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»اتش.اس.بي.سي« يعتبر األسهم المصرية »مغرية« ويرفع توصيته بشأنها
أحداث مصر ترفع كلفة ديون العالم الثالث وتزيد سعر القطن ألعلى مستوى منذ سنتين

اضطراب�ات مص�ر تبق�ي برمي�ل النف�ط ف�وق 100 دوالر ومخ�اوف س�عودية عل�ى اس�تثمارات ب�� 10 ملي�ارات دوالر

صورة أرشيفية للتخريب الذي تعرض له أحد فروع بنك اتش اس بي سي في القاهرة

عواصــــمـ  وكاالت: ألقت حالة 
عــــدم اليقني السياســــي واألمني 
الســــاحة املصرية  التي تشهدها 
حاليا، بظالل سلبية على أسواق 
املال والبورصات الدولية التي لم 
تتعاف بعد من ذيول أزمة االئتمان، 
وسط إشارات متضاربة عن تأمني 
قناة السويس، الشريان الرئيسي 
حلركة التجــــارة ونقل النفط بني 
آسيا وأوروبا، خصوصا مع رفع 
كلفة التأمني على السفن التجارية 

والناقالت التي تعبرها.
ورغم ذلك، قال بنك االستثمار 
أمــــس ان  »اتش.اس.بي.ســــي« 
التطــــورات األخيــــرة فــــي مصر 
كانت »بنــــاءة« مبا يكفي العتبار 
سعر األسهم املصرية مغريا ورفع 
تصنيفها الى توصية بزيادة الوزن 

النسبي في محافظ املستثمرين.
وكان »اتش.اس.بي.سي« رفع 
يــــوم اجلمعة املاضــــي توصيته 
لألســــهم املصرية الى محايد من 
توصية بخفض الوزن النســــبي 

في محافظ املستثمرين.
في الوقت نفسه رفعت األحداث 
سعر الفائدة على اإلقراض لدول 
الثالث،  الشرق األوسط وللعالم 
كما ارتفع ســــعر القطن والنفط 
حتسبا ملا قد يحدث، وفقا لتقرير 

في صحيفة احلياة اللندنية.
العالم  وارتفع مؤشــــر ديون 
الثالــــث في »جي بي مورغن« من 
1.74% في ديسمبر املاضي إلى %2.5 
أمس. في هذه األثناء، استمر سعر 
برميل النفط فوق عتبة املائة دوالر 
أمس في التبادالت االلكترونية في 
آسيا وذلك بسبب مخاوف األسواق 
من االضطرابات غير املسبوقة التي 
تشهدها مصر وخطر تأثيرها على 
النقل عبر قناة السويس،  حركة 
بحســــب احملللني. وفي التبادالت 
الصباحية تراجع ســــعر برميل 
نفط برنت بحر الشــــمال تسليم 
مارس 57 ســــنتا ولكنه ظل فوق 
عتبة املائة دوالر مسجال 100.44 
دوالر، فــــي حــــني تراجع ســــعر 
برميل النفــــط املرجعي اخلفيف 
اليت سويت كرود تسليم الشهر 
نفسه 22 سنتا وبلغ 91.97 دوالرا. 
ورغم أن مصر ليست دولة كبيرة 
في مجال تصديــــر النفط ولكنها 
البلد الذي متر فيه قناة السويس 
التي يجتازها يوميا مليون برميل 
مــــن النفط من اخلليج الى البحر 
املتوسط. وأوضحت أونغ يي لينغ 
احملللة لدى فيليب فيوتشرز في 
ســــنغافورة ان األسعار تراجعت 
بعض الشيء في مستهل اجللسة 
بســــبب إقبال بعــــض املتعاملني 

طفيف وجتاوز سعر اخلام األوروبي 
)برنت( حاجز الـ 100 دوالر للمرة 

األولى منذ 28 شهرا.

أسهم المصارف الدولية

عالوة على ذلك، انعكست أحداث 
مصر على اسهم املصارف الدولية 
وانخفض سعر سهم »اتش اس بي 
سي«، الذي يصل عدد فروعه في 
مصر الــــى 100 فرع، كما انخفض 
سعر ســــهم »بنك باركليز« الذي 
ميول نشــــاطات لشركة إنشاءات 
مصرية دولية عمالقة لها مصالح 
في اململكة املتحدة. وللمصرف 65 
فرعا في أنحــــاء مصر. وانضمت 
أســــهم املصارف الفرنســــية الى 
القطاعات املتأثرة باخلسائر بسبب 
انكشــــافها على السوق املصرية. 
وكانت أسواق األسهم في الشرق 
األوسط أغلقت متباينة األداء امس 
األول وانضم سوقا دبي والسعودية 

الى اخلاسرين. 
وقال طارق لطفي رئيس إدارة 
أســــهم الشرق األوســــط وشمال 
افريقيا لدى أرقام كابيتال »اجلميع 
يتابعون ما يجري في مصر ويحاول 
السوق التعرف على مستوى يكون 
منطقيا بالنسبة ملا يحدث في مصر 

وعواقبه على املنطقة«.
وقال عــــادل نصر من املتحدة 
لــــألوراق املالية في مســــقط »اذا 
تدهــــورت األوضــــاع فــــي مصر 
ستتسارع وتيرة مبيعات األجانب 

في املنطقة«.

 ستاندرد أندبورز تخفض
العالمة السيادية لمصر

يضـــاف الى ذلـــك أن وكالة 
التصنيف االئتماني ستاندارد آند 
بورز اعلنت بدورها أنها خفضت 
العالمة السيادية ملصر وتنوي 
خفضها مجددا خالل ثالثة أشهر 

ســـعودي عن قلقه إزاء األحداث 
احلالية في مصر والتي قال انها 
تهدد االستثمارات السعودية في 
مصر البالغة قيمتها 10 مليارات 
دوالر. وعبـــر رئيـــس مجلس 
األعمال السعودي املصري عبداهلل 
صادق دحالن في تصريح نشرته 
صحيفة »عكاظ« أمس عن قلقه 
من »تفاقم األوضاع املتسارعة في 
جمهورية مصر العربية«، حيث 
تتركز االستثمارات في مجاالت 
السياحة والفندقة والصناعات 
الزراعيـــة ناهيك عن  والتنمية 

االستثمارات الفردية.
وأشار إلى أن وجود 700 ألف 
ســـعودي في مصر مابني مقيم 

بصفة دائمة أو غير دائمة.
وقال دحالن ان املجلس يعمل 
على دعم االستثمارات املشتركة 
داعيا الشعب املصري واحلكومة 
املصرية إلى حماية االستثمارات 

بسبب عدم االستقرار السياسي 
في هذا البلد، غداة خطوة مماثلة 

قامت بها وكالة موديز.
وقالت وكالـــة التصنيف في 
بيـــان »من وجهـــة نظرنا، عدم 
االستقرار السياسي واالضطرابات 
النمو  إبطـــاء  الـــى  ســـيؤديان 
االقتصادي ملصر وسيؤثر على 
العامة«. وأضافت »بعد  ماليتها 
اسبوع من التظاهرات الشعبية 
والعنيفة ورغم التعديل احلكومي 

االحتجاجات تواصلت«.
وتابعت ان ستاندارد اند بورز 
قررت لهذا السبب خفض تصنيف 
البلد  الديون الطويلة األمد لهذا 
من »بي بي زايد« الى »بي بي«. 
لكن مصر تبقى في نادي الدول 

القادرة على تسديد ديونها.

االستثمارات السعودية

على صعيد آخر، أعرب مسؤول 

على البيع جلني األرباح. وقالت 
ان »احد أسباب التراجع هو على 
األرجــــح جني األرباح ألننا بلغنا 
أعلى سعر منذ 27 شهرا«، مشيرة 
الى ان هــــذا التراجع رمبا يكون 
مؤقتا نظرا الى استمرار الوضع 
املتأزم في مصر. وتشــــهد مصر 
الثالثــــاء »تظاهرتني مليونيتني« 
في القاهرة واالسكندرية تتوجان 
اسبوعا من التحركات االحتجاجية 
غير املســــبوقة ضد نظام حسني 

مبارك.

القطن المصري

ولوحظ أن خطر وقف صادرات 
القطن املصري، ولو لفترة وجيزة 
حتى اســــتقرار األوضاع وعودة 
حركة الشحن من املرافئ املصرية، 
رفع سعره إلى أعلى مستوى منذ 

سبتمبر 2008.
ومــــع ان حجم االســــتثمارات 
الدولية املتدفقة الى مصر ال يتجاوز 
15 مليار دوالر سنويا، وال يزيد في 
مجمله على 200 مليار دوالر منذ 
بدء االنفتاح، إال ان مصر متثل ثقال 
للصادرات الغربية واآلسيوية ال 
مياثلها في منطقة الشرق األوسط 
واخلليج سوى إيران، التي تعاني 

من العقوبات الدولية.
ومــــع إعالن تشــــكيل حكومة 
جديدة في مصر ظهر امس األول 
اســــتعادت البورصات األوروبية 
بعض خســــائر الصباح وفتحت 
األســــواق األميركية على ارتفاع 

الســـعودية واألجنبية في مصر 
مشيرا إلى أن املشاريع املصرية 
الســـعودية املشتركة متثل أكثر 
من 30 % من إجمالي االستثمارات 
فـــي مصـــر. وطالب بســـرعة 
حماية االســـتثمارات السعودية 
وعـــدم تعريضهـــا للتخريب أو 
إحلاق األضـــرار بها مبا يضمن 

استمراريتها ومنوها.

تحذير من لبنان

وفي لبنـــان، حـــذر اخلبير 
االقتصادي واملالي اللبناني د.غازي 
وزني من التداعيات السلبية لالزمة 
التي تشهدها مصر على اقتصادات 
العربيـــة عموما ولبنان  الدول 
خصوصا في مجاالت االستثمار 
التجـــاري واحلركة  والتبـــادل 
املصرفية والســـياحة وارتفاع 

اسعار املشتقات النفطية.
وفي هذا اإلطار قال وزني في 
تصريح لـ »كونـــا« ان األحداث 
التي تشهدها مصر أدت الى »بروز 
مخاوف حقيقية على االقتصاد 
العاملي بشكل عام في ظل االرتفاع 
السريع ألسعار النفط »مشيرا الى 
ان هـــذا االرتفاع يظهر بوضوح 
زيادة فاتورة املشتقات النفطية 

ومن بينها البنزين واملازوت.
ونبه وزني الى تباطؤ احلركة 
في قناة السويس مبا يؤدي الى 
ارتفاع ســـريع في اسعار النفط 
العامليـــة ويؤدي الـــى انعكاس 
هذا االرتفاع على املواد الغذائية 

متوقعا ان يصل سعر برميل النفط 
اخلام الى 120 دوالرا أميركيا.

وحول انعكاسات األزمة على 
الوضـــع االقتصادي العربي قال 
د.وزني ان »التأثير ظهر مباشرة 
التي  العربية  البورصـــات  على 
تراجعت بشكل ملحوظ وبعضها 
جتاوز الـ 5%« الفتا الى ان »تأثير 
األزمـــة املصرية علـــى بورصة 
بيروت كان محدودا بسبب عدم 
وجود شـــركات ومســـتثمرين 
مصريني«. وأضاف ان »التأثير 
متعلـــق مبدى انكشـــاف الدول 
العربية على مصـــر من ناحية 
التبادل التجاري واالستثماري« 
مشيرا إلى أن »أجواء القلق التي 
تسيطر على املنطقة العربية من 
ناحية التراجع امللموس للحركة 
االستهالكية ستؤدي الى تراجع 
النمو االقتصادي العربي وتقلص 
التبادل التجاري بني مصر والدول 

العربية«.
وأوضح ان االقتصاد اللبناني 
سيتأثر بتداعيات األزمة املصرية 
عبر تقلص التبادل التجاري بني 
البلدين والذي جتاوز الـ 630 مليون 
دوالر في عام 2010 مشيرا إلى ان 
الصــــادرات اللبنانيــــة إلى مصر 
جتاوزت فــــي العام املاضي مبلغ 
200 مليون دوالر اي بزيادة كبيرة 
نسبتها 176% عن عام 2009 في حني 
ان لبنان استورد من مصر العديد 
من السلع والبضائع واملواد الغذائية 

بقيمة 420 مليون دوالر.

من هم الالعبون المحتملون
في إصالح النظام في مصر؟

القاهرةـ  رويترز: مع استمرار االحتجاجات 
التظاهرات في مصر، يطفو إلى السطح تساؤل 
حول االشخاص أو الجماعات التي قد يصبح 

لها نصيب من السلطة في البالد.
ونتيجه لتهميش االحزاب السياســـية 
وتقييد نشاطها، لعبت نقابات مهنية ومنظمات 
للحقوق المدنية والقضاء وصحف وجماعات 
أخـــرى دورا في حركة المعارضة المصرية 

المفتتة.
وفيما يلي عرض لبعض الشـــخصيات 
والجماعـــات التي قد تلعـــب دورا مهما في 

مصر خالل االيام المقبلة:
 محمد البرادعي: عاد المدير السابق للوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية البرادعي البالغ من 
العمر 68 عاما إلى مصر عام 2010 بعد حياة 
مهنية أدت إلى فوزه بجائزة نوبل للســـالم 
عام 2005. وبعد انتهاء فترة توليه المنصب 
دخل البرادعي الساحة السياسية على الفور 

وقال إن مصر بحاجة إلى تغيير شامل.
محمد بديع: أصبح بديع البالغ من العمر 66 
عاما المرشد العام لجماعة االخوان المسلمين 
العام الماضي. وهناك عدد من الشخصيات 
التي تتحدث كثيرا باسمها مثل عصام العريان 
أو كامل الهلباوي الذي يعيش في لندن، لكن 
إذا كان االخوان سيدخلون في محادثات مع 
الحكومـــة فإن ذلك ســـيكون بموافقة بديع 
مرشـــدها العام، الذي ينظـــر اليه على انه 

محافظ.
أيمن نور: نور سياسي ليبرالي وهو محام 
خاض انتخابات الرئاســـة عـــام 2005 أمام 
مبارك لكنـــه عانى من تصريحاته الالذعة. 
وسجن نور بعد إدانته بتقديم وثائق مزورة 
لتأسيس حزب الغد لكن أطلق سراحه بعدما 
قضى في الســـجن أكثر من ثالثة أعوام من 

بين خمسة أعوام حكم عليه بها.
الحالي تولي  المصري  القانون  ويحظر 
نور أي منصب سياسي خالل خمس سنوات 
على االقل بعد انتهاء فترة سجنه االصلية مما 
يستبعد خوضه انتخابات الرئاسة المقررة 
في ســـبتمبر المقبل. وكان نور في السابق 
نائبا برلمانيا عن حزب الوفد الذي انسحب 

منه.
عمرو موسى: كان عمرو موسى االمين العام 

لجامعة الدول العربية وزير خارجية يحظى 
بشـــعبية في ظل مبارك وامتدحته االغاني 
الشعبية لتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين 
خالل سنوات من صنع السالم مع إسرائيل. 
وأضـــر انتقال موســـى إلى جامعـــة الدول 
العربية وهي منظمـــة حافظة تدعم القادة 
العرب الحاليين بصورته بعض الشيء لكن 
مصريين كثيرين ذكروا اسمه من قبل كشخص 

يؤيدون توليه الرئاسة. 
أحمد زويل: فاز د.أحمد زويل العالم المصري 
بجائزة نوبل للكيمياء عام 1999 ونفى العام 
الماضي أن تكون له طموحات سياسية، لكن 
صحفا قالت إنه سيعود إلى البالد وسيعمل 
على تشكيل لجنة إلصالح الدستور تشمل 
أيمن نور ومحامين مشـــهورين. ونشرت 
صحيفة الشـــروق المصرية خطابا وجهه 
د.زويـــل للشـــعب المصري واقتـــرح فيه 
إنشاء مجلس حكماء لوضع دستور جديد 

لمصر.
حمدي�ن صباحي: سياســـي يؤمن بالقومية 
العربية ويرأس حزب الكرامة تحت التأسيس 
الـــذي لم يحصل على تصريح رســـمي من 
الحكومة. انتخب نائبا في البرلمان عام 2005 
وفكر في خوض انتخابات الرئاسة في ذلك 
العام بعدما أجرى مبارك تعديالت دستورية 
بضغط من واشنطن لكنه عدل عن رأيه في 
وقت الحـــق. وكان من المتوقع أن يخوض 

صباحي انتخابات الرئاسة العام الحالي.
كفاية: أسس جورج اسحق الزعيم النقابي 
الذي يحظى باالحترام حركة كفاية عام 2004 
وكسبت تأييدا بين المهنيين من أبناء الطبقة 
الوسطى زخمها بسبب انشقاقات داخلية لكن 
منذ بدء االحتجاجات االسبوع الماضي بدا أن 

كفاية تلعب دورا في تحريك الحشود.
العبون آخ�رون: ظل حزب الوفد التي تعود 
جـــذوره إلى ما قبل ثـــورة 1952 في مصر 
المعقل التقليدي للديموقراطيين الليبراليين 
في مصر لكن ينظر اليه على أنه تعاون مع 
الماضية.  القليلة  السنوات  الحكومة خالل 
ولعب حزب التجمع اليساري دورا مشابها. 
ومجدي حسين زعيم حزب العمل االسالمي 
شخصية معارضة شهيرة ظل يدخل السجن 

ويخرج منه بشكل متكرر.

كوكاكوال تنفي توقف أعمالها في مصر
القاهرةـ  وكاالت: أفادت صحيفة »وول ســـتريت جورنال« أمس 
األول بأن شركتي »كوكاكوال« و»نستله إس.إيه« قررتا وقف أعمالهما 

في مصر.
وتأتي هذه اخلطوة في أعقاب القرار الذي اتخذته شركة »شيل« 
للنفط بوقف جميع عملياتها في البالد، ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
بشركة »كوكاكوال« قوله إن مكتب الشركة بالقاهرة »لن يعود للعمل 

حتى يتحسن الوضع األمني في املدينة«.
لكن وكالة أنباء الشرق األوسط نقلت عن مسؤولة في »كوكا كوال« 
في مصر نفيها التوقف عن العمل وقالت ان اإلنتاج فيها يسير بانتظام. 

وقالت غادة مكادي املديــــر االقليمي لالتصاالت والعالقات اخلارجية 
بالشــــركة ـ لوكالة أنباء الشرق األوســــط ـ ان »كوكا كوال« مستمرة 
فــــي مصر، وليس هناك أي تفكير في توقف نشــــاطها أو حتى مجرد 
تخفيضه وتتم عمليــــات التوزيع بصورة طبيعية في جميع املنافذ، 
مشيرة الى ان الشركة لم تصدر اليها أي أوامر للتوقف عن العمل أو 

حتى مجرد تخفيض النشاط.
من جهتها، ذكرت متحدثة باســـم شـــركة »نســـتله« للصحيفة 
االقتصادية اليومية ان »أعمال الشركة توقفت بشكل مؤقت بسبب 

االضطرابات السياسية التي تشهدها البالد«.

»الخطوط الوطنية«: نقل 3500 راكب
من القاهرة للكويت منذ بدء األحداث

اعلنت ش��ركة اخلطوط الوطني��ة انها نقلت ما 
يقارب 3500 مس��افر من القاه��رة الى الكويت منذ 
بدء املظاهرات ف��ي جمهورية مصر العربية في 25 
يناير. وقال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
للخط��وط الوطنية عبدالس��ام البحر ان الش��ركة 
س��يرت 29 رحل��ة من القاه��رة ال��ى الكويت منذ 
اندالع االحداث في 25 يناير ما بني رحات مجدولة 
واضافية مت توفيرها بالتنسيق مع وزارة اخلارجية 
الكويتية للمساعدة في اجاء الكويتيني العالقني في 

القاهرة.
وبني البحر ان اخلطوط الوطنية تتابع عن كثب 
االوضاع في القاهرة بالتنس��يق مع ادارة الطيران 

املدني والسلطات املصرية لضمان سامة الضيوف 
املس��افرين عل��ى م��ن »الوطنية«، مش��يرا الى ان 
اخلط��وط الوطنية مس��تمرة في تس��يير رحاتها 
ب��ني القاهرة والكوي��ت وقد وضع��ت طائرات من 
اس��طولها وافرادا من طاقمها على اهبة االستعداد 
لتوفير رحات اضافية متى ما دعت احلاجة، مؤكدا 
ان س��امة املسافرين تكتس��ب اهمية قصوى لدى 
اخلط��وط الوطني��ة وان كل العامل��ني في محطتي 
القاهرة والكويت يبذل��ون قصارى جهدهم لتذليل 
كل الصعاب للضيوف املسافرين وتسهيل سفرهم 
مع احلفاظ على تقدمي أرقى مستويات اخلدمة التي 

اعتاد عليها املسافرون على اخلطوط الوطنية.

سّيرت 29 رحلة وتوفر طائرات إضافية إلجالء المزيد متى ما دعت الحاجة

احتياطات مصر المالية قد تستنفد إذا استمرت االحتجاجات 

أحد فروع بنك بي ان بي باريبا الذي تعرض للتخريب

اجلنيـــه املصري 0.7% فقط إلى 
5.855 جنيهـــات للدوالر. وقال 
البنك املركزي إنه لم يتدخل سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر في 
السوق. وقال املتعامل إن البنوك 
مازالت مستعدة لبيع الدوالر بناء 
على توقعات بأن البنك املركزي 
سيتيح الدوالرات بسعر مستقر 

إذا تطلب األمر.
وعندما تفتح األسواق رمبا 
يلمس املتعاملون مدى استعداد 
البنك املركزي لإلبقاء على استقرار 
سعر الصرف. فإذا أنفق املطلوب 
للحفاظ ســـيبدأ في السحب من 
احتياطياته مبعدل مثير للقلق. 
وإذا ترك اجلنيه يهبط إلى درجة 
جتعل شراء الدوالر أقل جاذبية 
فإن ذلك قد يثير الفزع في السوق. 
كما ان انخفاض ســـعر اجلنيه 
ســـيزيد األســـعار التي يدفعها 
املصريون مقابل السلع األجنبية 
ويزيد التضخم الذي ساهم أصال 
في اندالع االضطرابات املناهضة 

للحكم.
ويعتقد بعـــض احملللني أن 
السلطات قد تدرس فرض قيود 
للحد مـــن التحويالت للخارج. 
لكن ذلك قد يضر بسمعة مصر 
في األســـواق، في حني أنه يدفع 
املصريني للسعي إلى قنوات سرية 
لتهريب املال. وقالت »إن واميان« 
احملللة في نومورا »عادة ما يكون 
هناك إحجام عن اللجوء إلى فرض 

قيود على رأس املال«.
واضافت »إذا فعلت ذلك لتوقف 
القائمة،  خروج رؤوس األموال 
فإن تداعيات ذلك تكون سلبية 
على املدى الطويل. وتعتمد مصر 
على التدفقات األجنبية على البالد 
لذلك من املهم أن تعمل ملصلحة 

األجل الطويل«.
وقال هشام رامز نائب محافظ 
البنك املركزي يوم السبت »نحن 
مســـتعدون. احتياطياتنا قوية 
جدا. ليس لدينا مشـــكلة«. ولم 
يوضح كيف ستتعامل السلطة 

مع الضغوط على اجلنيه.

القاهرة ـ وكاالت: لدى مصر 
احتياطيات كبيرة لتجنب أزمة في 
املدفوعات اخلارجية، لكنها ميكن 
أن تستنفد خالل بضعة أسابيع 
إذا استمرت االحتجاجات، في حني 
أن البنوك قد تواجه تدافعا على 

سحب األموال.
ويقول متعاملون في سوق 
الصرف إنه في يومي العمل منذ 
بدء االحتجاجـــات يوم الثالثاء 
املاضـــي، الـــذي كان يوم عطلة 
للبنـــوك، حـــّول مســـتثمرون 
مصريون وأجانب مئات املاليني 

من الدوالرات خارج مصر.
وتفيد بيانات البنك املركزي 
بأن االحتياطيات بالعملة األجنبية 
بلغت 36 مليار دوالر في نهاية 
ديسمبر املاضي. وأفادت مذكرة 
أعدها سيتي بنك يوم 27 يناير 
بأن احلكومة كان لديها كذلك 21 
مليار دوالر من األصول اإلضافية 
التجارية حتى  البنـــوك  لـــدى 
نهاية أكتوبـــر فيما يطلق عليه 

»االحتياطيات غير الرسمية«.
وتشير هذه البيانات إلى أنه 
ليس هناك خطر فوري من حدوث 
أزمة في ميزان املدفوعات. لكن 
مظاهر االضطراب في مطار القاهرة 
األحد، إذ يحاول مصريون وأجانب 
على حد سواء اخلروج من البالد، 
فيما يشير إلى أن حتويل األموال 
للخارج قد يصل إلى مستويات 

مضرة في األجل املتوسط.
وقال جون ســـفاكياناكيس 
كبيـــر االقتصاديني فـــي البنك 
السعودي الفرنسي إن مصر لديها 
احتياطيات للطوارئ »لكن هذه 
االحتياطيات ميكن أن تستنفد 
خـــالل بضعة أســـابيع، وليس 

بضعة أيام«.
واضاف »عندما تعود األسواق 
للعمل من جديد )في تداول اجلنيه 
املصري( سيكون هناك أثر حاد. 
الوضع املالي برمته في االقتصاد 
املصري سيواجه اختبارا صعبا 
للغاية إذا استمرت أعمال العنف 

والشغب أسابيع عدة«.

حولوا 150 مليون دوالر إلى خارج 
البالد في يومـــني. وقال بعض 
التدفقات  املصرفيني إن إجمالي 
اخلارجة من مصر رمبا بلغ 500 
مليون دوالر يوميا خالل األسبوع 

املاضي.
التدفقات بهذا  وإذا استمرت 
املعدل دون أن تتســـارع ميكن 
أن تفقد مصر ربع احتياطياتها 
الرسمية خالل شهر. وسيعتمد 
الكثير على كيف ستدير السلطات 
اجلنيه املصري عندما تستأنف 
أســـواق املال العمـــل. وأغلقت 
احلكومة أســـواق املال والبنوك 
التجاريـــة يوم األحد، مشـــيرة 
إلى اعتبارات أمنية، وقالت إنها 
ستظل مغلقة اليوم االثنني وغدا 
الثالثاء، ولم حتدد متى ستستأنف 

العمل.
وفي األسبوع املاضي، هبط 

السياحة لفترة طويلة سيكون 
كبيـــرا. وبلغت إيـــرادات مصر 
السياحة 11.59 مليار دوالر  من 
في السنة املالية املاضية. وبلغ 
عجز ميـــزان املعامالت اجلارية 
802 مليون دوالر في الفترة من 
يوليو إلى سبتمبر من عام 2010، 
وبسبب السياحة من املتوقع أن 
يرتفع العجـــز بدرجة أكبر في 

الربع اجلاري.
ومن املثير للقلـــق كذلك أن 
حتول الطبقات الوسطى واألثرياء 
املزيد من مدخراتهم للخارج. وهذه 
التدفقات اخلارجة قد تضاهي أو 
تتجاوز على املدى الطويل األموال 
التي مت اجتذابها من املستثمرين 

األجانب.
وال تتوافر بيانات رسمية، لكن 
متعامال في بنك متوسط احلجم 
في مصر قال إن العمالء في بنك 

وقـــد تشـــهد مصر ســـحبا 
الســـتثمارات ضخمة كانت قد 
اجتذبتهـــا بالعائـــدات املرتفعة 
للســـندات احلكوميـــة احمللية. 
وقدرت باركليز كابيتال ما بحوزة 
األجانب من األصول املصرية قبل 
االحتجاجات مبـــا يقرب من 25 
مليار دوالر، نصفها تقريبا على 

شكل سندات وأذون خزانة.
ومـــن املســـتبعد أن تتأثـــر 
املباشرة  االستثمارات األجنبية 
التي تستند إلى تخطيط طويل 
السياسية.  األجل باالضطرابات 
واجتذبت مصر استثمارات أجنبية 
مباشـــرة بقيمة 6.76 مليارات 
دوالر في السنة املالية املاضية 
املنتهية يوم 30 يونيو، منها 3.6 
إلى  مليارات دوالر مت توجيهها 

قطاع النفط.
لكـــن الضـــرر مـــن تعطل 


