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املبيعات ارتفعت بنسبة ال تتجاوز 
الـ 0.8% على أساس سنوي. 

من جانـــب اخر، رفـــع البنك 
املركزي األوروبـــي حجم إقراض 
الطوارئ للبنوك، حيث، عمد رئيس 
البنك جان – كلود تريشـــيه إلى 
متديد إجـــراءات إقراض الطوارئ 
للبنـــوك إلى عام 2011، وســـوف 
يســـتمر البنك املركزي في عرض 
قروض غير محدودة ملدة أسبوع 
واحد وملدة شهر واحد حتى شهر 
يناير 2011، كما ســـيقدم للبنوك 
قروضا مدتها ثالثة أشهر في أشهر 
)أكتوبر ونوفمبر وديسمبر( للشهر 
التوالي، بينما  السابع عشر على 
أبقى البنك املركزي على أســـعار 
الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند 
1.00%، وهو مـــا كان متوقعا من 
السوق، وفي تعليق له على هذه 
اإلجراءات، بعد االعالن، قال تريشيه 
إن النسب احلالية »مناسبة«، في 
إشارة إلى عدم وجود خطط لتشديد 

السياسة النقدية. 
علـــى صعيـــد اخـــر، الحظ 
»الوطنـــي« تســـارع معدل منو 
الناجت احمللي اإلجمالي في منطقة 
اليورو ليصل إلى 1%، في توافق 
السابقة،  التقديرات األولية  مع 
وذلك مقارنة بارتفاع بنسبة %0.3 
)بعد التعديل( خالل ربع السنة 
األول، وعزا معدل النمو هذا، وهو 
األسرع منذ أربع سنوات، وبشكل 
رئيسي، إلى الزيادة الكبيرة في 
الصادرات األوروبية واإلنفاق من 
قبل مؤسسات وشركات األعمال، 
فقد قفزت الصادرات بنسبة %4.4 
مقارنـــة بأدائها في الربع األول، 
فـــي أكبر ارتفاع لها منذ ســـنة 
1995، بينمـــا ارتفع اإلنفاق من 
قبل مؤسسات وشركات األعمال 

بنسبة %1.8. 
وبالنسبة للمستقبل، ميكن أن 
يجد االقتصاد صعوبة في احملافظة 
على قوة اندفاعه هذه في وقت تلجأ 
فيه حكومات مختلفة من إسبانيا 
إلى إيرلندا التخاذ إجراءات لتقليص 
العجز فـــي موازناتها بينما تبدو 
آثار الضعف على مسيرة التعافي 
االقتصادي العاملي، وبالتزامن مع 
املركزي  البنك  هذه املخاوف، قام 
األوروبي بزيادة تسهيالت اإلقراض.  
وفي إشارة جديدة إلى كون مسيرة 
التعافي االقتصادي للمنطقة والتي 
تدفعها الصـــادرات قد بدأت تفقد 
قوة دفعها، طرأ ضعف على معدل 
منـــو قطاعي اخلدمـــات واإلنتاج 
الصناعي، وانخفض املؤشر املجمع 
ملديري الشراء الذي يقيس النشاط 
االقتصادي فـــي كال القطاعني إلى 
56.2 نقطة في أغسطس املاضي، 
مقارنة بــــ 56.7 نقطة في يوليو، 
وعلى صعيد آخر، ارتفعت مبيعات 
التجزئة في أوروبا بأقل مما كان 
متوقعا، حيث بلغت 0.1% في شهر 

يوليو. 

تراجع معدل نمو اإلنتاج الصناعي البريطاني
ألدنى مستوى في 9 أشهر 

وقد ساهمت أسعار النفط اخلام في 
التسبب في انخفاض معدل النمو، 
حيث تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 
9.7% في أغسطس. باإلضافة إلى 
ذلك، ظل معـــدل البطالة في دول 
منطقة اليورو على 10%، وهو أعلى 
مستوى له منذ 12 سنة، وبلغ عدد 
العاطلني عـــن العمل 15.8 مليون 

شخص. 
وانخفضت بشكل غير متوقع 
مبيعات التجزئة في شهر يوليو في 
أملانيا، أكبر االقتصادات األوروبية، 
التوالي  الثاني على  وذلك للشهر 
بعد أن ساعدت مبيعات التجزئة 
في دفع عجلـــة النمو خالل الربع 
الثاني من الســـنة. فقد انخفضت 
مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في 
يوليو بعد أن انخفضت بنســـبة 
0.3% في يونيو، وكان االقتصاديون 
قد توقعوا ارتفـــاع هذه املبيعات 
بنسبة 0.6%، وجتدر اإلشارة إلى أن 

الدخل ارتفع بنسبة 0.2% لكن نسبة 
االدخار انخفضت. 

منطقة اليورو

أفاد تقرير للجنة األوروبية صدر 
في بروكســـل بحدوث حتسن في 
معدل الثقة بالتوقعات االقتصادية 
في أوروبا ليرتفع مؤشر الثقة إلى 
أعلى مستوياته منذ أكثر من عامني 
بعد أن أدى االرتفـــاع الكبير في 
إلى تخفيف الضغوط  الصادرات 
على مسيرة التعافي االقتصادي، 
وقد ارتفع مؤشر الثقة في أوروبا 
إلى 101.8 نقطة من 101.1 نقطة بعد 

التعديل في شهر يوليو.

تباطؤ التضخم وثبات معدل البطالة

الســـلع  أســـعار  ارتفعـــت 
االســـتهالكية في أوروبا بنسبة 
1.6% عن مستواها قبل سنة بعد 
ارتفاع بلغ 1.7% في شهر يوليو. 

في شهر يوليو بعد تعديل أرقام 
هذا األداء بتخفيضها بنسبة %2.8 

خالل الشهر السابق. 

ثقة المستهلكين تفوق التوقعات

وارتفع مؤشر الثقة ليصل إلى 
53.5 نقطة من مستواه البالغ 51.0 
في يوليو، الذي كان أدنى مستوى 
لهذا املؤشر منذ خمسة أشهر، وقد 
صعد املؤشر ليتجاوز مستوى الـ 

50.7 نقطة.
ومن ناحية اخـــرى، أصدرت 
أرقام شهر يوليو  التجارة  وزارة 
التي أظهرت أن اإلنفاق االستهالكي 
ارتفع بنسبة 0.4%، وهي أعلى نسبة 
ارتفاع في أي شـــهر منذ مارس، 
وجتاوزت نسبة زيادة االستهالك 
معدل الزيادة في الدخل، األمر الذي 
يدل على أن االقتصـــاد ميكن أن 
يتجنب االنكماش ويتالفى الدخول 
في مرحلة ركود جديدة، علما أن 

قال بنـــك الكويت الوطني في 
تقريره األســـبوعي حول أسواق 
النقـــد العاملية ان تـــداول العملة 
األميركية خالل األسبوع املاضي 
جرى ضمن حدود ضيقة نســـبيا 
مقابـــل عمالت الـــدول الصناعية 
أداء  الكبـــرى مســـجال  الســـبع 
متباينا مع تباين مستويات الثقة 
في االقتصـــاد العاملي، حيث كان 
الدوالر ضعيفا مقابل اليورو عقب 
اإلعالن عن أرقام إيجابية لكل من 
الناجت احمللي اإلجمالي ومستويات 
الثقة فـــي دول منطقـــة اليورو.  
وانخفض اليـــورو خالل اليومني 
األولني من االســـبوع املاضي إلى 
1.2625 متراجعـــا بذلك بأكثر من 
100 نقطة أساس عن مستواه عند 
بدء التداول في مطلع األســـبوع، 
لكنه عاد لالرتفاع من جديد ليقفل 
مســـاء اجلمعة على 961.28.  أما 
اجلنيه االسترليني فقد اقترب من 
أدنى مستوى له منذ شهر مقابل 
الدوالر وتكبد خســـائر لألسبوع 
الرابع علـــى التوالي حتت ضغط 
األرقام الضعيفة لقطاع اخلدمات 
في اململكة املتحدة، حيث انخفض 
اجلنيه خالل النصـــف األول من 
األسبوع وبلغ 1.5327 يوم الثالثاء 
املاضي، وهو أدنى مستوى له خالل 
األســـبوع، ثم جرى تداوله ضمن 
نطاقه العادي خالل جلسات تالية 
من األسبوع وأقفل مساء اجلمعة 
على 521.54 متكبدا خسائر بلغت 

0.52% خالل األسبوع.
 وأما الني الياباني فقد استعاد 
اجتاهه التصاعدي على الرغم من 
قيام بنك اليابان بتوسيع تسهيالته 
اإلقراضية مع تزايد الضغوط على 
البنـــك للتدخل، وعـــززت العملة 
اليابانية موقفها خالل جلســـات 
التداول األولى من األسبوع ووصلت 
إلى 83.67، بعد أن انخفضت لفترة 
وجيزة بعد اإلعالن عن أرقام البطالة 

في الواليات املتحدة.

تحسن أداء قطاع اإلسكان

وقد تبني من أداء مؤشر ستاندرد 
آند بورز/ كيس شيلر الذي يقيس 
متوسط أسعار املســـاكن في 20 
منطقة مدنية في الواليات املتحدة 
أن األسعار ارتفعت بنسبة %0.28 
في يونيو، وهي نســـبة أعلى من 
التوقعات التي أجمع عليها السوق، 
وعلى أســـاس ســـنوي، ارتفعت 
األسعار التي يعكسها املؤشر املذكور 

بنسبة %4.23.
 وفي وقت الحق من األسبوع، 
ارتفعت وبشكل غير متوقع مبيعات 
املســـاكن القائمة خالل يوليو من 
أدنى مستوياتها على اإلطالق، فيما 
يدل على أن سوق العقار آخذ في 
االستقرار بعد انتهاء فترة االئتمان 
الضريبي الذي وفرته احلكومة بهدف 
إنعاش هذا القطاع، علما أن مبيعات 
املنازل القائمة ارتفعت بنسبة %5.2 

وسط تباين مستويات الثقة في االقتصاد العالمي

»الوطني«: أداء متباين للدوالر  والين يستعيد صعوده 
واألسترليني ألدنى مستوياته في شهر 

أفاد تقرير لشركة »نيشنوايد« لتمويل 
شراء املســـاكن بضمان الرهون بأن أسعار 
املساكن قد انخفضت بنسبة 0.9% في شهر 
أغسطس لتصل إلى متوسط 166.500 جنيه 
استرليني ومقارنة مبستواها قبل عام، لم 
يتجاوز معدل ارتفاع أسعار املساكن %3.9 
وهو أدنى معدل ارتفاع منذ شـــهر نوفمبر 
املاضي، وذكر التقرير أن انخفاض األسعار 
جـــاء في وقت أدت فيه زيـــادة العرض إلى 

زيادة القوة التفاوضية للمشترين. 
كما طرأ ضعف غيـــر متوقع على قطاع 
اإلنتـــاج الصناعي في اململكـــة املتحدة في 

أغسطس حيث انخفض مؤشر مديري الشراء 
لقطاع اإلنتاج الصناعي إلى 54.3 نقطة مقارنة 
مبستواه البالغ 56.9 نقطة في الشهر السابق، 
ومع أن اقتصاد اململكة املتحدة سجل أعلى 
معدالت النمو منذ سنة 2001 حسب آخر إعالن 
عن أرقام الناجت احمللي اإلجمالي، إال أن تراجع 
معدل منو اإلنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى 
له منذ تسعة أشهر يضيف ضغوطا متزايدة 
على عملية التعافي االقتصادي، وكذلك طرأ 
تراجع غير متوقع على مؤشر مديري الشراء 
لقطاع اخلدمات ليصل إلى 51.3 نقطة مقارنة 

بالتوقعات بأن يبلغ املؤشر 52.9 نقطة. 

سيارات »تويوتا-بريوس« تتصدر مبيعات 
السيارات اليابانية للشهر الـ 15 على التوالي

بنك التسويات : مستويات الديون
 ستتراجع بحدة خالل األعوام المقبلة

طوكيوـ  كونا: تصدرت سيارات تويوتا من فئة 
بريوس مبيعات السيارات اليابانية في أغسطس 
املاضي وللشهر اخلامس عشر على التوالي وسط 
تدافع املستهلكني الى االستفادة من برنامج االعانة 
املالية احلكومي لشراء السيارات ذات املواصفات 
الصديقـــة للبيئة والذي ينتهي نهاية ســـبتمبر 

اجلاري.

وأكد تقرير ان مبيعات ســـيارات )بريوس( 
ارتفعـــت بنســـبة 2.7% مقارنة بالعـــام املاضي 
الى 22263 ســـيارة في اغسطس املاضي، وحلت 
سيارات )هوندا - فيت( في املرتبة الثانية على 
قائمة املبيعات اذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة %57.8 
اغسطس املاضي الى 17258 سيارة تليها سيارات 

)دايهاتسو - تانتو( بعدد 14783 سيارة.

لندنـ  رويترز: قالت دراسة إن مستويات الديون 
التي صعدت قبيل األزمة املالية تظهر تراجعا متواضعا 
ومن املرجح أن تنخفض انخفاضا حادا في األعوام 
القادمة رغم ارتفاع ديون األفراد والشركات بشدة 
فــــي دول كثيرة قبيل تفجر األزمــــة املالية العاملية 
لكن تقريرا نشره بنك التسويات الدولية أظهر أنه 
في كل األزمات السابقة تقريبا تراجعت الديون فور 

تالشي املتاعب.
وقال البنك: الســــجل التاريخي يلقي بظالل من 
الشك على إمكانية تفادي خفض الديون جند أن كل 

ارتفاع يعقبه انخفاض.
وأظهــــر حتليل البنك لعشــــرين أزمة مصرفية 

شاملة سبقها صعود في االئتمان أن تراجعا حادا في 
املديونية كان يعقب األزمة في 17 حالة منها.

وبحسب بنك التسوياتـ  الذي يتولى التنسيق 
بني البنـــوك املركزية في أنحاء العالم ـ تراجعت 
نسبة االئتمان املقدم للقطاع اخلاص إلى الناجت 
احمللـــي اإلجمالي 38 نقطة مئوية في املتوســـط 
بعد تلك السبع عشـــرة أزمة باملقارنة مع قفزة 
في الديون قدرها 44 نقطة مئوية في املتوســـط 

قبل األزمة.
الديون االستهالكية األميركية  وارتفع مستوى 
ألكثر من 130% من الدخل املتاح في 2007 باملقارنة 

مع حوالي 100% في عام 2000.

لكان موقعه الثالث عامليا بعد الصني )3.1 
مليارات نسمة( والهند )1.1 مليار نسمة(، 
وهذا املوقع الذي منذ انطالقه عام 2004 
تخطى كل التوقعات، متكن من إحراز أعلى 
قيمة ســـوقية بني عمالقة مواقع الشبكة 

العنكبوتية.
ويسعى املستثمرون حاليا إلى احلصول 
على حصص في الشركات التكنولوجية 
واملواقع اإللكترونية االجتماعية العمالقة 
مثل »تويتر« و»زينجا« و»لينكدلن«، آملني 
أن تتسبب عمليات اكتتابهم العامة النهائية 
في رفع أســـعار األســـهم إلى مستويات 

أعلى.

مليون شـــخص، والذي يتكفل بتمويله 
حاليا عدد من الشـــركات االســـتثمارية 
وأضافت الصحيفة أنه في حالة افتراض 
أن املوقـــع االجتماعـــي األول في العالم 
وهو الفيس بوك، هـــو دولة افتراضية، 

أن يكون أكبر اكتتاب لشركة تكنولوجية 
منذ تعومي شركة »غوغل« بـ 1.67 مليار 

دوالر عام 2004.
 وأكدت الصحيفة أن »الفيس بوك« بلغ 
عدد أعضائه خالل أغسطس 2010، 500 

لندن ـ أ.ش.أ: حقـــق موقع التواصل 
االجتماعي علـــى اإلنترنت »فيس بوك« 
أعلى قيمة ســـوقية بـــني عمالقة مواقع 
الشبكة الدولية للمعلومات بقيمة بلغت 

30.1 مليار دوالر.
 وأكدت صحيفة »فايننشـــال تاميز« 
البريطانية في تقرير حديث لها أن قيمة 
األوراق املاليـــة املشـــتركة للتداول على 
الفيس بوك وصلت قيمتها إلى 76 دوالرا 

للسهم. 
وأشارت الصحيفة إلى أن املستثمرين 
يتدافعون لشراء قطعة من الشركة قبل 
أن تطرح لالكتتاب العام، الذي من املتوقع 

بيانات الوظائف األميركية 
تدفع الذهب لالستقرار

لندن ـ رويترز: اســــتقر الذهب أمس حيث استمر إقبال املستثمرين 
على األصول اآلمنة في ظل تنامي الطلب على املعدن النفيس في السوق 
الفورية وحالة عدم اليقني بشــــأن االنتعاش االقتصادي العاملي بالرغم 

من نظرة متفائلة في األسواق بوجه عام.
وسجل ســــعر الذهب في الســــوق الفورية 1249.20 دوالرا لألوقية 
)األونصة( مقارنة مع 1248.04 دوالرا في أواخر تعامالت نيويورك يوم 
اجلمعة. كما اســــتقر سعر الفضة دون تغير عند 19.87 دوالرا لألوقية. 
وارتفــــع البالتني إلــــى 1562 دوالرا مــــن 1553.40 دوالرا في حني صعد 

البالديوم إلى 529 دوالرا من 526.68 دوالرا.
من جهة اخرى قال كبير االقتصاديني بصندوق النقد الدولي أوليفييه 
بالنشــــار في تصريحات أمس إن من املرجح أن يبقى النمو االقتصادي 
ضعيفــــا في كل من أوروبا والواليات املتحدة رغم بيانات النمو القوية 

التي صدرت في اآلونة األخيرة والسيما في أوروبا وأملانيا.

حرص املشــــرع 
في تشريعه للقوانني 
موظفــــي  بشــــأن 
الدولة مراعاة حق 
املوظف واالرتقاء به 
ليتساوى مع اجلهة 
اإلداريــــة ليقتضي 
حقوقه منها وشرع 
الذي  له الطريــــق 
رسمه بإصدار قانون 
إنشاء دائرة إدارية 
باحملكمة الكلية رقم 
20 لسنة 1981 باسطا 
والية القضاء اإلداري 
على كل املنازعات 
املتصلة بشــــؤون 

املوظفني وذلك وفقــــا ملا جاء بنص 
املادة األولى منه إذ حرص املشــــرع 
على أن يرد ضمن اختصاصات الدائرة 
اإلدارية عند إنشائها ألول مرة معظم 
التي تتصل  املســــائل واملوضوعات 
العام  الوظيفيــــة للموظف  باحلياة 
وتتصل بشؤون الوظيفة العامة بل 
ان القرارات التي لم يوردها املشرع 
ضمن اختصاصــــات الدائرة اإلدارية 
ظلت محصنة من الطعن باإللغاء حتى 
لو كانت من القرارات املتصلة بشؤون 
املوظفني على سبيل القطع مثل قرارات 
النقل والندب مما دفع القضاء اإلداري 
إلى التوسع في تفسير النصوص التي 
حتدد واليته بحيث تندرج القرارات 
التي ال تدخل في اختصاصه صراحة 

ضمن مدلول تلك النصوص.
وحيث جاء نص املادة )33( فقرة 
أولى من القانون رقم 15 لسنة 1979 
بشأن اخلدمة املدنية أنه: يكون سحب 
القرارات الصادرة بالتعيني أو بالترقية 
أو مبنح العالوات التشجيعية املخالفة 
للقوانني واللوائح خالل سنة من تاريخ 

صدور القرار. 
وملا كان نص املادة املشــــار إليها 
مشوبا باإلخالل باحلقوق التي كفلها 
الدستور للموظفني وبقواعد املساواة 
وعدالة شروط العمل.. حيث انه كما 
أسلفنا فإن املشرع حينما أصدر قانون 
إنشاء دائرة إدارية باحملكمة الكلية حدد 
في املادة األولــــى أوال، وثانيا وثالثا 
كافة املنازعات اإلدارية ومنها ما جاء 
بنص املــــادة )33( وكان هذا النص 
من العمومية ليشمل كافة املنازعات 
اإلدارية في حساب املدد املقررة للطعن 
وحلق اإلدارة في سحب قرارات التعيني 
إذ  التشجيعية والترقية..  واملكافآت 
قررت املادة السابعة من القانون رقم 
20 لســــنة 1981 أن ميعاد رفع دعوى 
اإللغاء ستون يوما وهو ذات امليعاد 
الذي يجوز جلهة اإلدارة سحب قراراتها 
خالله.. وتلك املدة التي استقر عليها 
قضاء محكمة التمييز والفقه حتقيقا 
ملبدأ تعادل املراكز القانونية بني حق 

جهــــة اإلدارة فــــي 
السحب وحق األفراد 
فــــي الطعــــن على 
القرار اإلداري مدة 
واحدة فتلك املدة هي 
مدة معقولة لتبحث 
فيها جهــــة اإلدارة 
مــــدى مشــــروعية 
التــــي  القــــرارات 
تصدرهــــا ما يكون 
معه إطالق يد جهة 
اإلدارة والترخيص 
لها في سحب القرار 
الصــــادر بالتعيني 
والترقية واملكافآت 
وفقا للمادة 33 من 
قانون اخلدمة املدنية فيه إخالل بعدالة 
شــــروط العمل املنصوص عليه في 
الدســــتور املادة )41(.. إذ ان طبيعة 
القرارات الصادرة بالتعيني والترقية 
وما تكسبه للموظف من مراكز قانونية 
وتولد حقوقا من آثارها االســــتقرار 
فــــي الوظيفة املعني فيهــــا أو املرقى 
على درجتهــــا.. إذ يعد اإلخالل بكل 
تلك املعطيات أمرا يجافي العدالة إذ 
ان املوظف املخاطــــب بالقرار يكون 
في عدم اســــتقرار وتتعرض املراكز 
القانونية املكتسبة لكثير من اخللخلة 

واالضطراب حتى فوات السنة. 
لذلك يتعني على املشــــرع التدخل 
حلل تلك املسألة والتي تتعلق مبوظفي 
الدولة وذلك بحذف ذلك النص املعيب 
العامة  دستوريا واالكتفاء بالقواعد 
التي وضعها القانون رقم 20 لســــنة 
1981 بشأن إنشاء دائرة إدارية باحملكمة 
الكلية وصوال لتحقيق مبدأ العدالة 
والتساوي بني مراكز املوظفني واجلهات 
اإلدارية من حيــــث حق الطعن على 
القرارات اإلدارية ومدة سحبها لتكون 
ستني يوما وتلك مدة كافية لتتحقق 
اجلهة اإلدارية من صحة قراراتها سواء 
التعيــــني أو الترقية أو منح املكافآت 
التشجيعية.. وذلك اتساقا مع نص 
املادة 41 من الدســــتور على أن لكل 
كويتي احلق في العمل وفي اختيار 
نوعه والعمل واجب على كل مواطن 
الكرامة ويستوجبه اخلير  تقتضيه 
العــــام وتقوم الدولة علــــى توفيره 
للمواطنني وعلى عدالة شــــروطه.. 
ونص املادة الســــابعة من الدستور 
العدل واحلرية واملســــاواة  أن  على 
دعامات املجتمــــع مبا يعد أي إخالل 
بتلك الدعامات والركائز األساســــية 
لقيام أي مجتمع مبثابة بداية النهياره 
السيما أن موظفي الدولة هم من دعائم 
قيامها فيجب مراعاة عدالة شــــروط 
العمل بالنسبة لهم وحتقيق املساواة 
عند مخاطبتهم مبوجب قواعد القانون 
العام دومنا متييــــز بني حق اإلدارة 

وحقهم. 

بقلم:
المستشار د.محمود ملحم

هموم موظفي الدولة في ظل نص 
المادة 33 من قانون الخدمة المدنية

رأي اقتصادي

»فيس بوك« يحقق أعلى قيمة سوقية 
على اإلنترنت بقيمة بلغت 30.1 مليار دوالر

علي الشرباني

الشرباني: 10 مليارات دوالر حجم 
االستثمارات الكويتية بقطاع العقار في مصر

مجالها التي لها 6 فروع خاصة 
مبشروعاتها فقط حيث حرصت 
على التوســـع في دول اخلليج 
لتعزيـــز هذا التوجـــه وتقدمي 
خدمات أفضل للمستثمرين من 
دول املنطقة عبر فروعها ومكاتبها 
املنتشرة في كل من  وشركاتها 
الكويت والسعودية واإلمارات 
وقطـــر والبحريـــن، إلى جانب 
مشاركة املجموعة بشكل دوري 
في العديد من املعارض واألنشطة 

التي تنظم في تلك الدول.
وأشار الى ان الشركة جنحت، 
منذ بدايتها عام 1979، في إجناز 
وتسويق العديد من املشروعات 
املتكاملـــة واملتميـــزة في مصر 
وخارجها، ونالت ثقة اآلالف من 
العمالء وهو ما مكنها من التوسع 
في مجاالت متنوعة عبر شركاتها 
التابعـــة لهـــا ليصل رأســـمال 

املجموعة إلى مليار جنيه.

تلك االســــتثمارات تشهد منوا 
مضطردا حتى خالل ســــنوات 
األزمة املالية العاملية األخيرة، 
السيما ان العقار املصري كان 

األقل تأثرا بها.
وأشار إلى ان مجموعة تبارك 
القابضـــة تعتبـــر الوحيدة في 

توقعـــت مجموعـــة تبارك 
القابضـــة منـــو االســـتثمارات 
اخلليجية بشكل عام والكويتية 
بشـــكل خاص في قطاع العقار 
املقبلة،  الفتـــرة  املصري خالل 
السيما مع الفرص االستثمارية 
الكبيرة التي تطرحها الشركات 
العقاريـــة املصرية مـــن جهة 
املنافسة والتسهيالت  األسعار 
املتعددة باإلضافة إلى فرص الربح 

املتنامي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
مجلــــس إدارة مجموعة تبارك 
القابضــــة علي الشــــرباني ان 
الكويتية طويلة  االستثمارات 
األمد في العقار املصري بدأت منذ 
سنوات طويلة حيث تزيد قيمتها 
التراكمية على 10 مليارات دوالر 
لنحــــو 50 ألف عقار منها نحو 
ملياري دوالر في املشــــروعات 
السياحية فقط، مشيرا إلى أن 

تداول الدوالر ضمن حدود ضيقة مقابل عمالت الدول الصناعية السبع


