 34اقتصاد

االربعاء  ١٨يناير ٢٠١٧

خالل  2016وبنمو سنوي  ..%81بدافع متويل نفقات املوازنات

«كامكو» 75 :مليار دوالر إصدارات السندات

باملنطقة ..أعلى مستوياتها منذ األزمة املالية
قال تقرير صادر عن شركة
كامكو لالســتثمار ان بعض
األحداث الرئيسية التي شهدها
 ،2016مثــل خــروج اململكة
املتحــدة من االحتاد األوربي
ونتائج االنتخابات الرئاسية
األميركيــة ،متوقع أن ينتج
عنها انعكاسات طويلة األجل
من شــأنها التأثير على منو
االقتصاد العاملي .كما يتوقع
ارتفاع مستويات عدم اليقني،
األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث
تقلبات على مستوى كل فئات
األصول.
إضافة إلى ذلك ،يبدو أن
التركيــز قد بــدأ في التحول
بعيدا عن األســواق الناشئة
ويتوجــه نحــو األســواق
املتقدمــة كمــا شــهدنا على
مدار العام ،فــي محاولة من
قبل املســتثمرين لالستفادة
مــن االرتفاع الكبير ملعدالت
النمو االقتصادي األميركي في
أعقاب النتائج غير املتوقعة
لالنتخابات األميركية.
عــاوة على ذلــك ،بدأت
معــدالت النمــو االقتصادي
ترتفع في أوروبا مع تراجع
معــدالت البطالــة وارتفــاع
مســتويات التضخم ،حيث
يبحث البنك املركزي األوربي
فــي الوقــت الراهــن كيفية
التخفيف من برنامج التيسير
الكمي.
مــن جانب آخــر ،بعد ان
قامت األسواق الناشئة بدفع
معــدالت النمــو االقتصادي
العاملــي ألكثــر مــن عقد من

الزمــن فإنه يتوقــع لها اآلن
اخذ قســط مــن الراحة قبل
أن تشــهد حتسن أوضاعها،
الســيما تلــك االقتصــادات
الكبرى مثــل الصني ،والتي
تشــهد تراكما عاليا للديون
وتراجع التأثير الهامشي على
منو الناجت احمللي اإلجمالي.
كمــا يعتبــر العــام 2016
نقطة حتول على عدة اصعدة
بالنســبة ملنطقــة الشــرق
األوسط وشمال أفريقيا فيما
يتعلق بأســواق رأس املال،
حيــث شــهدت دول اخلليج
قدرا عاليا مــن التقلبات في
ســوق رأس املال األساســي
اخلاص بها ،أال وهو ســوق
األوراق املالية ،وذلك بسبب
تراجــع أســعار النفــط ،في
حــن اضطــرت احلكومــات
إلى اللجوء إلى سوق الدخل
الثابت غير املستغل لتمويل
عجــز املوازنــة مبــا أعطــى
دفعــة الزدياد عــدد األدوات
املتوافرة علــى نطاق أدوات
الدخل الثابت.
وعلى الصعيد اإليجابي،
شــهد  2016عودة إلصدارات
الســندات في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا بدافع
مــن اإلصــدارات الســيادية
لتمويل نفقات املوازنة .وقد
بلغت إصدارات السندات في
منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيــا خــال  2016اعلــى
مستوياتها منذ األزمة املالية،
حيث سجلت  75.8مليار دوالر
بنمو بلغت نسبته  %81على

أساس سنوي.
وكان تراجــع إصــدار
الصكوك السيادية في 2016
لصالح الســندات التقليدية
العامليــة بهــدف االســتفادة
من الســيولة املتوافرة لدى
املســتثمرين الدوليــن هو
الســبب الرئيســي لتراجع
إجمالي إصــدارات الصكوك
خــال العــام  .2016إال اننــا
نرى انه يوجد فراغ بالنسبة
للمســتثمرين احملليني على
صعيد الصكوك ،مبا من شأنه
أن يزيد من جاذبية اإلصدارات
املستقبلية.
ونتوقع أن تكون ماليزيا
أكبر مصدر للصكوك في العام
 ،2017إال أنــه من املتوقع أن
تنخفض حصة الدولة نتيجة
لسياســات بنكهــا املركزي.
إال اننا نرى أن هذا التراجع
ســيعادله ارتفاع إصدارات
دول مجلس التعاون اخلليجي
والتي يتوقع لها التطرق إلى
سوق الصكوك بهدف متويل
عجز املوازنات.
ومع رفع أســعار الفائدة
املتوقع للفيدرالي األميركي في
 ،2017فإن اجلهات التنظيمية
في منطقة الشــرق األوسط
وشمال أفريقيا ستتفاعل وفقا
لسياسات الفيدرالي األميركي
نظرا الرتباط عمالت معظم
تلك الدول بالدوالر األميركي.
التفاصيل الكاملة على موقع «األنباء»:
www.alanba.com.kw

انطالق مؤمتر ملتقى شركات التأمني
 19فبراير املقبل

أكد املدير العام لشركة ناس
إلدارة مطالبات التأمني صالح
اللنقاوي ان حجم سوق التأمني
ميكــن ان يتضاعف في حال
مت إنشــاء هيئة عليا للتأمني
او تنظيمة بالشــكل األنسب

صالح اللنقاوي

مــن جانــب وزارة التجــارة
والصناعة ،مقدرا حجم هذه
الزيــادة بأنها تصل الى نحو
 100مليون دينار تقريبا.
واشار اللنقاوي مبناسبة
التحضيــر ملؤمتــر ملتقــى
شــركات التأمــن  19فبرايــر
املقبــل الى ان كل دول العالم
التي فيها هيئات تأمني ساهمت
في تنظيم األســواق وزيادة
حجم ســوق العمــل وحفظ
حقــوق األطراف املنتســبة،
وذلك عبر إصدار تشــريعات
جديــدة تســاهم فــي تنظيم
الســوق وزيادة حجم العمل
في ظــل رؤية واضحة تخدم
جميع األطراف.
وأكــد اللنقــاوي ان قطاع
التأمــن يعاني مــن نواقص
كثيرة منها على سبيل املثال

تأمني املسؤولية املدنية.
وأوضح اللنقاوي أن قيمة
سوق التأمني في الكويت تقدر
بنحو  400مليون دينار تقريبا،
مشــددا على ان منــو القطاع
بشــكل كبير خالل السنوات
العشــر األخيرة وبات هناك
سوق وحجم عمالء يستحقان
التنظيــم والرقابة الســليمة
التي تقوم على أسس علمية
واضحة للشركات والعمالء.
وكشــف اللنقاوي عن انه
وانطالقــا مــن اهميــة قطاع
التأمني وضرورة إنشاء هيئة
عليــا للتأمــن اســوة بدول
اخلليج ،سيتم عقد مؤمتر في
 19فبراير املقبل في شيراتون
الكويت ملناقشة آفاق وحتديات
القطاع ومستقبلة التنظيمي
بكافة أبعادة.

جمعية قرطبة التعاونية
اإلعــالن املوحـ ــد لط ــرح األنش ـط ــة لالستـ ـثـ ـم ــار
من قب ــل أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة
في اجلمعيات التعاونية رقم املواف ــقة ( )31286لس ــنة 2016
بنا ًء على م�افقة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية بكتابها امل�ؤرخ يف  2016/10/23على طرح
االأن�شطة التالية لال�شتثمار من قبل الغري وهي كالتايل:
م

النشاط

املوقع

املساحة

القيمة
االسثتمارية

الرقم اآللي

1

عطارة

املـــول التجــاري /امليــزانني
حمــل رقم ()26

 37م2

 370د.ك

18243692

2

حلويات
ومعجنات

املـــول التجــاري /الأر�شــي
حمــل رقم ()37

 70م2

 700د.ك

20343932

وفق ال�شروط التالية:
 -1يطب � � ��ق القرار ال�زاري رقم (/8ت) ل�شنة  2015ب�شاأن �ش�ابط ا�شتغ � � ��الل اأ�شحاب امل�شروعات ال�شغرية واملت��شطة
خلدمة احلركة التعاونية.
 -2ت��ش � � ��ع العط � � ��اءات بال�شن � � ��دوق مبا�شرة وبالظرف املغلق من قب � � ��ل مقدمي العطاءات ويكتب عل � � ��ى كل عطاء ا�شم
الن�ش � � ��اط املطل�ب ا�شتثماره فقط دون االإ�شارة اإىل اأي بيان � � ��ات اأخرى بناء على القرار ال�زاري رقم /35ت2014 /
اخلا�ص بتنظيم عطاءات اال�شتثمار.
 -3يق � � ��دم الطل � � ��ب عل � � ��ى كرا�شة ال�شروط نظري ر�ش � � ��م قدره ( 50د.ك) غري ق�اب� � � ��ل لل�رد اعتبار ًا من ي � � ���م االربعاء امل�افق
2017/1/18م حت � � ��ى نهاي � � ��ة دوام ي � ���م الث� ��الث � � � ��اء امل�افق 2017/1/31م من ال�شاع � � ��ة � 7:30شباح ًا حتى ال�شاعة
 2:30ع�شراً.
 -4ت � � ���دع الطلبات داخل ال�شندوق املخ�ش�ص مب �ق��ر احت� ��اد اجلمعي� � � ��ات التع��اون �ي��ة اال�شته� ��الكي� ��ة بح�يل  -الدائري
الراب � � ��ع  -من االأح � � ��د اإىل اخلمي�ص خالل فرتة الدوام الر�شمي لالحتاد من ال�شاع � � ��ة (� )9:00شباح ًا حتى ال�شاعة
( )5:30م�شاءً.
 -5من وقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية عند اإبالغه كتابياًخالل اأ�شب�عني من تاريخ االختيار الإمتام
االإجراءات الالزمة وت�قيع العقد واإال يعترب طلبه الغياً.
 -6تطبق اأحكام القان�ن رقم  24ل�شنة  1979واملعدل بالقان�ن رقم  118ل�شنة  2013يف �شاأن اجلمعيات التعاونية
والقرارات ال�زارية بهذا ال�شاأن.
 -7اأن تك � � ���ن الرخ�شة التجارية املقدم � � ��ة مطابقة متام ًا مل�شمى الن�شاط املطروح اأعاله ح�شب امل�شرح به بقرار املجل�ص
البلدي ل�شنة  2011ولن يعتمد باأي رخ�شة اأخرى.

امل�شتندات املطلوبة:
� 1ش�رة البطاقة املدنية ل�شاحب الرتخي�ص.
� 2ش�رة الرخ�شة التجارية �شارية املفع�ل للن�شاط املطروح.
3
4
5
6
7
8

اأن يق � � ��دم طالب اال�شتثمار اإقرار ًا وتعهد ًا بعدم وج�د اأي فرع م�شتثمر لنف�ص الن�شاط املطروح لدى اجلمعية
م�شتثمر ًا من قبله حالي ًا ويف حالة ثب�ت عك�ص ذلك �شيتم �شحب اال�شتثمار اجلديد منه.
�شهادة من اجلمعية اإذا كان مقدم الطلب م�شاهم ًا باجلمعية املذك�رة اأعاله.
�شهادة من ال�شندوق ال�طني لرعاية وتنمية امل�شروعات ال�شغرية واملت��شطة.
�شهادة من امل�ؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية تفيد باأنه م�شجل على الباب اخلام�ص.
و�شل �شراء كرا�شة ال�شروط.
كرا�شة ال�شروط معباأة ومعتمدة وم�قعة وخمت�مة من قبل امل�شتثمر.

رئي�س جمل�س الإدارة

في ظل زيادة التقشف المالي الحكومي ..وتباطؤ نشاط قطاع المستهلك

«الوطني» :تباطؤ منو االقتصاد السعودي  %1.2خالل 2016
قال تقرير صادر عن بنك
الكويت الوطني انه بعد مضي
عامني على بدء أسعار النفط في
التراجع وتباطؤ منو االقتصاد
السعودي على خلفية ترشيد
االستثمار احلكومي وتباطؤ
منو االئتمان وشح السيولة،
اتخذت الســلطات العديد من
اخلطوات ملواجهة اتساع العجز
املالي كترشيد اإلنفاق وتطبيق
سياسة التشديد املالي.
وقد متثلت تلك اخلطوات
بتجميــد رواتــب وامتيازات
القطــاع احلكومــي وخفض
الدعوم على البنزين واخلدمات
وتقليــل حجــم املشــاريع
االستثمارية ورفع املزيد من
اإليرادات غير النفطية من خالل
زيادة الضرائب وتطبيق برامج
اخلصخصــة ،إذ متثــل هذه
اخلطوات وغيرها من اإلجراءات
التي أقرتها السلطات إلعادة
هيكلــة االقتصــاد وحتقيــق
التنويع االقتصادي واالستدامة
املالية رؤية السعودية للعام
 ،2030ونتوقــع أن حتقــق
السلطات بعض أهدافها احملددة
مستقبال ،كما نرى أن االقتصاد
سيستمر في تسجيل منو ولكن
باعتدال خالل  ،2018وذلك بدعم
من ارتفاع أسعار النفط وتعافي
ثقة املستهلك واملستثمر.
ومن املتوقع أن يسجل منو
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
تباطؤا ملحوظــا خالل 2016
ليصل إلى  ٪1.2من  ٪3.5في

ركود محتمل
لالقتصاد غير
النفطي السعودي
في 2016
توقعات بوصول
النمو غير النفطي
إلى  ٪0.8و٪1.9
خالل 2017
و2018

 ،2015وذلك وســط استمرار
احلكومــة بخفــض اإلنفــاق
الرأســمالي وضعــف إنفــاق
املستهلك.
كمــا انه مــن املتوقــع أن
يتراجع النمو غير النفطي أيضا
بصورة ملحوظة في العام 2016
ليصل إلى  ٪0.2على أســاس
ســنوي من  ٪3.1على أساس
سنوي في  ،2015وذلك متاشيا
مع التزام الســلطات بتنفيذ
سياســتها املالية املتشــددة
وتباطؤ القطاع اخلاص نتيجة
انخفاض اإلنفاق في مبيعات
التجزئة باإلضافة إلى التراجع
في ثقة املستهلك.
لذلك من احملتمل أن يسجل
االقتصاد غير النفطي ركودا
في حال أظهرت بيانات الربع
الثالث من  2016التي ستصدر
قريبا منوا ســلبيا ثانيا على
اساس ربع سنوي ،إذ تراجع
العديد من مؤشــرات نشــاط

املســتهلك فــي العــام 2016
كصفقــات أجهزة نقاط البيع
وأجهزة السحب النقدي اآللي
باإلضافــة إلى منــو االئتمان
املمنــوح للقطــاع اخلــاص
ومؤشر مديري املشتريات ،إال
أن مؤشــر مديري املشتريات
قد شهد بعض التقلبات على
اســاس شــهري ولم يتراجع
إلى أقل من مستوى  50الذي
يعكــس التقلص في نشــاط
األعمــال .ومــن املتوقــع أن
يتسارع النشاط مستقبال خالل
العامني  2017و 2018وذلك إثر
سداد احلكومة بعض املبالغ
املستحقة ومتاشيا مع ارتفاع
منــو الودائع نتيجــة ارتفاع
أسعار النفط وإصدار السندات
العاملية .ومن احملتمل أيضا أن
ترتفع وتيرة االقتراض على
خلفية ارتفاع تدفقات الودائع،
ونتوقــع أن يصل النمو غير
النفطي إلى  ٪0.8و ٪1.9خالل
 2017و 2018على التوالي.
واســتمر قطاع النفط في
الوقت نفسه بالنمو خالل 2016
متاشيا مع رفع اململكة انتاجها
إلى مستوى قياسي بلغ 10.5
ماليني برميل يوميا في 2016
باإلضافة إلــى انتاجها للغاز
الطبيعي مــع انطالق محطة
واسط .ومن املتوقع أن يصل
منو الناجت احمللــي اإلجمالي
النفطي احلقيقي إلى  ٪2.5في
 2016ليعتدل الحقا ويصل إلى
 ٪0.5في  2017ومن ثم إلى ٪0.4

فــي  2018متاشــيا مع تراجع
االنتــاج وفــق اتفاقية أوپيك
خلفض االنتاج.
وبينمــا مــن املتوقــع أن
يتقلــص انتــاج الســعودية
وفق تلــك االتفاقية إال أننا ال
نرى أن التراجع للعام سيصل
فعال إلى النســبة احملددة في
االتفاقية عند  .٪4.5بدأ معدل
التضخــم بالتباطؤ في العام
 2016مســجال تراجعا للشهر
السابع على التوالي في أكتوبر
ليصل الى  ٪2.6على أســاس
سنوي .وقد ترك مكون املواد
الغذائية األثر األكبر على مؤشر
غــاء املعيشــة .وقــد اعتدل
معــدل التضخم علــى الرغم
من تسجيله تسارعا ملحوظا
في بداية العام  2016فور رفع
الســلطات أســعار البنزيــن
واخلدمات .ومــن املتوقع أن
يســتمر التضخم علــى تلك
الوتيرة دخوال في العام 2017
ليتراجــع الــى  ٪2.5ويعاود
ارتفاعه الحقا في العام 2018
الى  ٪4.3متاشــيا مع تسارع
منــو االقتصــاد .وســيواجه
التضخــم أيضــا العديــد من
الضغوطات خالل العام 2018
مــع ارتفاع أســعار اخلدمات
والبنزين وارتفاع الضرائب
(وضريبة القيمة املضافة).
التفاصيل الكاملة على موقع «األنباء»:
www.alanba.com.kw

استقبل وفد اتحاد الغرف التجارية والصناعية إلقليم كردستان العراق

الغامن :نتطلع إلى فرص استثمارية في العراق

بحث رئيس غرفة جتارة
وصناعة الكويت علي الغامن
تعزيز العالقات االقتصادية
مع الوفد الكردستاني برئاسة
رئيس احتاد الغرف التجارية
والصناعية القليم كردستان
العراق ،دارا جليل اخلياط،
حيــث أكــد الغــامن علــى
عمــق العالقــات التجارية
واالستثمارية مع العراق.
واضــاف أن قطــاع
األعمــال الكويتــي يتطلــع
الــى الفرص االســتثمارية
والتجاريــة املتاحــة فــي
اقليــم كردســتان العــراق
الــذي يعتبر من األســواق
التي يســتهدفها املســتثمر
الكويتــي نظرا ملــا حتتاج
اليــه الى مشــاريع تنموية
كبــرى في شــتى املجاالت،
وكذلــك المتالكهــا عددا من
املقومات التي جتعلها وجهة
اقتصادية واعــدة ،وقد أكد
اســتعداد الغرفة لتسخير
كل امكاناتها الحتاد الغرف
إلقليم كردستان في سبيل
توطيد العالقات االقتصادية
وفتح آفاق جديدة للتعاون.
مــن جانبه ،أكــد عضو

أعضاء غرفة التجارة برئاسة علي الغامن في لقطة جماعية مع ممثلي الوفد العراقي

اجلوعان :التعاون
بني الكويت وإقليم
كردستان هدف
إستراتيجي

مجلــس ادارة الغرفــة فهد
اجلوعــان أن التعــاون بني
الكويت واقليم كردســتان
العــراق يعتبــر هدفــا
اســتراتيجيا يفــرض بذل
مزيد مــن اجلهــود املكثفة
لتعميق التفاهم ،واستيعاب
ما متليه املصالح املشتركة،
وأن قطاع األعمال الكويتي
يتابع التطورات التي شهدها
االقليم في مجاالت االقتصاد
والبنــى التحتيــة وكذلــك
القطاع العقاري ،مشيرا الى

ضــرورة االهتمام بخطوط
الشــحن وانتقــال الســلع
بني البلدين لالســتفادة من
االمكانــات التــي ميتلكهــا
اقليم كردستان في قطاعات
الزراعــة ،النفط ،الصناعة،
والسياحة.
وأشــاد باجلهــود التي
تبذل على الصعيد السياسي
من خالل اقامة عدة زيارات
رفيعة املستوى في السنوات
الســابقة والتــي تكلل من
خاللهــا توقيــع اتفاقيات

مشــتركة فــي مجــاالت
التعــاون الديبلوماســي،
النقل ،التعليــم والثقافة،
واالقتصاد.
وأشــار الــى أن افتتاح
قنصلية لــدى الكويت في
أربيل يعد مؤشرا كبيرا على
االهتمام الذي توليه القيادة
الكويتية لالقليم.
من جانبه ،أكد اخلياط
على وجود خطط ومشاريع
تنموية جادة جتعلها االكبر
في منطقة الشرق األوسط
من خالل تواجد العديد من
الشــركات العامليــة ،داعيا
املســتثمر الكويتــي الــى
املشاركة في هذه املشاريع
خصوصا بعد صدور عدد
من القوانني االســتثمارية
اجلاذبة ألصحاب األعمال،
مؤكدا أن هدف هذه الزيارة
توثيق عــرى التعاون بني
القطاعني اخلاص الكويتي
والكردســتاني وبحــث
عمل شــراكات استثمارية
وجتاريــة ،مؤكدا أن اقليم
كردســتان يزخــر مبوارد
طبيعيــة كبيــرة كامليــاه،
الزراعة ،النفط وغيرها.

للعام الثالث على التوالي

«مؤسسة البترول» جتدد عقد تخزين النفط اخلام مع «سوميد»
في إطار سير املؤسســة نحو حتقيق إستراتيجية التسويق العاملي
 ،2030الهادفــة إلى تعزيز تواجد الكويت في األســواق الواعدة ،جددت
مؤسســة البترول الكويتية عقد تخزين ونقل النفط اخلام الكويتي مع
الشركة العربية ألنابيب البترول (سوميد) للعام الثالث على التوالي.
وقع عقد التجديد من مؤسسة البترول الكويتية العضو املنتدب للتسويق
(باإلنابة) وليد البدر ،ومن جانب الشركة العربية ألنابيب البترول رئيس
مجلــس اإلدارة والعضو املنتدب للشــركة م.محمد عبداحلافظ ،وحضر
مراسم التوقيع نائب العضو املنتدب لعمليات التسويق جمال اللوغاني،
وعدد من قيادات قطاع التسويق العاملي ،ومسؤولي شركة «سوميد».
وبهذه املناســبة ،قال نائب العضو املنتدب لعمليات التسويق جمال
اللوغاني «إن مؤسسة البترول الكويتية تهدف من تخزين ونقل النفط
اخلام عبر خزانات وأنابيب شركة «سوميد» إلى تسهيل عمليات تداول
النفط اخلام الكويتي في الســوق املصرية ،وتســهيل عمليات التصدير
عبر البحر األبيض املتوســط ،فضال عن إيجاد أســواق جديدة في دول
حوض البحر املتوسط ،وقارة أوروبا».

جانب من توقيع عقد تخزين النفط اخلام مع شركة «سوميد» املصرية

بدء تداول أسهم «السالم» بالسوق املصري
القاهرة :ناهد امام

قــال نائب رئيس مجلس
اإلدارة مجموعــة الســام
القابضة فــاح الهاجري :ان
بدء تداول اسهم املجموعة في
السوق املصري جاء باعتبارها
الشركة العربية األولى التي
مت قيدها بالبورصة املصرية
ومدرجة بسوقني خليجيني،
وهما الكويت اإلمارات ،عالوة
على انها الشركة األولى عربيا
التي تدرج على شكل شهادات
إيداع مصرية لتسهيل تداولها
بالعملة احمللية في الســوق
املصري.
وأوضــح ان عملية طرح

فالح الهاجري

االكتتاب ألســهم «الســام»
بالبورصــة املصرية أغلقت
علــى تلقــي طلبــات شــراء
اخلميــس املاضــي بإجمالي
 5.4ماليني سهم وأن إجمالي
الكمية املعروضة للبيع كانت
 3.4ماليني سهم لتبلغ التغطية
بذلك  ،%١٦٠حيث بلغت نسبة
التخصيص  %٦٠تقريبا.
ولفت الهاجري إلى انه كان
هناك اكثر من سيناريو لتأمني
وتغطية االكتتاب ،لكن زخم
مشاركة املستثمرين بالسوق
املصري والتقدم لشراء أسهم
«الســام» جــاء قبــل انتهاء
جلسة تداول اخلميس املاضي،
من خالل أوامر الشراء لشركات

مختلفة عدة وبإجمالي طلبات
فاقت مليوني سهم ما جتاوز
حتى توقعاتنا ،مشيرة إلى أن
زخم الشراء الذي مت على أسهم
الشركة عكس الرغبة الواسعة
من قاعدة كبيرة من املساهمني
في االكتتاب بأسهمها ثقة في
متانة املركز املالي لـ «السالم».
وبــن الهاجــري أن قرار
إدراج «الســام» في السوق
املصريــة يكتســي أهميــة
خاصــة كونه يأتــي كمقدمة
لنقل اســتراتيجية استثمار
املجموعة من املتوســط الى
طويل األجل في مصر ،وهى
التوجه الذي اســتدعى البدء
بتطويــر وتدعيــم نشــاط

املجموعة في الوقت الراهن،
مبينا ان هناك ثقة بان الوقت
احلالي األفضل لإلدراج قبل
أن يشــهد االقتصاد املصري
انطالقة قويــة خالل األعوام
املقبلة.
وأوضــح أن قرار اإلدراج
جــاء مدفوعــا بأهميــة هذه
الســوق التي تعتبــر األقدم
عربيا وفــي املنطقة بالكامل
جلهــة التنظيم ،مشــيرا إلى
ان هيئة سوق املال املصرية
األقدم على اإلطالق وهذا محل
اعتبــار كبير لــدى املجاميع
االســتثمارية الكبــرى التي
تســعى إلى توســيع قاعدة
مساهميها.

