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»الوطني«: ثبات الدوالر والمستثمرون يعزفون عن اليورو

فترة االئتمان الضريبي الذي وفرته احلكومة إلنعاش هذا 
القطاع.

وقد ارتفعت مشتريات املس����اكن القائمة بنسبة %5.6 
مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 4.68 مليون وحدة على 
أساس سنوي، بينما ارتفعت مبيعات املساكن اجلديدة بنسبة 
5.5% لتصل إلى 290.000 وحدة سنويا مقارنة ب� 275.000 

سنويا، والذي جاء دون مستوى التوقعات السابقة.
من جهة اخرى، ارتفعت الطلبيات اجلديدة للسلع األميركية 
املصنعة، باستثناء قطاع النقل، بنسبة 2.4%، في أكبر ارتفاع 
لها منذ شهر مارس بعد انخفاض بلغ 1.9% في أكتوبر، إال أن 
مجموع الطلبيات انخفض بنسبة 1.3% وهي نسبة أكبر مما 
كان متوقعا وذلك بتأثير هبوط حجوزات شراء الطائرات 

املدنية والسيارات.
وارتفع اإلنفاق االستهالكي بنس����بة 2.4%، وهي أعلى 
معدل منو يشهده هذا املؤشر منذ الربع األول من سنة 2007، 
وقد أظهرت مراجعة املشتريات تراجع اإلنفاق على الرعاية 
الصحية واخلدمات املالية، أما العدد األسبوعي للمطالبات 
بالتعويض عن البطالة، فقد انخفض ب� 3.000 إلى 420.000 

مطالبة خالل األسبوع املنتهي في 18 ديسمبر.
وأخيرا، ارتفع مؤشر ثقة املستهلكني الذي تعده ثومسون 
رويترز بالتعاون مع جامعة ميتش����يغان، إلى 74.5 نقطة 
خالل ديس����مبر اجلاري، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له 

منذ 6 أشهر.

منطقة اليورو

وعلى صعيد اقتصاديات منطقة اليورو، أشار »الوطني« 
الى استقرار مؤشر ثقة املستهلكني في أملانيا عند مستوى 
قريب من أعلى مستوى وصل إليه منذ أكثر من 3 سنوات، 
مع استمرار تراجع البطالة في أكبر االقتصاديات األوروبية، 
وقد س����جل مؤشر ثقة املستهلكني، الذي يقوم على أساس 
استطالع يشمل حوالي 2.000 شخص، تراجعا طفيفا إلى 5.4 

نقطة من مستواه البالغ 5.5 نقطة في ديسمبر اجلاري.

الكويت  قال بنك 
الوطني في تقريره 
األس���بوعي ح���ول 
تطورات أسواق النقد 
العاملية، ان األسبوع 
الذي سبق عطلة عيد 
امليالد، كان هادئا للغاية حيث لم يطرأ أي تغير يذكر على 
مؤشر قيمة الدوالر، حيث أقفل مساء اجلمعة املاضية عند 
مس���توى 80.474 نقطة، بينما جرى تداول اليورو ضمن 
نطاق 1.3055 � 1.3202 دوالر. كما اتسم األسبوع باستمرار 
عملي���ات بيع اليورو قبيل انته���اء العام حيث كان هناك 
عزوف واضح عن العملة األوروبية من قبل املستثمرين، 
وانخفض سعر اليورو مقابل الفرنك السويسري مسجال 
أدنى مس���توى له حيث بل���غ 1.2440 فرنك يوم األربعاء 
املاضي، وذلك مع خروج رؤوس األموال من دول مجموعة 

اليورو وجلوئها إلى سويسرا كمالذ آمن.
وعلى صعيد آخر، قرر البنك املركزي األوروبي بالتعاون 
مع البنك املركزي اليوناني اإلبقاء على وضع سندات الدين 
اليونانية كضمانات وعدم إجراء أي خصم على قيمها االسمية 

في حالة أي خفض للتصنيف االئتماني للدولة.
واليزال اجلنيه االس���ترليني حتت رحمة املش���كالت 
األوروبية، فبعد أن ارتف���ع إلى 1.5577 مقابل الدوالر في 
بداية األسبوع، هبط اجلنيه إلى 1.5356 دوالر يوم األربعاء 
حني أعلن أن مؤش���ر ثقة املس���تهلكني الي���زال عند أدنى 
مس���توياته منذ يوليو املاضي وبعد املراجعة على أرقام 
الناجت احمللي اإلجمالي للمملك���ة املتحدة بتخفيضه عن 

الرقم املعلن سابقا.
أما الني الياباني، فقد انحصر ضمن نطاق 84.00 � 82.60 
دوالرا/ ينا طوال األسبوع الذي لم يشهد أي تطورات من 
شأنها التأثير على سعر تداوله مقابل العمالت الرئيسية 
األخرى، كما قدم بنك اليابان دعما لألس���واق حني صرح 
بأنه سيوفر الس���يولة »بشكل ثابت« في الوقت الذي بدا 

فيه أن تكاليف االقتراض على املدى القصير قد تهدد فرص 
منو االقتصاد الياباني، وأخيرا، افتتح الفرنك السويسري 
التداول صباح االثنني بسعر 0.97 مقابل الدوالر وأقفل على 

مكاسب واضحة عند مستوى 0.9623 دوالر.

مراجعة أرقام النمو االقتصادي األميركي

كما أفاد »الوطني« بأن معدل النمو االقتصادي األميركي 
خالل الربع الثالث من العام جاء أعلى قليال من التقديرات 
السابقة، لكنه اليزال دون التوقعات، بينما تأثرت النتائج 
اإليجابية لعمليات بناء املخزون لدى مؤسس����ات األعمال 
مبراجعة أرقام اإلنفاق االس����تهالكي التي مت تخفيضها عن 

األرقام السابقة.
واملقابل، مت تعديل تقديرات الناجت احمللي اإلجمالي من 

2.5% إلى 2.6% على أساس سنوي.
بينما ش����هد نوفمبر ارتفاع مبيعات املس����اكن القائمة 
واجلديدة في وقت كافح فيه هذا القطاع الذي انطلقت منه 
شرارة أسوأ ركود اقتصادي تشهده الواليات املتحدة منذ 
ما يزيد على 7 عقود، وذلك الس����تعادة العافية بعد انتهاء 

روسيا عازمة على بناء »وادي السليكون« 
بتكلفة 3.9 مليارات دوالر

موسكو � أ.ش.أ: تعتزم روسيا املضي قدما في بناء مشروع بحثي 
تقني عمالق يحمل اس����م »س����كولكوفو« على غرار وادي السليكون 
األميركي الذي لعب دورا مش����هودا في تطوير الصناعات بالواليات 
املتحدة. وصرح مدير صندوق متويل مركز البحوث فيكتور ماسالكوف 
امس االول ان تكلفة بناء مركز البحوث »س����كولكوفو« قد تصل الى 

120 مليار روبل اي ما يعادل 3.9 مليارات دوالر.
ونقلت وكالة انباء نوفوستي الروسية عن فيكتور قوله ان تكاليف 
اإلنشاء سيتم تقاسمها بالتساوي بني الدولة واملستثمرين من القطاع 
اخلاص وانه من املتوقع االنتهاء من انشاء املدينة بحلول عام 2015.

وأشار امللياردير الروسي فيكتور فيكسلبرج املسؤول عن املشروع 
الى ان روسيا ستخصص 2.8 مليار دوالر من امليزانية االحتادية لبناء 

سكولكوفو في الفترة من 2011 إلى 2013.
قد وقع اختيار مجلس صندوق »سكولكوفو« على شركات مقاوالت 
معمارية فرنسية وهولندية وذلك بعد ان تأهلت للمرحلة النهائية من 

مسابقة اقيمت بهدف اختيار افضل تصميم لبناء املدينة.
ويجري بناء »س����كولكوفو« التي يطلق ايضا عليها اسم »وادي 
السيليكون« الروسي على مسافة 20 كيلومترا غرب العاصمة الروسية 

موسكو.

إجراءات جديدة لتأمين 
المعامالت المصرفية

عبر اإلنترنت
� د.ب.أ: يبح���ث  برل���ني 
احملتالون باستمرار عن طرق 
لسرقة األموال من احلسابات 
املصرفية، ولكن البنوك من جهة 
أخرى تعزز إجراءاتها األمنية 
حلماية املعامالت املصرفية التي 

تتم عبر شبكة االنترنت.
وظهرت املعامالت املصرفية 
عبر االنترنت للمرة األولى في 
العالم قبل 30 عاما في أملانيا 
عندما أنشأ مصرف فيربراوخر 
بن���ك نظاما يس���مح لعمالئه 
بتحويل أموالهم عبر شاشات 

الكمبيوتر.
الفترة، لم  وحتى في تلك 
يكن من املمكن إمتام املعاملة 
املصرفي���ة إال م���ن خالل رقم 
سري للمستخدم، وهو نفس 
املبدأ املطبق إلى حد كبير حتى 

وقتنا هذا.
ولكن هذه األرقام السرية 
التي تطبع وتوزع على العمالء 
أيامها األخيرة،  رمبا تش���هد 
ويرجع ذلك إلى أن اللصوص 
أصبحوا ينجحون في الوصول 
إلى هذه األرقام. وحاولت البنوك 
التغلب على هذه املشكلة عن 
طريق مطالبة العميل باختيار 
أرقام معينة من قائمة إلمتام كل 
معاملة مالية على حدة على أمل 

إحباط مساعي اللصوص.
ولكن هذه الوسائل لم حتقق 
النجاح املطل���وب، وهو األمر 
الذي كلف العمالء األبرياء آالف 

اليوروهات.
ورصدت الشرطة االحتادية 
األملانية حوالي 2900 جرمية 
احتيال ف���ي عام 2009، حيث 
جلأ اللص���وص إلى االحتيال 
عبر االنترنت لسرقة األرقام 
السرية للمعامالت املصرفية، 
ومن املتوقع أن يتضاعف هذا 

الرقم بالنسبة لعام 2010.

املشروع 460 الف متر على الواجهة 
البحرية لكورنيش طرطوس على 
شريط ساحلي 1500 متر، وضم 
2000 شقة فاخرة وفندق 5 جنوم 
وقرية سياحية ومارينا يخوت 
وجونا للس���باحة وموال ومركزا 
جتاريا باالضافة الى تأهيل قلعة 
طرطوس األثرية وسيتم افتتاحه 
في منتصف عام 2012 وس���يتم 

االنتهاء منه في 2014.
وأش���ار الى ان الشركة لديها 
العديد من الفرص االستثمارية في 
قطر عبر مجموعة إجناز القطرية 
املتحالفة مع شركة مراكز والتي 
من املتوقع ان تكون لديها مجموعة 
متميزة من املشاريع التي سيتم 
تنفيذها متاش���يا م���ع فوز قطر 
بكأس العالم، موضحا ان الشركة 
لديها مساهمات في شركة تنمية 
لالستثمار في سورية والتي يبلغ 

رأسمالها مليار ليرة سورية.
ومن اجلدير بالذكر ان الشركة 
لديها 4 شركات زميلة هي »منتجع 
مراكز« و»إجناز« و»انترادوس« 
و»تنمية«، حيث يتركز نش���اط 
»منتجع مراكز« في الكويت ولديه 
منتجع في صبحان الشمالي على 
مساحة 32 ألف مربع، يحتوى على 
منتجع رياضي ترفيهي وأكادميية 
للفروسية ومركز تأهيل صحي 

للرجال والنساء.

مقومات االستمرارية

ومن جانبه، أكد نائب العضو 
املنتدب للشركة رشيد عبداجلادر 
ان الشركة سعت الى تقدمي وليد 
ياف���ع لديه كل مقوم���ات احلياة 
واالستمرار وميتلك أرباحا وأصوال 
لالستمرارية بشكل تشغيلي بعيدا 
عن أسهم املضاربة، الفتا الى ان 
الشركة تأسست في 6 يناير 1999 
في مجال التجارة العامة واملقاوالت 
إدراج الشركة  املوافقة على  ومت 
في الس���وق الرس���مي بتاريخ 5 

سبتمبر 2010.
الش���ركة حددت  ان  وأضاف 
أغراضها في متلك وبيع وش���راء 
العق���ارات واألراضي وتطويرها 
حلساب الش���ركة داخل وخارج 
الكويت وكذلك ادارة أمالك الغير 
العقارات وتسويقها  واستئجار 
ومتل���ك وبيع وش���راء االس���هم 

وسندات الشركات العقارية حلساب 
الشركة وإعداد الدراسات وتقدمي 
االستشارات في املجاالت العقارية 
بجميع أنواعها، باالضافة الى متلك 
وإدارة الفنادق والنوادي الصحية 
وإدارته���ا وتش���غيلها وتنظيم 
املعارض العقارية ومتلك أسواق 
جتارية ومجمعات سكنية وإدارتها 
وإقام���ة مزادات عقارية حس���ب 
األنظمة املعمول بها واس���تغالل 
املالية واملتوافرة لدى  الفوائض 
الشركة في االستثمار في محافظ 
مالية وعقارية تدار من قبل شركات 
وجهات مختصة واملس���اهمة في 
وضع البني���ة التحتية للمناطق 
واملشاريع الس���كنية والتجارية 
والصناعية والسياحية والعمرانية 
والرياضية بنظام B.O.T وتقدمي 
العقارية  إدارة املشاريع  خدمات 
وإع���داد الدراس���ات املتعلقة بها 
وتطوير األراضي ومتلك املباني 
العقارية والتجارية والس���كنية 
والصناعية والسياحية وتنفيذها 

مباشرة او بواسطة الغير.

إمكانيات جيدة

التنفيذي في  املدير  وأش���ار 
شركة دانة لالستثمار ومستشار 
االدراج هان���ي اس���بيته الى ان 
الش���ركة لديه���ا إمكانيات جيدة 
حيث حققت منوا بنسبة %265 
و335% في األرباح واألصول على 
مدار العامني املاضيني رغم األزمة 
االقتصادية وذلك ألنها ليست فقط 
شركة عقارية بل شركة متلك فكرا 

عقاريا استثماريا.
وأض���اف ان الش���ركة لديها 
فرص متميزة في السوق خاصة 
انها تعتمد على األداء التشغيلي 
ومن املتوقع ان حتقق البورصة 
صعودا بنسبة تبلغ 20% خالل 

عام 2011.

إمكانيات كبيرة

وأوضح رئيس مجلس إدارة 
شركة منا لالستثمار ومستشار 
ووكيل البيع ألسهم مراكز طارق 
عيسى السلطان ان الشركة متلك 
إمكانيات كبيرة وسيكون لها دور 
قيادي في السوق العتمادها على 
األداء التشغيلي مؤكدا ان مساهمات 

املتداولني ستكون في يد أمينة.

محمود فاروق
أكد رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة مراكز 
التج���ارة العقارية عبداحلميد 
دشتي ان الشركة ال توجد عليها 
اي ق���روض لصالح البنوك أو 
الشركات االستثمارية، مشيرا 
الى ان كبار املالك في الش���ركة 
لديهم القدرة على متويل أنشطة 
الشركة في حال احتاجت لذلك 
دون اللج���وء ال���ى »البنوك« 
وخاصة ان الشركة لديها مالءة 

مالية جيدة.
وأوضح دشتي في حديثه 
للصحافيني عقب انتهاء الندوة 
التعريفية للشركة مبناسبة بدء 
تداول أسهمها في سوق الكويت 
لألوراق املالية ضمن ش���ركات 
الس���وق الرس���مي اعتبارا من 
يوم غد الثالث���اء بعد االنتهاء 
من جمي���ع اإلجراءات اخلاصة 
باالدراج بالتعاون مع شركة دانة 
لالستثمار كمستشار لالدراج 
وشركة منا لالستثمار كمستشار 
إدارة  البيع ان مجلس  ووكيل 
الشركة ارتأى هذا الوقت لالدراج 
على الرغم من رغبة شركات في 
اخلروج من السوق تنفيذا لوعد 
سابق قطعه املجلس ملساهميه 
بالعمل على االدراج، مش���يرا 
الى ان الشركة تسعى لتشكيل 
الكويتي  قيمة مضافة للسوق 
وخاصة ان الشركة حققت أرباحا 
تشغيلية جيدة خالل السنوات 

املاضية.
وأعرب دشتى عن آماله في ان 
يكون ادراج الشركة قيمة مضافة 
لسوق الكويت لألوراق املالية 
خاصة ان الشركة لديها مشاريع 
وف���رص جيدة منه���ا منتجع 
مراك���ز في صبحان الش���مالي 
على مساحة 32 ألف متر مربع 
والذي يض���م منتجعا رياضيا 
ترفيهيا واجتماعيا وأكادميية 
فروسية ومركز تأهيل صحي 
)رجال وسيدات( وسيضم فريقا 
مؤهال ومتخصصا باالضافة الى 
مش���روع مدينة مركز التجارة 
العاملي في سورية والذي يقام 
على مساحة 620 الف متر من 
مليون متر مخصصة للمشروع 
ويضم مدينة سكنية متكاملة 
على مساحة 570 الف متر وتشمل 
175 بناية ذات 6 طوابق باجمالي 
عدد الشقق 4200 شقة فاخرة، 
وبرج مركز التجارة العاملي على 
مساحة 50 الف متر وسيتكون 

من 18 دورا.
وتاب���ع قائال: ان الش���ركة 
تش���ارك بنسبة 10% في شركة 
انترادوس للتطوير السياحي 
ال���ذي تنف���ذ مش���روع برتو 
طرطوس في سورية برأسمال 
200 مليون دوالر وتبلغ مساحة 

مصر تصدر أول »موازنة للمواطن« 
لدعم مشاركته في ترتيب أولوياته

العربية: أعلن وزير املالية املصري د.يوس����ف بطرس غالي عن 
إصدار أول موازنة للمواطن في مصر وذلك في مبادرة من احلكومة 
لرفع مشاركة املجتمع في ترتيب أولويات اإلنفاق العام على مستوى 

الدولة في جميع محافظات مصر.
لكن اخلبير االقتصادي ونائب رئيس حترير صحيفة األهرام املصرية 
ممدوح الوالي ش����كك في جدوى وفاعلية هذه املبادرة على املواطن 
املصري، مؤكدا في حديث ل� »العربية نت« أن الهدف من إصدار هذه 
املوازنة للمواطن في جميع أنحاء العالم هي مشاركة املواطن نفسه 
في وضع ميزانيته ولكن هذا مستحيل أن يحدث في مصر ألن عجز 
موازن����ة الدولة في 2010 � 2011 يص����ل الى 191 مليار جنيه مصري«. 
وق����ال وزير املالية في بيان صحاف����ي »ان موازنة املواطن تعد أحد 
آليات تدعيم الالمركزية املالية حيث تتيح لكل مواطن التعرف على 
املخصصات املالي����ة املوجهة للخدمات العامة مثل التعليم والصحة 
والثقافة والش����باب والرياضة وغيرها من اخلدمات داخل محافظته 
أو املركز الذي يعيش فيه وبالتالي تس����مح له باقتراح املشروعات 
التي يراها ذات أولوية في دائرة إقامته وهو نوع من أنواع املشاركة 
املجتمعية املطلوبة في اتخاذ القرار والذي سينصب في النهاية خلدمة 

املجتمع وحتديد أولوياته«.

)محمد ماهر(عبداحلميد دشتي متحدثا خالل الندوة التعريفية إلدراج الشركة

دشتي: »مراكز العقارية« تدرج بـ »الرسمي« 
غداً خالية من أي قروض لصالح البنوك

أكد على هامش ندوة اإلدراج أن كبار المالك لديهم القدرة على تمويل أنشطة الشركة


