 
الذي جعل الصناعي والمخازن األسرع في التغلب على 

تداعيات األزمة وآثارها السلبية.
وخالل األش����هر الثالث���ة الما��ضية بدأت أس�����عار 
الق���س���ائ��م الصناعي���ة في منطقة الش���ويخ تتعافى 
بسبب عوامل عدة ساعدت على سرعة خروج قط��اعي 
الصناعي والمخ���ازن من األزمة ومنها ندرة المعروض 
في هذين القطاعين من قسائم، إلى جانب ارتفاع حجم 
الطلب في الس���وق بسبب ش���ح األراضي المتاحة على 
مس���توى القطاعين وإهمال الجهات الحكومية المعنية 
لم���شكلة نقص األراضي الصناعية التي طالما اشتكى 
منها الصناعيون، مما يجعل الطلب على الش���راء قويا 
في كل وقت بغض النظر عن الظروف االقتصادية غير 

المواتية بسبب األزمة.
إلى جانب ذلك نجد دخول إحدى الشركات اإلسالمية 
الممولة لألراضي الصناعية حرك السوق في ظل ارتفاع 
العائد من االس���تثمار في العقارات الصناعية إلى نحو 
12% او13% مقارنة بعوائد الودائع المصرفية التي تتراوح 

بين 1% و%2.
وأصبح عائد الصناعي مغري���ا للكثير من أصحاب 
الودائع المصرفية التي تقدر قيمتها في السوق المحلي 

بنحو 30 مليار دينار.
وقد تراجع أداء هذا القطاع بنسبة 47% حيث بلغ حجم 
التداوالت خالل التس���عة أشهر األولى من العام الحالي 
23.3 مليون دينار مقارنة ب� 44.34 مليون دينار خالل 

الفترة نفسها من العام الماضي.

45% نسبة تراجع تداول العقارات السكنية

»كولدويل بانكر«: السماح للبنوك اإلسالمية بتمويل »السكني« هو الحدث األكبر منذ بداية العام

1.2 مليار دينار حجم التداول العقاري في 9 أشهر
التداول للعقارات االس���تثمارية 
التي عادة ما يعتمد املستثمرون 
فيها على التموي���ل من البنوك 
إلى جانب  التمويل،  وش���ركات 
ذلك هناك أسباب أخرى أدت إلى 
التداول للعقارات  تراجع حجم 
االستثمارية ومنها األزمة املالية 
العاملية وتداعياتها التي تسببت 
في هبوط سوق الكويت لألوراق 
املالية وم���ا تبعها من نقص في 
الس���يولة وتخوف املستثمرين 
من اتخاذ قرار الشراء، باإلضافة 
إلى زيادة حج���م املعروض من 
البناي���ات االس���تثمارية مقابل 
محدودية الطلب، خاصة في ظل 
اس���تمرار انغ���الق البالد وعدم 
توجه احلكوم���ة لتعديل بعض 
القرارات التي تخص اس���تقدام 
العمالة وزيارة البالد واالستثمار 
األجنبي، عالوة على ما تسببت 
فيه األزمة املالي���ة من عمليات 
تسريح للموظفني التي كان لها أثر 
كبير على زيادة حجم الشاغر في 
البنايات وبالتالي تدني العوائد 

املرجوة منه.

العقار التجاري

وعلى صعيد العقارات التجارية 
واصلت أسعار األراضي التجارية 
داخل العاصمة تراجعها متأثرة 
بالظ���روف االقتصادية املتردية 
واستمرار األزمة املالية العاملية، 
حيث انخفض سعر املتر في وسط 
املدينة وفي أشهر وأغلى شوارعها 
وهو شارع أحمد اجلابر ليصل 
إلى 7 آالف دين���ار بعدما وصل 
في العام 2007 إلى نحو 14 ألف 
دين���ار أي بتراجع بلغ 50% عن 

األسعار السابقة.
كما تواكبت أغلبية الشركات 
املالكة ألبراج جتارية  العقارية 
العاصمة مع األزمة وحركة  في 
التراجعات في إيجارات املكاتب 
اإلداري���ة، وقام���ت بتخفي���ض 
إيج���ارات مكاتبها بني 30 و%41 
وتشير اإلحصاءات إلى أن نسب 
الشواغر في املكاتب اإلدارية في 
مدينة الكويت فقط ستصل مع 
نهاية العام احلالي إلى ما يفوق 
ال� 160 أل���ف متر مربع، وهو ما 
ميثل 11% ومن املتوقع وفقا لهذه 
الدراسة أن يرتفع هذا الشاغر مع 
نهاية 2010 إلى أكثر من 260 ألف 
متر مربع، وه���و ما ميثل نحو 
16% من إجمال���ي املعروض من 
املكاتب في العاصمة، كما تشير 
الدراس���ات إلى ان نسب الشاغر 
في املكاتب اإلدارية في العاصمة 
سترتفع في العام 2011 و2012 إلى 
ما يق���ارب ال� 36 و40%، هذا في 
حال استمرار الطلب املتوافر في 

السوق حاليا.
وق���د تراجع حج���م التداول 
للعقارات التجارية خالل األشهر 
التسعة األولى من العام احلالي 
إلى 246.3 مليون دينار مقارنة 
ب� 427.5 مليون دينار في الفترة 
نفسها من العام املاضي أي بنسبة 
42% ولكن ال ننسى هنا الهبوط 
الذي شهده العقار التجاري منذ 
بداية العام 2008 نتيجة لتشبع 
السوق بعدما مت تنفيذ عدد كبير 
من األبراج التجارية واملجمعات 
التي وفرت مس���احات جتارية 
وإدارية فاق���ت حجم الطلب في 

السوق.

خالل العام املنصرم، متأثرة بهذا 
احلكم من ناحية وبقرار مجلس 
الوزراء باستثناء املدن السكنية 
السبع اجلديدة من القرار الصادر 
في العام 2003 بشأن عدم السماح 
بالبناء في املناطق التي لم تكتمل 

بنيتها التحتية.
إلى جانب ذلك جند أن املناطق 
الداخلية التي اس���تعادت جزءا 
كبيرا مما فقدته من أسعارها خالل 
الفترة املاضية، خاصة أن القرارات 
التي تخ���ص منع  اإلس���كانية 
الشركات من املتاجرة باألراضي 
والعقارات السكنية قد تسببت 
في انخفاض أس���عار األراضي 
إلى مستويات متدنية  السكنية 
بتراجع يت���راوح بني 10 و%60، 
حيث يشير املتعاملون في السوق 
إلى انه لوال القرارات اإلسكانية ما 
كانت األسعار قد وصلت إلى هذه 
املستويات املتدنية خاصة في ظل 

ازدياد حجم الطلب على الرعاية 
اإلسكانية بشكل سنوي، حيث 
بلغت الطلبات املتراكمة إلى نحو 
الثمانني ألف طلب وهو ما يؤكد 
احلاجة إلى األراضي والعقارات 

السكنية في البالد.

العقارات االستثمارية

العق���ارات  وعل���ى صعي���د 
االستثمارية، تراجع أيضا حجم 
التداول العق���اري لها من 914.6 
مليون دينار في األشهر التسعة 
األولى من 2008 إلى 443.4 مليون 
دينار في الفترة نفسها من 2009 أي 
بنسبة 51% فقد بدأت معاناة قطاع 
العقار االستثماري منذ منتصف 
العام املاضي بسبب إصدار بنك 
املركزي لقرارات بشأن  الكويت 
احلد من متويل شراء العقارات 
االستثمارية والتجارية، والتي كان 
لها بالغ األثر في تقليص حجم 

التقرير األس���بوعي  أوضح 
العاملية  لشركة كولدويل بانكر 
الس���وق احمللي ان السوق  عن 
العقاري شهد خالل األشهر التسعة 
األولى من العام احلالي تراجعا 
ملحوظا في حجم التداول العقاري 
على صعي���د مختلف القطاعات 
العقارية س���واء السكن اخلاص 
أو االس���تثماري او التجاري او 
الصناع���ي او املخازن، وقد بلغ 
إجمالي نسبة التراجع نحو %47 
التي  الت���داوالت  مقارنة بحجم 
متت في الفترة نفسها من العام 

املاضي.
أع���دت كولدويل بانكر  وقد 
العقاري للتسعة أشهر  التقرير 
األولى لصالح مجلة »االقتصاد 
واألعم���ال« لعرضه في »ملتقى 
الكويت املالي« الذي عقد األسبوع 
أن  التقرير  أك���د  املاضي، حيث 
األرق���ام الص���ادرة ع���ن وزارة 
التسجيل  الكويتية قسم  العدل 
العقاري س���جلت تراجعا وبلغ 
العقارية خالل  التداوالت  حجم 
األشهر التسعة املاضية من العام 
احلالي 1.210 مليار دينار مقارنة 
ب� 2.291 مليار دينار خالل الفترة 
نفسها من العام 2008، في حني 
تراجع حجم التداوالت العقارية 
للقطاع الس���كني في الفترة من 
يناير حتى نهاية سبتمبر 2009 
إلى 497.15 مليون دينار مقارنة 
ب� 915.4 مليون دينار عن الفترة 
نفسها من العام 2008، وبنسبة 

تراجع بلغت %45.
وقد كان احل���دث األكبر في 
سوق العقار احمللي خالل الربع 
الثاني من العام احلالي هو صدور 
حكم محكمة االستئناف في نهاية 
ش���هر مايو وتأكيده من محكمة 
التميي���ز في يونيو الذي أكد ان 
حظر التعامل بقس���ائم وبيوت 
السكن اخلاص الوارد بالقانونني 8 
و2008/9 ال ينسحب على البنوك 
اإلسالمية، حيث أعاد هذا احلكم 
احلركة من جديد لتداول العقارات 
الس���كنية بعد توق���ف دام عاما 
وأربعة أش���هر األمر الذي أعطى 
القطاع العقاري متنفس���ا سواء 
الراغبني في ش���راء  للمواطنني 
الس���كن اخلاص م���ن ناحية أو 
الش���ركات العقارية التي متتلك 
عق���ارات س���كنية وترغب في 
التخلص منها حتى تتوافق مع 
قانوني 8 و9 لس���نة 2008 قبل 

انتهاء املهلة من ناحية أخرى.
كما كان لهذا احلكم أثر كبير 
على أس���عار العقارات السكنية 
التي شهدت ارتفاعا ولكنه ليس 
ذاك االرتفاع القوي، السيما في 
ظل الركود الذي مير به السوق 
الس���يولة واألزمة  نتيجة شح 
املالية العاملية وخس���ائر سوق 
الكوي���ت ل���ألوراق املالية. وقد 
شهدت بالفعل مناطق شرق القرين 
وتشمل املس���يلة والفنيطيس 
وأبوفطي���رة، إلى جانب مناطق 
مدينة جاب���ر األحمد، والصديق 
ومدينة س���عد العبداهلل، مدينة 
صباح األحمد، ارتفاعا طفيفا في 
األس���عار، خاصة كون أسعارها 
كانت قد انخفضت بشكل كبير 
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