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أسواق دول الربيع 
العربي عادت

إلى اجتذاب رأس 
املال األجنبي 

لالستثمار في األوراق 
املالية واملصانع 

والعقارات

البورصة املصرية تعد أحد أفضل األسواق أداء في العالم في 2012

»قمة رويترز«: االستثمار يتعافى في اقتصادات دول الربيع العربي
دبـــي ـ رويترز: حني أعلنت 
شركتان عقاريتان من اإلمارات 
العربية املتحدة عن مشـــروع 
كبير في مصر الشـــهر املاضي 
كان هذا أكبـــر من مجرد دفعة 
العقاري املصري. كان  للسوق 
عالمة على عودة االستثمار عبر 

احلدود في هذه املنطقة.
الفطيم  وقالـــت مجموعـــة 
وشـــركة إعمار العقارية إنهما 
توصلتـــا إلـــى اتفـــاق مبدئي 
الستثمار نحو خمسة مليارات 
جنيه مصري )820 مليون دوالر( 
في بنـــاء مجمع »كايرو جيت« 
على طريق القاهرةـ  اإلسكندرية 

الصحراوي.
الذي  وســـيتكون املجمـــع 
سيبنى على مساحة 160 فدانا 
من مركز للتســـوق ومساحات 
للمكاتـــب اإلدارية وفندق فخم 
ومدارس ومراكز طبية ووحدات 

سكنية.
وبعد عام ونصف من اندالع 
انتفاضـــات الربيع العربي في 
أجزاء كبيرة من منطقة الشرق 
افريقيا عادت  األوسط وشمال 
الدول التي تأثرت باالضطرابات 
إلى اجتذاب رأس املال األجنبي 
لالســـتثمار في األوراق املالية 
واالستثمار املباشر في املصانع 

والعقارات.
ومازالت هـــذه العملية غير 
مكتملة وتسير بخطى مترددة 
إذ مازالت األوضاع االقتصادية 

قامتة في كثير من البلدان.
فمصر على سبيل املثال تواجه 
عجزا فـــي ميزان املدفوعات قد 
يسبب انخفاضا في قيمة عملتها 
ودفعها لطلب قرض بقيمة 4.8 
مليارات دوالر من صندوق النقد 

الدولي.
لكن في بعـــض الدول مثل 
البحرين ومصر وليبيا واملغرب 
وتونس واليمن هناك عالمات 
على أن املستثمرين يشعرون 
بعودة قدر كاف من االستقرار 
السياسي للبدء في البحث عن 

فرص استثمارية.
وقال عدنان أحمد يوســـف 
الرئيـــس التنفيـــذي ملجموعة 
البحرينية  البركة املصرفيـــة 
»هناك قدر جيـــد من االهتمام 
باالستثمار في شمال افريقيا«، 
مضيفـــا أن االهتمام ال يقتصر 
التقليدية  القطاعات  فقط على 

مثل البنوك والعقارات.
وقال يوسف الذي يرأس أيضا 
احتاد املصارف العربية إن من بني 
مواطن االهتمام اجلديدة قطاعات 
التحتيـــة والصناعات  البنية 

االستهالكية وحتى الترفيه.
وســـيناقش أكثر من 20 من 
مديري الشركات واملسؤولني من 
أنحاء املنطقة آفاق وفرص األعمال 
في قمة رويترز لالستثمار في 
الشـــرق األوسط وهي سلسلة 
من املقابالت التي ستجرى في 
الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر في 

أكثر من 6 مدن عربية.
ووجهـــت انتفاضات الربيع 
العربي ضربة شديدة لالستثمار 

الربيع العربي هو بروز الدول 
العربية اخلليجية كمستثمرين 
كبـــار في شـــمال أفريقيا وهو 
ما يعوض جزئيـــا هبوطا في 
االستثمارات الغربية ناجتا عن 
املشاكل االقتصادية في اوروبا 

والواليات املتحدة.
وستســـاعد اســـعار النفط 
املرتفعةـ  التي يدعمها بني عوامل 
التوترات السياسية في  اخرى 
املنطقـــة ـ مصـــدري اخلام في 
الشرق األوســـط على تسجيل 
فائـــض مجمـــع فـــي موازين 
املعامالت اجلارية سيبلغ حوالي 
400 مليار دوالر هذا العام وهو ما 
يقترب من مستوى قياسي وفقا 
لتقديرات صندوق النقد الدولي. 
وبعض ذلك الفائض يعاد تدويره 
اآلن الى دول الربيع العربي في 

شكل مساعدات واستثمارات.
والكثير من االســـتثمارات 
الكبيرة تقوم بها شركات خليجية 

تدعمها الدولة.
لكن يوسفـ  الرئيس التنفيذي 
ملجموعة البركةـ  قال انه يوجد 
ايضا اهتمام متنام بني الشركات 
اخلاصة التي لديها سيولة نقدية 

كبيرة في اخلليج.
وعلـــى ســـبيل املثـــال فان 
الســـعودية  مجموعة صافوال 
لألغذيـــة اشـــترت شـــركتني 
العام املاضي  أواخر  مصريتني 
وقالـــت أمـــوال اخلليج ـ وهي 
شركة خاصة لالستثمار املباشر 
مقرها السعودية ـ انها تتطلع 

لالستثمار في مصر.
وقال يوسف »القطاع اخلاص 
في اخلليج أصبح كبيرا وقويا 
جـــدا. ولذلك فإنـــه يتطلع الى 

اخلارج«.

فرص كثيرة لكن الفرص ليست 
واقعا بعد«. غير أن هناك بوادر 
قوة تظهر في قطاعات استثمارية 
أخرى في مصر. وقالت شركة 
جونز الجن السال لالستشارات 
إن انتخـــاب الرئيـــس د.محمد 
مرســـي في يونيو أعطى دفعة 
لعدد من القطاعات. وقال تقرير 
للشركة في أكتوبر »مع العودة 
إلـــى مناخ أكثر اســـتقرارا من 
السياســـية وفي عهد  الناحية 
حكومة ترحب باالســـتثمارات 
نرى تزايدا لثقة املســـتثمرين 

واملستهلكني«.
ويتعافى االستثمار األجنبي 

املباشر في بلدان كثيرة.
وقالـــت وكالـــة النهـــوض 
باالستثمار في تونس إن البالد 
اجتذبت 1.48 مليار دينار)931 
مليون دوالر( في األشهر الـ 9 
األولى مـــن 2012 بزيادة قدرها 
27% عن الفترة املقابلة من العام 

املاضي.
ويقل هذا الرقم 1% فقط عن 
الفتـــرة املقابلة مـــن 2010 قبل 

الربيع العربي.
وقال مســـعود أحمد مدير 
الشـــرق األوسط وآسيا  ادارة 
الوسطى بصندوق النقد الدولي 
ان بعض املستثمرين يتوقعون 
ان يعطي الربيع العربي دفعة 
لالقتصادات في األجل الطويل 
مع بـــذل احلكومـــات اجلديدة 
الدميوقراطية جهودا اكبر خللق 

الوظائف وخفض الفقر.
وأضـــاف قائـــال »هـــؤالء 
املستثمرون يدركون حقيقة ان 
الفرص فـــي املنطقة في األجل 

املتوسط تبقى مواتية جدا«.
وأحد أكبر التطورات في أعقاب 

في الدول األكثر تضررا.
فقد تراجع املؤشر الرئيسي 
للبورصـــة املصرية نحو %50 
العام املاضي وخرجت من البالد 
استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 

483 مليون دوالر.
ويقارن هذا مع تدفقات قدرها 
6.39 مليارات دوالر في 2010 وفقا 
لبيانات املؤسسة العربية لضمان 

االستثمار وائتمان الصادرات.
وتظهر أحـــدث أرقام ميزان 
املدفوعـــات أن الصـــورة بدأت 

تتحسن.
البنك  فقد أظهرت بيانـــات 
املركزي تباطؤ صافي تدفقات 
إلى  املالية  استثمارات احملافظ 
إلى 456 مليون دوالر  اخلارج 
في الربـــع الثاني من هذا العام 
من 1.58 مليار دوالر في الفترة 

نفسها من العام املاضي.
وسمح ذلك بقفزة بلغت %56 
ملؤشـــر البورصة املصرية منذ 
بداية العام حتى اآلن مما يجعل 
القاهرة أحد أفضل األسواق أداء 

في العالم.
وقال شـــريف ســـالم مدير 
أبوظبـــي  احملفظـــة بشـــركة 
لالســـتثمار إن صعود األسهم 
املصرية توقف في األســـابيع 
القليلـــة املاضية حيـــث أدرك 
التحديات  املســـتثمرون حجم 
االقتصادية التي تواجهها البالد 
ومن بينها احلاجة خلفض عجز 
امليزانية من خالل تخفيض الدعم 
وهو قرار صعـــب من الناحية 

السياسية.
وقال سالم »لم نصل بعد إلى 
احلد الـــذي ميكننا أن نقول إن 
كانت مصر قد جتاوزت املرحلة 
الصعبـــة أو ال.. هناك بالتأكيد 

فرص كثيرة أمام املستثمرين للدخول في البورصة املصرية

»اخلليج« يعلن الفائزين في حساب الدانة 
أجـــرى بنك اخلليـــج في 11 
نوفمبر 2012 السحب األسبوعي 
اخلامس األربعني حلساب الدانة 
2012 معلنـــا بذلك عن أســـماء 
10 فائزيـــن يحصـــل كل منهم 
على جائـــزة قدرها 1000دينار، 
والفائزون الـ 10 هم: عامر جودت 
خلف، ليلى محمود احمد خاجة، 
لولوة نهابة خلف حمادة، زهراء 
محمد عبداحملسن محمد العلي، 
العازمي، علي  هادي زال مزعل 
صالح حمود العلي، فالح سيف 
عمـــر البذالي ياســـمني، محمد 
حسني املوسى، مصطفى محمد 
حسن علي، ومحمد عبداهلل فهد 

فرص للفوز في سحب الدانة.
للمشاركة في سحوبات الدانة، 
ميكن للعمالء زيارة فروع بنك 
اخلليج البالـــغ عددها56 فرعا، 
أو التحويل املباشـــر عن طريق 
اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت، 
أو االتصـــال باخلدمة املصرفية 
الهاتفيـــة على رقـــم 1805805 
للحصول على املســـاعدة، كما 
ميكنهـــم أيضا زيارة موقع بنك 
-e.www :اخلليـــج اإللكتروني
com.gulfbank للحصـــول على 
املتعلقة بحساب  كل املعلومات 
الدانة أو أي من منتجات وخدمات 

البنك األخرى.

منهم. هذا ويتميز حساب الدانة 
من بنك اخلليج أنه باإلضافة إلى 
كونه حسابا مينح جوائز نقدية، 
فهو يشـــجع العمالء أيضا على 
توفير املال. فكلما زاد املبلغ املودع 
وطالت مدة بقائه في احلســـاب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.
كما مينح حساب الدانة أيضا 
العديد من اخلدمات املتميزة منها 
خدمـــة »بطاقة الدانـــة لإليداع 
احلصـــري« التـــي متنح عمالء 
الدانة حرية إيداع النقود في أي 
وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
التي متكن عمالء  »احلاســـبة« 
الدانة من حســـاب ما لديهم من 

املطيري.
ويشجع بنك اخلليج اجلميع 
علـــى فتح حســـاب الدانة أو/و 
زيـــادة اإليداعات ممـــن لديهم 
حســـاب الدانة، لتزداد فرصهم 
ويحالفهم احلظ في ربح السحب 
األسبوعي الذي مينح 10 فائزين 
جائزة وقدرها 1000 دينار لكل 

الصني توافق لبنك »أي.سي.بي.سي« 
على افتتاح فرعني في السعودية والكويت

»البترول املصرية« تنتهي من وضع خطة لترشيد 
دعم الطاقة وتوزيعها بنظام »الكوبونات«

0.77% ارتفاعًا في القيمة السوقية 
للشركات املدرجة مبسقط

قطاع األعمال السعودي يسعى للمشاركة 
في مشروعات إعادة إعمار ليبيا 

طوكيوـ  كونا: كشفت تقارير إخبارية أمس 
عن موافقة السلطات الصينية لبنك الصناعة 
والتجارة الصيني )أي.سي.بي.سي( أكبر البنوك 
التجارية في البالد واألول على العام من حيث 
القيمة السوقية واألرباح الفتتاح فرعني للبنك 

في اململكة العربية السعودية والكويت.
وقال رئيس »أي.سي.بي.سي« في تصريحات 
سابقة ان البنك يهدف الى وضع بصمته على 
خريطة البنـــوك العاملية كأكبر مقرض حيث 
يعتزم إنشاء 6 أفرع جديدة خارج البالد بنهاية 

العام احلالي.
وكانت األفرع اخلارجية للبنك حققت في 
األشهر التسعة األولى من العام احلالي أرباحا 
بلغت 796 مليون دوالر بزيادة قدرها %27.2 

وهو ما يتجاوز النمو احمللي.
كما سمح البنك املركزي األرجنتيني لـ »أي.
سي.بي.ســـي« في الثامن من الشهر اجلاري 
بشـــراء حصة بلغت 80% في بنك »ستاندرد« 
األرجنتيني وشـــركتني تابعتني له في صفقة 

بلغت 650 مليون دوالر.

علمت »األنباء« ان وزارة البترول املصرية 
انتهت من حتديد أســـعار املواد البترولية في 
خطتها اجلديدة لترشيد دعم الطاقة وتوزيعها 
بنظـــام »الكوبونات« على فئات االســـتهالك 
املختلفة، في محاولة ملواجهة تسريب كميات 
كبيرة إلى السوق السوداء، وتخفيض مخصصات 

دعم الطاقة في املوازنة العامة للدولة.
ووفقا خلطة وزارة البترول املصرية، سيتم 
حتديد كميات البنزين والسوالر للمستهلكني 
من أصحاب السيارات املالكي واألجرة والنقل، 
وحددت الوزارة عدد ســـيارات املالكي، وفقا 
إلحصاءات إدارة املرور بوزارة الداخلية، بنحو 

6 ماليني سيارة.
ومن املقرر منح ســـيارات النقل مبختلف 
أنواعها 1200 ليتر شهريا، ومنح سيارات املالكي 
120 ليتر بنزين شـــهريا، كما تقرر تخصيص 
بنزين 80 للســـيارات املصنعة قبل عام 1995 
فقط، بقيمة 1620 جنيها سنويا، تدفع مقابل 
احلصول على الكوبون من إدارة املرور التابعة 
لها الســـيارة، ويحق ألصحاب تلك السيارات 
احلصول على أنواع متقدمة من البنزين وخصم 

القيمة السعرية من الكوبون.
وبحسب اخلطة اجلديدة لدعم الطاقة، سيتم 
قصر بيع بنزين »80« على نظام الكوبونات 
فقط بـ 90 قرشـــا، ولن يطرح للبيع بالسعر 
احلر، كما سيباع بنزين »90« في »الكوبون« 
بســـعره احلالي أي بقيمة 175 قرشا، على أن 

يطرح للبيع في احملطات بقيمة 3 جنيهات.
كما استقرت وزارة البترول على إلغاء دعم 
بنزين »92«، وبيعه بالسعر احلر بقيمة 3.25 
جنيهات لليتر الواحد، وكانت الوزارة قد قامت 
بإلغاء الدعم على بنزين »95«، وبيعه بـ 4.75 

جنيهات، مقارنة بـ 2.75 جنيه حاليا.
أما السيارات التي تسير بالسوالر، فقررت 
وزارة البترول منح كل سيارة نقل »كوبونات« 
ســـنوية بقيمة 15 ألفـــا و840 جنيها، مقابل 
حصولها على 14400 ليتر سوالر في العام بسعر 
110 قروش، على أن يطرح للبيع بالسعر احلر 
خارج الكوبونات بـ 2 جنيه، وبالنسبة لوسائل 
الركاب »ميكروباصات« و»أوتوبيسات«  نقل 
ســـتحصل على 10 آالف ليتر سنويا في شكل 
كوبونات، بســـعر مدعوم بقيمة 110 قروش، 

بإجمالي 11 ألف جنيه سنويا.
وفي السياق ذاته، طلبت وزارة البترول من 
وزارة الزراعة حتديد احليازات اخلاصة بكل 
فالح، وحتديد كميات السوالر التي يحتاجها 
لتشغيل ماكينات الري، بجانب حتديد الكميات 
التي قـــد حتتاجهـــا اآلالت الزراعية األخرى 
املســـتخدمة في احلصاد، كما قررت الوزارة 
بيع طن املازوت إلى املصانع كثيفة االستهالك 
بألف جنيه ضمن نظام الكوبونات، وألفي جنيه 

بالسعر احلر خارج منظومة الدعم.

القاهرة ـ ناهد إمام  ٭

مسقطـ  كونا: أظهرت احصاءات عمانية اليوم 
ان القيمة السوقية للشركات املدرجة بسوق 
مسقط لألوراق املالية بلغت 11.41 مليار ريال 
عماني بنسبة ارتفاع قدرها 0.77% عن الشهر 
السابق والتي بلغت 11.33 مليار ريال عماني.

وذكر التقرير الصادر عن ســـوق مســـقط 
لألوراق املالية ان مؤشر سوق مسقط )30( أغلق 
نهاية شهر اكتوبر املاضي عند مستوى 5660.03 
نقطة مرتفعا بـ 125.65 نقطة بنســـبة %2.27 

مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه.
وأشـــارت الى ان قيمة التداول خالل شهر 
اكتوبر 2012 بلغت حوالي 66.88 مليون ريال 
عماني بنسبة انخفاض قدرها 41.43% عن الشهر 
السابق حيث كان املعدل اليوم لقيمة التداول 
3.52 ماليني ريال عماني مقارنة بـ 5.44 ماليني 

ريال عماني معدل التداول اليومي املسجل خالل 
شهر سبتمبر 2012.

وعلى صعيد املساهمة القطاعية احتل القطاع 
املالي املرتبة األولى حيث حقق ما مقداره 27.97 
مليون ريال عماني بنســـبة 41.82% من قيمة 

التداول االجمالية.
وجاء في املرتبة الثانيـــة قطاع اخلدمات 
بقيمة مقدارها 23.06 مليون ريال عماني بنسبة 
34.48% وأخيرا قطاع الصناعة بقيمة مقدارها 

14.95 مليون ريال عماني بنسبة %22.36.
أما فيما يتعلق باالســـتثمار غير العماني 
فقد بلغت قيمة شـــراء غيـــر العمانيني 14.01 
مليون ريال عماني بنســـبة 20.95% وبلغت 
قيمة بيع غير العمانيـــني 11.47 مليون ريال 

عماني بنسبة %17.14.

الرياض ـ أ.ش.أ: يســــتضيف مجلس الغرف 
السعودية اليوم السبت رئيس املؤمتر الوطني 
الليبي العام د.محمد يوسف املقريف، الذي يزور 
السعودية حاليا على رأس وفد رفيع املستوى من 
الوزراء الليبيني وأعضاء من املؤمتر الوطني العام، 
وذلك في لقاء موسع يجمعهم مع أصحاب األعمال 
السعوديني. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية 
م.عبداهلل بن سعيد املبطيـ  في تصريحات نشرت 
أمسـ  »إن اللقاء سيبحث آفاق التعاون املشترك 

ومستقبل العالقات االقتصادية بني البلدين، إضافة 
ملناقشة متكني مشاركة قطاع األعمال السعودي 
في مشــــاريع إعادة اإلعمار والتنمية الليبية«. 
وأعرب عن رغبة قطاع األعمال السعودي للدخول 
بقوة في مشاريع إعادة األعمار الليبية ومناقشة 
اآلليات التي حتقق للشركات السعودية املشاركة 
في تلك املشاريع، مشددا على أهمية مشاركة رجال 
األعمال السعوديني في اللقاء وطرح رؤيتهم حول 

احملاور املطروحة على أجندته.

بيروت ـ رويترز: قال رياض سالمة حاكم مصرف 
لبنان املركزي لـ »رويترز« أمس إن البنوك اللبنانية في 
سورية خسرت 400 مليون دوالر خالل الصراع الدائر 

هناك منذ 20 شهرا.
وذكر سالمة أن احلكومة تعتزم أيضا مبادلة 1.5 مليار 
دوالر من السندات العاملية عندما يحل أجلها في 2013 

وأضاف أنه طرحا عاما أوليا جديدا في بورصة بيروت 
سيكون جاهزا خالل »عام أو اثنني«.

وقال إن احلكومة تصدر أيضا سندات عاملية جديدة.

وتابع دون أن يحدد إطارا زمنيا مفصال أن احلكومة 
اللبنانية تصدر حاليا ما بني 1.5 و2.0 مليار دوالر من 

السندات العاملية اجلديدة وستستخدم احلكومة العائدات 
ألغراض امليزانية.

وقال سالمة إن من املتوقع أن ينمو االقتصاد اللبناني 
مبعدل 2% هذا العام.

وسيمثل ذلك تباطؤا كبيرا باملقارنة بالعام املاضي.
وتقول احلكومة إن االقتصاد منا مبعدل 5.2% في 2011 

لكن االقتصاديني يتشككون في ذلك.

وقال صندوق النقد الدولي في سبتمبر املاضي إن 
السياسات الضعيفة التي تنتهجها احلكومة أضرت 

باالستثمار في لبنان.
وأضر الصراع الدائر في سورية املجاورة كذلك 

باالستثمار وأبطأ عمليات صنع القرار إذ تزايد العنف 
الطائفي في لبنان في أعقاب اندالع احلرب في سورية.

وشهد لبنان منوا سريعا في أوائل عام 2011 حتى توقف 
االقتصاد في أعقاب انهيار احلكومة وبسبب تداعيات 

االنتفاضة في سورية.

»املركزي اللبناني«:  البنوك اللبنانية في سورية 
خسرت 400 مليون دوالر

لألوقية )األونصة( في سبيله 
لتكبد خسارة أسبوعية نحو 
1% بعد أن صعدت األسعار أكثر 
من 3% في األسبوع السابق.

الذهب  ولم يشهد ســـعر 
العقود األميركية اآلجلة  في 
تغييـــرا يذكر عنـــد 1713.60 
دوالرا لألوقية. وبني املعادن 
النفيســـة األخرى انخفضت 
الفضة 0.6% إلى 32.39 دوالرا 

هبوط الذهب وسط غموض 
يكتنف االقتصاد العاملي

لألوقيـــة والبالتني 0.7% إلى 
لألوقيـــة  دوالرا   1577.99
والبالديوم 1.23% إلى 621.47 

دوالرا لألوقية.

ـ رويتـــرز:  ســـنغافورة 
انخفض سعر الذهب قليال أمس 
إلى تكبد خسائر  في طريقه 
أسبوعية بنحو 1% إذ تأثرت 
األسعار سلبا بالغموض حيال 

آفاق االقتصاد العاملي.
ويلوح فـــي األفق خفض 
تلقائي لإلنفاق وزيادة تلقائية 
للضرائب في الواليات املتحدة 
بـــدءا من مطلـــع 2013 ما لم 
يتدخـــل الكونغرس كمصدر 
قلق رئيسي في األسواق املالية 
أكبر اقتصاد  إذ يهدد بدفـــع 
في العالم لهاوية الركود من 

جديد.
ويقول محللون أن وضع 
الذهـــب كمالذ آمن ســـيلمع 
في حال فشـــل احملادثات في 
الكونغرس لكن جتنب الكارثة 
املالية قد يضر باالقبال على 

الذهب.
الذهب  وانخفض ســـعر 
الفوري 0.1% إلى 1713.19 دوالر 

رياض سالمة


