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١٣٫٣ مليـــون دينار من اجمالي القيمة التي بلغت ٢٤٫٧ مليون دينار األمر 
الذي يشير الى ان شبه إحجام عن األسهم الرخيصة التي ال تشهد اقباال اال 
من خالل حتالفات مضاربية لتصعيدها والتي في الغالب تقودها محافظ 

مالية تابعة لهذه الشركات.

  آلية التداول

  تباينت اســــعار اسهم البنوك بني الصعود واالستقرار فيما ان سهم 
املتحد الوحيد الذي سجل هبوطا في قطاع البنوك رغم النمو امللحوظ في 
أرباح البنك التي بلغت نحو 
٢٧٫٤ مليون دينار مقارنة 
بأربــــاح قدرها ١٤٫٢ مليون 
دينار في عــــام ٢٠٠٩ بنمو 
الرغم  نسبته ٥١٫٨٪ وعلى 
من االنخفاض امللحوظ في 
تداوالت سهم البنك الوطني 
مقارنــــة بتداوالته أول من 
امس اال انه ســــجل ارتفاعا 
في سعره في تداوالت تعتبر 
مرتفعة قياســــا مبعدالت 
تداوالته املعتــــادة، ورغم 
سيطرة عمليات الشراء على 
ســــهم البنك الدولي اال انه 
حافظ على سعره مستقرا 
عند ٣٥٠ فلسا، وبدعم من 

قيمتهــــا ١٫٣ مليون دينار. وجاء قطاع الشــــركات الصناعية في املركز 
اخلامس من حيث القيمة، اذ مت تداول ٧٫٣ ماليني ســــهم نفذت من خالل 

٢٠٥ صفقات قيمتها ١٫٢ مليون دينار.

  أسهم البنوك

  تركزت القوة الشرائية على اسهم قطاع البنوك الذي استحوذت قيمة 
تداوله البالغة نحو ١١٫٤ مليون دينـــار على ٤٦٫١٪ من القيمة األمر الذي 
يظهر مدى تركز القوة الشـــرائية على األســـهم األكثر أمانا خاصة سهم 

البنك الوطني الذي استحوذت 
قيمة تداوالته على ٢٨٫٧٪ من 
القيمة االجمالية، ففي حالة 
وجود أزمات يلجأ أوســـاط 
املتداولني الى األسهم اآلمنة 
واملتمثلة في البنوك خاصة 
بعد ان أعلنت أغلبها عن منو 
ملحوظ في أرباحها لعام ٢٠١٠، 
وفي مقابل ذلـــك فإن القوة 
الشرائية على باقي األسهم 
اتســـمت بالضعف الشديد، 
ففي مقابل اســـتحواذ قيمة 
تداول اســـهم البنوك البالغ 
عددها ٩ بنـــوك على ٤٦٫١٪ 
من اجمالي القيمة، فإن قيمة 
تداول ١٠٤ شركات بلغت نحو 

 مجاميع تستغل األوضاع الراهنة لتجميع األسهم
  بأقل األسعار مع التركيز على الشركات التشغيلية

  استحوذت قيمة تداول أسهم ٦ شركات والبالغة 
١٤٫٣ مليون دينار على ٥٨٪ من القيمة اإلجمالية، 
وهذه الشركات هي: البنك الوطني والبنك الدولي 

وزين ولوجستيك وبيتك وأالفكو.
   استحوذت قيمة تداول سهم البنك الوطني البالغة 

٧٫١ ماليني دينار على ٢٨٫٧٪ من القيمة االجمالية.
    باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع البنوك مبقدار 
٧٥٫٧٪ فقد تراجعت مؤشـــرات باقي القطاعات 
اعالهـــا اخلدمات مبقدار ٣٨٫١ نقطة، تاله العقار 
مبقدار ١٨٫٨ نقطة، تاله الشركات غير الكويتية 

مبقدار ١٦٫١ نقطة.  ت 
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ارتفاع البنك الوطني، سجل بنك بوبيان 
ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداوالت 

محدودة.
التداول ضعيفة    واستمرت حركة 
على اسهم الشركات االستثمارية مع 
تباين في أســــعارها، فرغم التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم االستثمارات 
الوطنية مقارنة بأول من امس اال انه 
سجل انخفاضا محدودا في سعره، فيما 
حافظ سهم الساحل للتنمية على سعره 
الســــابق البالغ ١١٤ فلسا في تداوالت 
ضعيفة اال ان ســــهم املال لالستثمار 
سجل ارتفاعا محدودا في سعره، ومن الواضح ان اسهم شركات اخلرافي 
شهدت حتسنا في اسعارها بدعم من متديد العرض الذي تقدمت به شركة 
اململكة القابضة لشراء حصة زين في زين السعودية حتى االحد املقبل 
بعد ان انتهت املدة احملددة للعرض اول من امس، وحقق ســــهم املركز 
املالي ارتفاعا في سعره في تداوالت مرتفعة نسبيا غلب عليها عمليات 
الشراء، وسجل ســــهم الصفاة لالستثمار انخفاضا ملحوظا في سعره 
في تداوالت ضعيفة نسبيا، ويرجع الضعف الواضح في تداوالت اسهم 
الشركات االستثمارية الى املخاوف من نتائجها املالية لعام ٢٠١٠ اال انه 
يجب االشــــارة الى ان الشركات التي ســــتعلن عن خسائر ستكون اقل 
مقارنة بعام ٢٠٠٩، االمر الذي يشير الى حتسن في ادائها ولكن سوف 
تظل الديون على الشركات االستثمارية البالغة نحو ٤٫٢ مليارات دينار 
تشــــكل ضغوطا على قدراتها في الدخول في قنوات استثمارية جديدة 

لزيادة ايراداتها وبالتالي منو ارباحها.
  وتباينت اسعار اسهم الشركات العقارية في تداوالت ضعيفة باستثناء 
التداوالت املرتفعة نسبيا على ســــهم املستثمرون الذي سجل ارتفاعا 
محدودا في سعره، فيما ان سهم ارجان سجل انخفاضا مبقدار ٢٦ فلسا 
من خالل تداول ٤٠ الف سهم فقط، حيث تراجع السهم من ٢٠٨ فلوس 

الى ١٨٢ فلسا.

  الصناعة والخدمات

  استمرت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية في الضعف مع 
تباين في اسعارها السوقية، فقد استمر سهم منا القابضة في الهبوط 
باحلــــد االدنى ليتراجع الول مرة منــــذ ادراجه دون حاجز الـ ١٠٠ فلس 
بسبب االستثمارات الضخمة للشــــركة في مصر واملخاوف من تأثرها 

باالحداث احلالية.
  سجلت اغلب اسهم الشــــركات اخلدماتية انخفاضا في اسعارها في 
تداوالت مرتفعة نسبيا على بعض االسهم، فقد شهد سهم زين ارتفاعا 
في تداوالته مقارنة بأول من امس مع استقرار سعره، كما ارتفعت نسبيا 

تداوالت سهم ميادين الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول اسهم ٦ شــــركات على ٥٨٪ من القيمة 

االجمالية للشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها ١١٣ شركة. 

 هشام أبوشادي
  تباينت حركة مؤشــــري ســــوق 
الكويت لــــالوراق املالية امس ما بني 
الهبوط واالرتفــــاع، ففي الوقت الذي 
واصل فيه املؤشر السعري االنخفاض، 
حقق املؤشر الوزني ارتفاعا محدودا 
نتيجة املكاســــب التي حققتها بعض 
االســــهم القيادية، وباستثناء السوق 
القطري، فقد واصلت باقي االســــواق 
اخلليجية االرتفــــاع وان كان بوتيرة 
محدودة في الوقت الذي استمرت فيه 

القوة الشرائية في السوق الكويتي ضعيفة نتيجة املخاوف التي تسود 
اوســــاط املتداولني من تأثر السوق الكويتي سلبا عند عودة البورصة 
املصرية للتداول والتي ستشــــهد هبوطا حادا، األمر الذي سيؤثر على 
األســــواق اخلليجية، ما يدفع اوســــاط املتداولني الى احلذر من الشراء 
حتى يعود الســــوق املصرية الى التداول، فضال عن ذلك فانه مع اعالن 
اغلب البنوك عن نتائجها املالية فان هناك ترقبا العالن النتائج املالية 
لباقي الشــــركات، ورغم االجواء الراهنة التي تسود السوق، فان هناك 
من يستغل حالة الهدوء الراهنة للشراء باقل االسعار الراهنة خاصة ان 
السوق الكويتي البد ان يشهد جولة اخرى من النشاط خاصة في الشهر 
املقبل نتيجة ســــعي املجاميع االستثمارية لرفع اسعار اسهم شركاتها 
لرفع اصولها وبالتالي حتقيق نتائــــج جيدة في الربع االول من العام 
احلالي والذي حترص فيه الشركات على تصعيد اسهم شركاتها، لذلك 
فان احملافظ املالية وبعض املضاربني الكبار يقومون باستغالل االوضاع 
الراهنة لتجميع االسهم باقل االسعار املمكنة بعد ان قاموا بعمليات بيع 

جلني االرباح في الفترة املاضية.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة ١٢٫٧ نقطة ليغلق على ٦٧٣٤٫٣ نقطة 
بانخفاض نسبته ٠٫١٩٪ مقارنة باول من امس، فيما حقق املؤشر الوزني 
ارتفاعا مبقدار ١٫٩٦ نقطة ليغلق على ٤٧٣٫٧٥ نقطة. وبلغ اجمالي االسهم 
املتداولة ١٣١٫٨ مليون ســــهم نفذت من خالل ٢٢٤٠ صفقة قيمتها ٢٤٫٧ 
مليون دينار، وجرى التداول على اســــهم ١١٣ شركة من اصل ١١٦ شركة 
مدرجة ارتفعت اسعار اسهم ٣٥ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٣٢ شركة 
وحافظت اسهم ٤٦ شركة على اسعارها و١٠٣ شركات لم يشملها النشاط. 
تصدر قطاع البنوك النشــــاط من حيث القيمة اذ مت تداول ١٤٫٦ مليون 

سهم نفذت من خالل ٣٥٧ صفقة قيمتها ١١٫٤ مليون دينار.
  وجاء قطاع الشــــركات اخلدماتية في املركز الثاني من حيث القيمة 
اذ مت تداول ٤٤٫٧ مليون ســــهم نفذت من خالل ٧٥٢ صفقة قيمتها ٦٫٥ 
ماليني دينار. واحتل قطاع الشركات االستثمارية املركز الثالث من حيث 
القيمة، اذ مت تداول ٣٢٫٤ مليون سهم نفذت من خالل ٤٨٣ صفقة قيمتها 
٣ ماليني دينار. وحصل قطاع الشركات العقارية على املركز الرابع من 
حيث القيمة، اذ مت تداول ٢٤٫٢ مليون سهم نفذت من خالل ٢٧٥ صفقة 

 استحواذ تداوالت 
البنك الوطني

   على ٢٨٫٧٪ 
  من القيمة 
اإلجمالية

 المخاوف تسود 
المتداولين من تأثر 

البورصة بهبوط 
البورصة المصرية عند 

عودتها للتداول

 المؤشر ١٢٫٧ نقطة وتداول 
١٣١٫٨ مليون سهم قيمتها 

٢٤٫٧ مليون دينار

 انخفاض 

 الرياضـ  أ.ش.أ: أكد عدد من 
كبار املستثمرين السعوديني 
أن مصر تعد عمقا استراتيجيا 
فـــي املنطقة،  الســـتثماراتهم 
مشيرين إلى أن األزمة احلالية 
وإن تسببت في بعض األضرار 
إال أنها لن تدفعهم للخروج من 
أو مراجعة  الســـوق املصرية 

خطط توسعهم هناك.
  ونقلت صحيفة «االقتصادية» 
الســـعودية في عددها الصادر 
أمس عن املستثمرين قولهم ان 
حجم االستثمارات السعودية 
في مصر يقدر مبا بني ٢٧ و٣٠ 
مليار جنيه أي ما يجاوز أكثر 

من خمسة مليارات دوالر.
قـــال رئيس    فمـــن جانبه 
املجلـــس الســـعودي املصري 
لألعمال عبداهللا دحالن ان عدد 
املواطنني السعوديني املقيمني أو 
شبه املقيمني في مصر أو لهم 
اســـتثمارات فيها يقدر مبئات 
اآلالف لكـــن ال تتوافـــر أرقام 
أو تقديرات حلجم نشاطاتهم 

التجارية في مصر.
  وأوضح دحـــالن أن أصول 
واالســـتثمارات  الشـــركات 
السعودية في مصر لم تتضرر 
جراء حـــوادث الشـــغب التي 
صاحبت املظاهرات، مشيرا إلى 
أن تلك االستثمارات كانت حتت 
حماية السلطات املصرية وإن 
كانت اقتصادات تلك الشركات 
الركود  تأثرت كثيرا بســـبب 
التجاري الذي صاحب األزمة، 
إلى أن رؤوس األموال  مشيرا 
السعودية في مصر تتوزع على 
العديد من اخليارات االستثمارية 
أبرزها قطاع اخلدمات والسياحة 
العقاري  والطيران والقطـــاع 
والزراعـــي إلـــى جانب بعض 

األنشطة املالية.
  وتوقع دحالن امتداد تأثير 
األزمة لعدة أشهر فيما يتعلق 
بعمليات اإلنتاج ولعامني فيما 
يتعلق باملناخ االستثماري في 
البالد، مشيرا إلى أن األزمة قد 
تؤثر على بعض االستثمارات 
التي ستســـتغرق  الصناعية 
وقتا طويال لعودة إنتاجها إلى 
املستويات الطبيعية وتعويض 

أيام توقفها.
  مـــن جانبـــه قـــال رئيس 
مجلس إدارة الراجحي الدولية 
الراجحي ان  لالستثمار محمد 
استثمارات مؤسسته تضررت 
جراء انخفاض ســـعر اجلنيه 
املصري وتوقف عمليات النقل 

 طهرانـ  د.ب.أ: قال وزير النفط االيراني مسعود ميركاظمي أمس 
االول ان ايران لديها ٣٣ ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ما 

يجعلها في املرتبة الثانية على صعيد احتياطي الغاز في العالم.
  ونقلت وكالة االنباء االيرانية الرسمية (إرنا) عن ميركاظمي قوله 
في تصريحات خالل مراسم تدشني اكبر محطة ملضاعفة ضغط الغاز 
في الشرق االوسط مبدينة ساوة وسط البالد انه يتم استخراج ١٥٠ 

مليار متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي سنويا في البالد.
  ولفت الى ان االكتشافات في هذا املجال تفوق االستهالك وقال ان 

هناك احتياطيا آخر للغاز في البالد يتم حتديده واالستفادة منه. 

 لندن ـ رويترز: استقر اليورو مقابل الدوالر امس مدعوما مبشتريات 
آســــيوية بعد عطالت الســــنة القمرية اجلديدة مما ساعد في إبطال األثر 
االيجابي على الدوالر من تراجع نســــبة البطالة األميركية حسبما أعلن 
يوم اجلمعة. وجاءت زيادة عدد الوظائف األميركية في يناير دون املتوقع 
بكثيــــر لكن املتعاملني خلصوا إلى أن الرقم تأثر بعواصف ثلجية عاتية 

وركزوا بدال من ذلك على تراجع حاد في نسبة البطالة.
  وتراجعت نســــبة البطالة إلى ٩٪ من ٩٫٨٪ في نوفمبر مسجلة أكبر 
انخفاض لها في شــــهرين منذ عام ١٩٥٨. ومن املستبعد أن مينع التقرير 
مجلس االحتياطي االحتادي (البنك املركزي األميركي) من استكمال برنامج 
بقيمة ٦٠٠ مليار دوالر لشراء سندات حكومية بهدف دعم االقتصاد لكن 
بوادر حتسن سوق العمل عززت عوائد السندات األميركية. وارتفع اليورو 
٠٫٢٪ إلى ١٫٣٦٢٠ دوالر بعد تراجعه إلى ١٫٣٥٤٣ دوالر يوم اجلمعة وهو 
أدنى مستوى في أسبوعني. وتراجع مؤشر الدوالر الذي يقيس قوة العملة 
األميركية مقابل سلة عمالت ٠٫٢٪ إلى ٧٧٫٨٦٧ لكنه مازال أعلى بكثير من 
أدنى مســــتوى في ٣ أشهر ٧٦٫٨٨١ الذي سجله األربعاء املاضي. واستقر 
الدوالر دون تغير يذكر عند ٨٢٫٢٥ ينا بعدما ارتفع أكثر من ين واحد من 
أدنى مستوى في شهر ٨١٫١٠ ينا الذي سجله بعد ثوان من صدور بيانات 
الوظائف األميركية يوم اجلمعة. وأظهر الدوالر األســــترالي صمودا ولم 
يتراجع إال لفترة وجيزة بعد مبيعات جتزئة أسترالية ضعيفة على غير 
املتوقع ليستقر دون تغير في املعامالت األوروبية عند ١٫٠١٣٠ دوالر غير 

بعيد عن أعلى مستوى في شهر ١٫٠٢٠١ دوالر املسجل يوم اجلمعة. 

 دمشـــق ـ يو.بي.آي: مددت 
وزارة االتصاالت السورية مهلة 
قبول عروض الشـــركات التي 
تقدمت للحصول على رخصة 
باملشـــغل الثالـــث لالتصاالت 
اخلليوية في سورية حتى نهاية 
مارس املقبل بدال من املوعد احملدد 

مسبقا في ١٦ منه.
  وقال معاون وزير االتصاالت 
محمد اجلاللي في مؤمتر صحافي 
اول مـــن امس «ان التمديد جاء 
بناء على طلب من الشـــركات 
اخلمس املتقدمة إلتاحة الفرصة 
أمامها لدراسة السوق بشكل جيد 
وتقدمي عروضها األمر الذي قد 
يؤدي إلـــى انزياح موعد املزاد 
املالي الذي كان مقررا في ١١ أبريل 
بقدر مدة التمديد املذكورة مبينا 
أن احلد األدنى الذي سيفتح به 

املزاد هو ٩٠ مليون يورو».
  وبني اجلاللـــي أن «الوزارة 
تعمل على إعداد دفاتر الشروط 
الفنية والتشـــغيلية بصيغتها 
إعادة إرســـالها  النهائية ليتم 
من جديد خـــالل األيام القليلة 
املقبلة للشركات اخلمس املؤهلة 
الفنية  العروض  ملرحلة تقدمي 
والتشـــغيلية للحصـــول على 
رخصة مشغل اخلليوي الثالث 

في سورية».
  ولفت معاون وزير االتصاالت 
«إلى التسهيالت التي ستقدمها 
الثالث للبدء  الوزارة للمشغل 
بنشـــاطه بســـرعة من ناحية 
إتاحة املشاركة بالبنية التحتية 
القائمة حيث مت ضمان إجراءات 
تســـتطيع من خاللها الشركة 
الفائزة الدخـــول في اتفاق مع 

املشـــغلني احلاليني الستخدام 
التحتية وفق السعات  بنيتهم 
املتوافرة للبدء بتقدمي اخلدمة 
بأســـرع وقت إلـــى جانب دور 
الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت 
التي سيتم إقالع أعمالها قريبا 
من حيث تنظيم السوق وضبط 
األسعار ومنع اإلغراق واالحتكار 
إلى تسهيالت حكومية  إضافة 
مرتبطة بدخول الشـــركة وفق 

قانون االستثمار».
  وســـيدخل املشـــغل الثالث 
مباشرة على تقنية اجليل الثالث 
األمر الذي يؤدي إلى تقدمي وظهور 
خدمات جديدة متطورة لم تكن 
املتاح  موجودة سابقا والتردد 
لدخول املشغل اجلديد هي ١٨٠٠ 
ميغاهيرتز ٢١٠٠ وميغاهيرتز 

اخلاص باجليل الثالث. 

 املنامة ـ أ.ف.پ: أعلن اجلهاز 
املركزي للمعلومات في البحرين 
أمس ان عدد ســــكان اململكة بلغ 
بحسب آخر احصاء رسمي اجري 
في ٢٠١٠ مليونا و٢٣٤ ألفا و٥٧١ 
شخصا (١٢٣٤٥٧١)، فيما تفوق عدد 
الســــكان األجانب على املواطنني 
للمرة االولى. وأظهــــرت نتائج 
التعداد التي نشرها اجلهاز على 
موقعه على شبكة االنترنت ان عدد 
«سكان مملكة البحرين بلغ (في 
ابريل ٢٠١٠) ١٫٢٣٤٫٥٧١ نسمة منهم 

٥٦٨٣٩٩ بحرينيا (٤٦٪) و٦٦٦١٧٢ 
غير بحريني (٥٤٪).

  وكان آخــــر تعداد فــــي ٢٠٠١ 
اشار الى بلوغ عدد سكان اململكة 
٦٥٠٦٠٤ نسمة، وبالتالي فان زيادة 
السكان بني التعدادين بلغت نسبة 

.٪٨٩٫٩
  وأظهرت االرقام ان «نســــبة 
البحرينيني انخفضت  الســــكان 
بالنسبة إلجمالي السكان خالل 
الفترة من ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٠ حيث 
بلغت ٤٦٪ عام ٢٠١٠ في حني ان 

النسبة في عام ٢٠٠١ كانت ٦٢٪». 
وهذه هي املرة االولى في تاريخ 
البحرين التي يتخطى عدد السكان 

االجانب عدد البحرينيني.
  وكان النمو الســــكاني حافظ 
في السابق في هذا البلد اخلليجي 
على نســــبة الثلثني للبحرينيني 
مقابل الثلث لألجانب، وذلك حتى 
العام ٢٠٠٧ حني اصبحت نسبة 
البحرينيني مســــاوية  الســــكان 
لألجانب مع تقدم طفيف لصالح 

البحرينيني. 

 (محمد ماهر) املخاوف تسود املتداولني من استمرار التراجع

 وزارة االتصاالت السورية تمدد مهلة عروض 
رخصة المشغل الثالث لشبكة الخليوي

 سكان البحرين مليون و٢٣٤ ألفًا

 إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي 
للغاز الطبيعي في العالم

 اليورو يستقر بدعم مشتريات 
سيادية والدوالر يفقد زخمه

  مستثمرون سعوديون: اضطرابات مصر
   لن تدفعنا للخروج من السوق

 أكثر من ٥ مليارات دوالر حجم االستثمارات السعودية في مصر

 إعداد: منى الدغيمي
  قـــال الرئيس التنفيـــذي للبنك الوطني 
املصري د.ياسر حسن انه كان هناك ضغط 
على السحوبات النقدية على مستوى ٢٥٪ 
من فروع البنك الوطني املصري، مشيرا إلى 
أن الضغط جاء مقترنا بنهاية الشهر ونزول 

رواتب املوظفني املتأخرة.
  وأضاف في حديث لقناة «العربية» : «األمر 
املدهش أن إجمالي اإليداعات تخطت السحوبات 
البنكية منذ عودة البنوك املصرية للعمل، 
الفتا إلى أن البنك اقفـــــل أول من أمس علــــى 
سحوبات اقل مما مت إيداعه. ولم يفصــــح 

عن أرقام واضحة».
  وأفاد حسن بأن الضغط على السحوبات 
أمس كان أقل من أول من أمس على مستوى 
كل فروع «الوطني املصري» الفتا إلى أن بعض 
العمالء أقدموا على حتويل اجلنيه املصري 

إلى دوالر مببالغ اقل مما كان متوقعا.
  وأكد حســـن أن األموال التي مت حتويلها 
إلى دوالر اغلبها ظلت داخل البنك ولم يتم 

حتويلها إلى اخلارج.
   وأشار إلى أن التحويالت اخلارجية كانتت 

مبالغ ضئيلة جدا ولم يكشف عن قيمتها.
  وكشف أن اإليداعات الكبيرة كانت من قبل 

الشركات ال األفراد، مشيرا إلى أن الشركات 
جتمعت لديها مبالغ ســـائلة حالت األحداث 
األخيرة في مصر دون إيداعها في حساباتها 
وأول ما فتحت البنوك أودعتها. وأوضح أن 
األفراد ال يحتكمون علـــى مبالغ كبيرة بل 

تتراوح بني ٢٠ و٥٠ ألف جنيه.
  وعن مســـألة بيع ســـندات اخلزينة قال 
د.ياسر حسن إن سعر األذونات ملدة ٦ أشهر 

بلغ ١١٫٤٨٪. 
  وقد جمع البنك املركزي املصري نحو ١٣ 
مليار جنيه في الوقت الذي كان يهدف إلى 

جمع ١٥ مليار جنيه. 

ثقتـــه وتفاؤله جدا بأن األزمة 
احلالية ستزول قريبا.

   من ناحية أخرى قال ناصر 
التنفيذي  الرئيـــس  الطيـــار 
الطيـــار للســـفر  ملجموعـــة 
والسياحة، والذي يبلغ حجم 
اســـتثمارات شركته في مصر 
١٠٠ مليون ريال وذلك في مجال 
الطيران واخلدمات، إن الشركة 
كانـــت تعتزم إطـــالق رحالت 
العارض في  النيل للطيـــران 
مارس املقبل لكنها قررت تأجيل 
األمر إلى أجل غير محدد بسبب 

تداعيات األزمة.
  وأكـــد الطيـــار أن عمليات 
املجموعة تراجعت مبا يقارب 
٣٠٪، مشيرا إلى أن املجموعة 
تفكـــر جديا فـــي وقف صرف 
الرواتب في حال طالت األزمة.
   مـــن ناحية أخرى أشـــاد 
مستثمرون سعوديون بقرارات 
املالية املصرية بإنشاء  وزارة 
صنـــدوق للتعويضات بقيمة 
خمسة مليارات جنيه مؤكدين 
أنهم سيستفيدون من دعمه حاملا 
تتطابق أنظمته وشروطه مع 
أوضاعهم. وأكد املستثمرون أن 
هذه اخلطوة من شأنها ترسيخ 
ثقة املســـتثمرين، مشـــيرين 
إلى أنـــه بعيدا عـــن صندوق 
التعويضات فإن ثقة املستثمرين 
السعوديني في مصر تعززها 

أسباب كثيرة.  

واملوانئ فـــي األيام األولى من 
األزمة، مضيفا أن استثماراته في 
مصر تضررت أيضا من ارتفاع 
ســـعر التأمني على احملاصيل 
القادمـــة عبر قناة الســـويس 
بنســـبة ١٠٪ من ٣٠٠ إلى ٣٣٠ 

دوالرا.
الراجحي أن قيمة    وأوضح 
استثمارات مؤسسته في مصر 
تقـــارب الـ ٥ مليـــارات جنيه 
تتوزع بني استثمارات زراعية 
في «توشـــكى» جنوب مصر 
واســـتثمارات في الدواجن في 

منطقة وادي النطرون.
  أمـــا عبد احملســـن احلكير 
رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
القابضة  عبد احملسن احلكير 
التي تعمل في مجال اخلدمات 
واألسواق التجارية فيشير إلى أن 
عمليات املستثمرين السعوديني 
تراجعت بنسبة تراوحت بني ٣٠ 
و٤٠٪، مؤكدين أن خططهم في 
العمل مستمرة وثقتهم بالسوق 

املصرية عالية جدا.
  فيما أكد مدير إدارة تطوير 
األعمال في شركة «مواد االعمار 
الدوليـــة» فيصـــل العقيل أن 
اســـتثمارات شركته في مصر 
«آمنـــة ولـــم تتأثـــر بســـبب 

األحداث».
أن السوق  العقيل    وأضاف 
املصريـــة لهـــا أهميـــة كبرى 
الستثمارات شركته، معربا عن 

 توقعات بعودة أكثر من ١٠ مليارات دوالر 
  من االستثمارات السعودية في تونس ومصر

ــعودي ان السوق    الرياض ـ يو.بي.آي: قال اقتصادي س
ــتقبال ٤٠ مليار ريال ١٠٫٦ مبا  ــعودية تستعد الس املالية الس
يعادل (مليار دوالر) هي حجم االستثمارات السعودية املرشحة 
ــتمرت االضطرابات  للعودة من كل من تونس ومصر إذا اس
ــية فيهما فترة طويلة. ونقلت صحيفة «عكاظ» امس  السياس
ــتثمارات رهن  ــن فضل البوعينني قوله إن عودة تلك االس ع
بتوافر احلماية احلقيقة للسوق املالية من التداعيات اخلارجية 
ــبب االضطرابات في املنطقة. وأضاف أن عودة ٤٠ مليار  بس
ريال لالستثمار في السوق السعودية مقرونة بإيجاد احلماية 
االستثمارية احلقيقية للسوق، مشيرا إلى أن عوامل احلماية 
للسوق السعودية تكمن في وجود صانع سوق له دور حقيقي 
ــوق وإيجاد األمان لالستثمارات العائدة من  في استقرار الس
ــر  اخلارج واحلد من املبالغة في النزول أو االرتفاع في مؤش

السوق السعودية.
ــار إلى أن أي تغيير في طبيعة االستثمار في كل من    وأش
مصر وتونس سيكون له ضرر كبير على املستثمرين اخلليجيني 

وباألخص املستثمر السعودي والكويتي. 

 ياسر حسن: إجمالي إيداعات عمالء «الوطني المصري» تخطت 
السحوبات منذ عودة البنوك المصرية للعمل

 د.ياسر حسن


