
الثالثاء 1 فبراير 2011   45التطورات في مصر
حجمها تجاوز الـ 30 مليار جنيه وأكدوا أن اتخاذ قرار بشأنها سابق ألوانه

مسؤولون في شركات لـ »األنباء«: االستثمارات الكويتية في مصر آمنة

في البداية، أكد رئيس مجلس 
إدارة شركة رمال الكويت العقارية 
محمد النصار على ان الش���ركة 
ماضية في االستحواذ على عقارات 
س���ياحية مدرة للدخل في مصر 
اآلن، مش���يرا الى ان المفاوضات 
لشراء هذه العقارات بدأت منذ فترة 
ولكن األحداث األخيرة التي طرأت 
على مصر لن تغير في سير هذه 
المفاوضات، مؤكدا عزم الشركة 
المفاوضات  إنهاء  االستمرار في 

وإتمام عمليات الشراء.
وأوضح النصار ان الش���ركة 
قد تس���عى لخفض القيمة التي 
كانت تتف���اوض عليها قبل هذه 
األحداث والتي تالمس مستوى ال� 
100 مليون دوالر، مشيرا الى ان 
هناك مساع لتقليص هذه القيمة 

بمقدار يتراوح بين 20% و%25.
وأكد ان هذه الخطوة محسوبة 
بدقة وال تنط���وي على مخاطر، 
مستندا في ذلك الى قناعته بالسوق 
المصري الذي اعتبره من أفضل 
األس���واق العقارية في المنطقة، 
مش���يرا الى ان األحداث الحالية 
قصي���رة األجل وان االس���تقرار 
س���يعود الى مصر ف���ي القريب 
العاج���ل، الفت���ا الى ان األس���وأ 
قد مض���ى وان القادم س���يكون 

أفضل.

ترقب تطورات الموقف 

من جانبه قال رئيس مجلس 
ادارة شركة صفاة للطاقة حامد 
البسام ان الشركة لها استثمارات 
في مصر من خالل شركة الحفر 
الوطنية المصرية التي تمتلك فيها 
الشركة نسبة 60%، الفتا الى ان 
نش���اط هذه الشركة يرتكز على 

الس���احة المصري���ة، مؤكدا ان 
الشركات التي تمتلك استثمارات 
حاليا في مصر ل���ن تقبل على 
التخارج منها، مرجعا السبب في 
ذلك الى ثقة المستثمر الكويتي 
في السوق المصري وقدرة مصر 
على تخطي هذه االزمة الطارئة 

وعودة االستقرار مرة اخرى.
واوض���ح ان���ه ق���د تتراجع 
االس���تثمارات ف���ي مصر خالل 
المقبلة لحين تحسن  المرحلة 
االوض���اع تدريجيا، مس���تدال 
على ذلك بأسواق اخرى شهدت 
احداث���ا مش���ابهة اث���رت على 
حجم االس���تثمارات فيها بشكل 
عام ولكنها بدأت تس���تعيد ثقة 
المستثمرين االجانب بعد تحسن 
االوضاع السياسية واالقتصادية 

بشكل كبير.

تأثير محدود

من جهته، أكد عضو مجلس 
ادارة من���ا القابض���ة د.محمود 
الجمع���ة، انه ال خ���وف مطلقا 
الكويتية في  على االستثمارات 

جمهورية مصر العربية.
السياسية  ان األحداث  وقال 
وان كانت تلق���ي بظاللها على 
طبيع���ة االس���تثمارات هناك، 
المراقبي���ن لألوض���اع  ان  اال 
السياس���ية يرون انه���ا أحداث 
لن تس���تغرق وقتا طويال، وان 
تأثير االستثمارات الكويتية هناك 

سيكون محدودا.
معظ���م  ان  ال���ى  ولف���ت 
الكويتية بمصر  االس���تثمارات 
عبارة عن استثمارات عقارية، 
وزراعية وصناعية، وانه حالما 
تتبين الظروف السياسية وتتضح 
الرؤية فإن االمور سوف تعود 

مرة أخرى الى طبيعتها.
وقال انه ينبغي على الشركات 
ان تتحرك على صعيد عدد من 
المحاور، منها أخذ مخصصات 
كافية في حدود مابين 25 و%100، 
النشاط وطبيعة  وذلك بحسب 
الت���ي ترها  المخاطر  ودرج���ة 

الشركة.

متابعة عن كثب

من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة منازل مصر عبدالعزيز 
الروم����ي، ان جميع اس����تثمارات 
الشركة في جمهورية مصر العربية 
آمنة، وانه ال خوف مطلقا عليها.

وبين ان مجمل اس����تثمارات 
الشركة في مصر عبارة عن مشاريع 
عقارية قيد اإلنشاء، االمر الذي ال 

يدعو الى القلق.
وأضاف: »نحن نتابع االمر عن 
الرؤية ستتضح  ان  كثب، ونرى 
خالل االيام القليلة المقبلة، لذلك 

انجاز مشاريع نفطية في ليبيا.
واضاف البسام ان هذه الشركة 
نجحت مؤخرا في تجديد عقودها 
في الس���وق الليبي لمدة عامين 
مقبلي���ن وه���و ما ترت���ب عليه 
نقل اغل���ب المع���دات والكوادر 
البشرية الى ليبيا، وبالتالي فإن 
اس���تثمارات الصفاة للطاقة في 
الشركة المصرية باتت في منأى 
عن االحداث السياس���ية الحالية 
التي تش���هدها جمهورية مصر 

العربية.
واوض���ح البس���ام ان ه���ذه 
الش���ركة مدرجة ف���ي البورصة 
المصرية ومن ث���م فإنها تأثرت 
جراء التراجع الكبير الذي شهدته 
هذه البورص���ة قبل اصدار قرار 
تعليق عملها حتى اش���عار آخر، 
معربا عن أمله في ان تتحس���ن 
االوضاع السياسية في مصر خالل 
الفترة القليلة المقبلة السيما ان 
هذه االوضاع اثرت بش���دة على 
االقتصاد المصري وهو ما تجلى 
في انخفاض للجنيه المصري امام 

الدوالر منذ 6 سنوات.
ولفت البس���ام ال���ى ان عدم 
اس���تقرار االوضاع ف���ي أي بلد 
العالم يلقي بظالل ش���ديدة  في 
الس���لبية على اقتصاده، مشيرا 
الى ان المس���تثمرين الكويتيين 
يترقبون تط���ورات االحداث عن 
المناس���ب  القرار  كثب التخ���اذ 
حيال هذه االس���تثمارات، مؤكدا 
على صعوبة اتخاذ قرارات مهمة 
في ظل هذه االحداث وخاصة مع 

سرعة التطورات في مصر.
وذكر ان اتخاذ قرارات خاصة 
القائمة حاليا في  باالستثمارات 
مصر يحتاج لبعض الوقت لحين 

ال داعي للقلق على االستثمارات 
الكويتية في مصر«.

شركات التأمين المصرية

الس����ياق اس����تبعد  وفي هذا 
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
لشركة غزال للتأمين، داود توفيقي 
ان تأثر األحداث السياسية المصرية 
كبير على االستثمارات الكويتية 

هناك.
وق����ال ان ش����ركات التأمي����ن 
المصرية ستتحمل بالطبع كثيرا من 
تبعات االحداث هناك، حالما تتبين 
الرؤية. ونفى ان يكون لشركات 
التأمين الكويتية حصص مؤثرة 
في شركات التأمين المصرية، وهو 
االمر الذي يبعد ش����بح الخسائر 

عنها.

باز مارينا

وقال مدير ادارة التسويق في 
شركة باز للنظم العقارية د.خالد 
الش����مري ان مش����روع الش����ركة 
»باز مارينا« في منطقة مرس����ى 
علم الواقعة على ش����اطئ البحر 
العربية  االحمر بجمهورية مصر 
لم يتأثر حتى اآلن باالضطرابات 
انه  السياس����ية في مصر، مبينا 
تم تشكيل غرفة طوارئ متصلة 
مباشرة بالمسؤولين عن المشروع 
في مصر لمعرفة جميع االحداث 

لحظة بلحظة.
واشار الشمري الى ان القيمة 
االجمالية للمشروع تصل الى 13 
مليون دينار، حيث يتضمن منتجعا 
فندقيا كامال بواجهة بحرية تمتد 
الكثر من 70 مترا بمحاذاة الممشى 

السياحي لمدينة مرسى علم.

3 مشاريع

فيما كش����ف رئي����س مجلس 
ادارة التعمير لالستثمار العقاري 
ان  اله����ارون ع����ن  عبدالوه����اب 
استثمارات الشركة في جمهورية 
مص����ر العربية آمن����ة و لم تتأثر 

باالضطرابات السياسية.
وقال الهارون ان الشركة لديها 
ثالثة مشاريع قيد التنفيذ في مصر 
تتمثل في فنادق تابعة لسلسلة 
فنادق رمادا ف����ي القاهرة والهرم 
والمنص����ورة، مبين����ا ان بعضها 
ستقوم الشركة بإدارتها واالخرى 

للتملك.
واش����ار ال����ى وج����ود اطراف 
اس����تثمارية تعمل الشركة معها 
النجاز مشروعاتها وتأمينها، الفتا 
الى تأس����يس شركة مشتركة في 
مصر برأس����مال 70 مليون يورو 

الدارة المشاريع وتأمينها.
الش����ركة لديها  ان  واوض����ح 
استثمارات في سفاجا اال انها مؤمنة 

تماما من جانب العاملين فيها.

النصار: »رمال الكويت« تفاوض حاليًا لالستحواذ على عقارات في مصر بـ 100 مليون دوالر

الرومي: مشاريع »منازلـ  مصر« العقارية مازالت قيد اإلنشاء وال خوف عليها مطلقًا

المبارك: السوق المصري سيظل جاذبًا لالستثمارات العربية والكويتية على وجه الخصوص

الهارون: اسـتثمارات »التعمير العقارية« في مصر آمنة ..و لم تتأثر باالضطرابات السياسية

البسـام: اسـتثمارات الصفاة للطاقة في مصر  بمنأى عن األحداث لتجديـد عقود في ليبيا

توفيقي: أسـتبعد أن يكون لشـركات التأمين الكويتية حصصًا مؤثرة فـي مثيلتها المصرية

الجمعة: على الشركات أخذ مخصصات كافية ما بين 25% و100% حسب طبيعة النشاط

الشـمري: شـكلنا غرفة طوارئ لمتابعة األحداث و »باز مارينا« تحت اإلنشـاء

د.خالد الشمري داود توفيقي

السفير طاهر فرحات

عبدالعزيز الرومي د.محمود اجلمعة عبدالوهاب الهارون منصور املبارك حامد البسام محمد النصار

تراجع التحويالت من الكويت إلى مصر بنسبة 85% واقتصارها حاليًا على الحواالت
 محمود فاروق 

أجمع  مسؤولون في شركات الصرافة على التراجع الشديد الذي 
شهده سعر صرف اجلنيه املصري أمام أغلب العمالت الرئيسية في 
س����وق النقد املصرية خاصة أمام الدينار الكويتي الذي بلغ 19.8173 
جنيها للشراء و19.8859 جنيها للبيع حيث جاء ذلك بعد إعالن البنك 
املركزي املصري وقف التعامالت بالبنوك املصرية حتى إشعار آخر، 
وبالتالي إيقاف عمليات التحويالت النقدية من الكويت إلى مصر، علما 
أنه مت تطبيق تلك التعليمات بجميع شركات الصيرفة الكويتية منذ 
يوم اخلميس املاضي وذلك بسب االضرابات السياسية التي تشهدها 

جمهورية مصر العربية خالل اآلونة األخيرة.
وأكد مسؤولو شركات الصيرفة بالكويت ل� »األنباء« أن التحويالت 
النقدية من الكويت إلى مصر ش����هدت تراجعا بنسبة بلغت حوالي 
85% وس����ط توقعات بأن تصل الى 90% بنهاية األس����بوع اجلاري 
بسبب تدهور األوضاع السياسية في مصر واستمرارية إيقاف عمل 
البنوك املصرية، مشيرا الى ان التحويالت التي تتم حاليا مقتصرة 

فقط على احلواالت.

وعلق نائب رئيس وعضو 
الكويتية  املنتدب في الشركة 
الدولية  البحرينية للصيرفة 
علي الزلزلة قائال ان الش����ركة 
ش����هدت تراجعا ش����ديدا في 
التحويالت إلى مصر  عمليات 
خالل األيام املاضية، مش����يرا 
إلى قرار مجلس ادارة الشركة 
باستمرارية بقاء الودائع البنكية 
في البنوك املصرية البالغة 76 
مليون جني����ة مصري خاصة 
بعد ان ضمنها البنك املركزي 

املصري.
واضاف الزلزلة أن الدينار 

الكويتي أصبح اآلن يساوى 21 جنيها مصريا وسط توقعات بأن يصل 
سعر التحويل إلى 35 جنيها خالل األيام املقبلة � حسب قوله، مشيرا 

إلى أن االوضاع التي تشهدها 
الساحة االقتصادية في مصر 
من تراجع لبعض التصنيفات 
االئتماني����ة جلمهورية مصر 
العربية س����ينعكس بالسلب 
على البنوك والشركات املصرية 
وبالتالي قد تتأثر الش����ركات 
التي لها اس����تثمارات  احمللية 

في مصر. 
من جانب آخر قال رئيس 
مجلس ادارة شركة املال للصيرفة 
عبداهلل املال ان حتويالت اجلالية 
املصرية من الكويت إلى مصر 
شهدت انخفاضا شديدا خالل 
األسبوع املاضي حتى توقفت بس����بب إغالق البنوك املصرية حتى 
اشعار اخر منذ بداية األسبوع اجلاري حسب تعليمات البنك املركزي 

املصري.من جهة أخرى ذكر مس����ؤول في ش����ركة املزيني للصيرفة 
فضل عدم ذكر اسمه أن عمليات التحويالت النقدية إلى مصر متوقفة 
متاما، مبينا انها مرتبطة بعمل البنوك املصرية، متوقعا أن تش����هد 
عمليات التحويالت تراجعا كبيرا خالل الفترة املقبلة خاصة بعدما 
تعرضت بعض البنوك إلى أعمال سرقة بسبب االضرابات السياسية 
املتس����ارعة مبصر. وتوقع أن تشهد ش����ركات الصيرفة في الكويت 
انكماشا في نشاطها بنسبة تصل على 25% بالنصف األول من 2011، 
خاصة بعد اس����تعادة بعض االموال التي مت حتويلها في حال التأكد 
من عدم وصولها إلى االش����خاص واجلهات احملولة اليهم خاصة في 
ضوء تزامن االحداث مع نهاية شهر يناير الذي غالبا ما يشهد مزيدا 

من التحويالت من قبل اجلالية املصرية.
واشار الى ان ش����ركات الصيرفة اوقفت التحويالت لعدم حتمل 
اي مخاط����ر قد تنطوي عليها من عملي����ة التحويل في ضوء توقف 
البن����وك املصرية عن العمل إلى اجل غير معل����وم األمر الذي يضر 
كثي����را باداء ش����ركات الصرافة وحجم االيرادات الت����ي تعتمد على 

التحويالت اخلارجية.

علي الزلزلة

فرحات: استثمارت الكويت بمصر لم تتأثر باألوضاع الحالية

»الوطني المصري« يقدم مساعدات للكويتيين
 في مصر بالتنسيق  مع السفارة الكويتية بالقاهرة

650 شركة كويتية لها استثمارات في مصر

»منا القابضة«: من الصعب دراسة انعكاسات 
االستثمارات  في مصر على وضع الشركة

أعلن بنك الكويت الوطني أنه يقوم من خالل 
البنك الوطني المصري بتقديم المساعدات المادية 
وجميع التس��هيالت األخرى لجميع الكويتيين 

الموجودين حاليا في مصر.
وقال »الوطن��ي« في بيان صحافي انه يعمل 
جنبا إلى جنب مع سفارة الكويت في مصر بهدف 

تس��يير أمور الكويتيين هناك وتسهيل عودتهم 
إل��ى الكويت في ظل التط��ورات المتالحقة التي 

تشهدها البالد.
وأوضح »الوطني« أنه حش��د جميع امكاناته 
لمساعدة الكويتيين الموجودين في مصر وتوفير 
كل ما قد يحتاجونه من مس��اعدات وتسهيالت 

مادية ولوجيستية لتسيير أمورهم وتأمين عودتهم 
إل��ى الكويت.وأضاف البنك أنه يعمل على تقديم 
المساعدة بالتنسيق مع السفارة الكويتية في مصر 
على الرغم من إغالق جميع فروع البنوك العاملة 
في البالد بأوامر من البنك المركزي المصري في 

ظل األحداث والتطورات المتصاعدة.

قدرت مصادر مطلعة حجم االستثمارات الكويتية في مصر بحوالي 
30 ملي��ار جنيه مصر عبر 650 ش��ركة كويتية تعمل في مصر ولها 
اس��تثمارات كبيرة في قطاعات العقارات والس��ياحة والنقل البحري 

والصناعة وغيرها.
وأكدت مصادر مس��ؤولة في غرف��ة التجارة والصناعة أن أصول 
الشركات المذكورة قد تتجاوز 33 مليار جنية، الفته إلى أنها شركات 
عمالقة تس��تثمر أموالها في مص��ر، خصوصا في مجاالت العقارات 
والصناعة والنقل البحري والسياحة، فضال عن شركات كويتية تعمل 

في تطوير وتعميق الميناء باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصري، 
والسيما مجموعة شركات الخرافي المتعددة األنشطة التي تستثمر 
مبالغ ضخمة في مختلف المشروعات الكبرى في مصر مثل مشروعات 
البنية األساسية والصناعات الغذائية، وهناك مجموعة »البابطين« التي 
تقيم العديد من المجمعات السكنية، ومن ابرز الشركات المدرجة التي 
تس��تثمر بمصر بنك الكويت الوطني � الكويت لألغذية )أميركانا( � 
الكويتية � المصرية القابضة � منا القابضة � بيت االستثمار العالمي 

)جلوبل( � االرجان العقارية � كويت انرجي � المشاريع المتحدة.

أفادت شركة منا القابضة بأن مجلس ادارتها قد اجتمع وقام بدراسة 
آثار األوضاع الراهنة في جمهورية مصر العربية على االس��تثمارات 
اململوكة للشركة بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق شركاتها التابعة 
والزميلة والتي تصل نس��بتها الى نح��و 78% من اجمالي موجودات 

الش��ركة والتي تقدر قيمتها ب��� 235.397.792 دينارا في جمهورية 
مصر العربية.

وقالت الشركة على موقع البورصة انه من الصعب حاليا معرفة ما 
اذا كانت هناك انعكاسات لهذه األحداث على هذه املوجودات.

الكويت � أ.ش.أ: أكد السفير المصري طاهر 
فرحات استمرار االس��تثمارات الكويتية المهمة 
بمصر وع��دم تأثره��ا باألوض��اع الجارية في 

البالد.
وذكر فرحات � في اتصال هاتفي مع قناة النيل 
لألخبار � ان هناك استثمارات كويتية مهمة في 
مصر تتميز بأنها متنوعة المجاالت واستثمارات 
طويلة الم��دى تخلق فرص عمالة تس��اعد على 
تطوير وتنمية المجتمع المصري، وتشمل مختلف 

المجاالت من السياحة والقطاع المالي والصناعة 
واألغذية.

وشدد على ان هذه االستثمارات تعكس الرؤية 
لمستقبل مصر وقناعة المستثمرين بمستقبلها 
االقتصادي، وحثهم على التواجد طويل المدى في 

مصر، وليس على مستوى الصفقات السريعة.
واش��ار الى أن هذا االستثمار يمتد ايضا الى 
قطاع��ات الحديد والصلب والزراعة وما الى ذلك 

من استثمارات.

اتضاح الصورة كاملة.

ثقة المستثمر الكويتي

من جهته قال الرئيس التنفيذي 

لشركة اعيان لإلجارة واالستثمار 
منصور المبارك ان استثمارات 
بات���ت محدودة في  المجموعة 
مص���ر، معربا ع���ن امله في ان 

تشهد االوضاع في مصر تحسنا 
المستويات  ملحوظا على كافة 

خالل المرحلة المقبلة.
وذك���ر المبارك ان الس���وق 

المصري سيظل س���وقا واعدا 
وجاذبا لالس���تثمارات العربية 
بوجه عام والكويتية بشكل خاص 
رغم االحداث اآلنية التي تشهدها 

شريف حمدي ـ أحمد يوسف ـ محمود فاروق
تعتبر مصر الوجهة األولى لالستثمارات الكويتية في املنطقة 
العربي��ة، وهو ما تدل عليه األرقام بج��الء، إذ جتاوز حجم هذه 

االستثمارات ال� 30 مليار جنيه مصري.
وتنوع��ت االس��تثمارات الكويتية في الس��وق املصري بني 
املصرفية واملالية والبنية التحتية والعقارات والسياحة واألغذية 
والزراعة، فضال ع��ن الصناعات الثقيل��ة واخلفيفة. وفي ظل 
التطورات السياس��ية احلالية في مصر ومدى انعكاس��ها على 
نظرة املس��تثمرين الكويتيني، قامت »األنباء« باس��تطالع آراء 
عدد من املس��ؤولني في الشركات الكويتية التي لها استثمارات 
ف��ي مصر، حيث أكدوا ان األحداث اآلنية مؤقتة، وانه ال خوف 

على استثماراتهم في أرض الكنانة.
وقالوا انه يتوجب اتخ��اذ إجراء احترازي يتمثل في تكوين 
مخصصات كافية بني 25% و100% حسب طبيعة النشاط ودرجة 

املخاطر فيه.
وأعربوا عن أملهم في حتسن األوضاع خالل الفترة القليلة 
املقبلة، مش��يرين الى ان اتخاذ قرارات بشأن استثماراتهم في 
مصر يحتاج لبعض الوقت حلني اتضاح الصورة كاملة. وفيما 

يلي التفاصيل:

عبداهلل املال


