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مصر :البحث عن الشركات املتورطة
في تصدير الفراولة املحظورة سعوديًا

بدءًا من  20أغسطس املقبل

بورسلي ينفذ أكبر عملية هيكلة
وتدوير ملديرين في «التسويق العاملي»
| كتب إيهاب حشيش |
ف ــي واحـ ــدة م ــن أك ـبــر عمليات
الهيكلة والتدوير التي يشهدها
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـتـ ـس ــوي ــق ال ـ ـعـ ــاملـ ــي فــي
«م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرول» أص ـ ـ ــدر
ال ـ ـع ـ ـضـ ــو املـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــدب ل ـل ـت ـس ــوي ــق
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي بـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول،
نـبـيــل ب ــورس ـل ــي تـعـمـيـمــا إداري ـ ــا
ي ـق ـض ــي بـ ـت ــدوي ــر وه ـي ـك ـل ــة ع ــدد
كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن املـ ــديـ ــريـ ــن ف ـ ــي إط ـ ــار
عـمـلـيــات الـتـنـشـيــط واالس ـت ـفــادة
م ــن ال ـط ــاق ــات ال ـب ـشــريــة وتـنــويــع
الـخـبــرات ومــا تقتضيه مصلحة
العمل.

وت ـ ـض ـ ـمـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم الـ ـ ــذي
حـصـلــت «ال ـ ـ ــراي» ع ـلــى نسخة
منه بالنسبة ملــديــريــة تسويق
ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ،يـصـبــح الـشـيــخ
ص ــالح ال ـص ـبــاح مــدي ـرًا لــدائــرة
مبيعات النفط الخام ،وتصبح
ن ـ ـغـ ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــر مـ ـ ــدي ـ ـ ـرًا ل ـ ــدائ ـ ــرة
م ـب ـي ـع ــات الـ ـن ــافـ ـث ــا وال ـب ـن ــزي ــن
والغاز املسال.
فـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،يـ ـصـ ـب ــح أنـ ـ ــور
املعتوق رئيسا للمكتب اإلقليمي
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــن ي ـص ـب ــح
م ـح ـمــد ال ـه ــدل ــق م ــديـ ـرًا ملـبـيـعــات
امل ـش ـت ـق ــات ال ــوسـ ـط ــى ،وي ـص ـبــح
ف ــوزي الـعــوضــي مــدي ـرًا ملبيعات

زيت الوقود واملشتقات الخاصة
ووقود السفن.
وشـ ـم ــل ال ـت ـع ـم ـي ــم ،بــال ـن ـس ـبــة
ملديرية عمليات التسويق يصبح
ال ـش ـي ــخ خ ــال ــد الـ ـصـ ـب ــاح م ــديـ ـرًا
ل ــدائ ــرة الـتـخـطـيــط «ال ـت ـســويــق»،
وت ـص ـب ــح نـ ــدى ال ـس ـم ـيــط م ــدي ــرا
لدائرة عمليات التزويد ،وتصبح
غــديــر ال ـق ــدف ــان مــديــر الـعـمـلـيــات
املـ ـثـ ـل ــى ،ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـت ـمــر ص ــالح
الصالح مديرًا للدائرة البحرية.
وفـ ــي م ــدي ــري ــة إدارة عـمـلـيــات
التسويق ،أقـ ّـر التعميم استمرار
ه ــدي ــل ال ــرف ــاع ــي مـ ــدي ـ ـرًا ل ــدائ ــرة
إدارة املبيعات ،واستمرار هيثم

| القاهرة ـ
من نعمات مجدي
وعادل حسين |
وســط قلق كبير ج ــراء قــرار
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ــوق ــف اس ـت ـي ــراد
الفراولة املصريةّ ،
تقدم النائب
فـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان امل ـ ـصـ ــري خ ــال ــد
م ـش ـهــور ب ـب ـيــان ع ــاج ــل إلـ ــى 3
وزراء ملتابعة القضية.
وطــالــب مـشـهــور فــي بيانه،
وزيــر الــزراعــة عبداملنعم البنا،
ووزيـ ـ ــر ال ـص ـنــاعــة وال ـت ـج ــارة،
ط ــارق قابيل ،ووزي ــر التموين
عـلــي املصيلحي بــالـبـحــث عن
أسـمــاء الـشــركــات املـتــورطــة في
تصدير الفراولة املخالفة ،التي
تسببت في قرار حظر استيراد
هــذه الفاكهة مــن مصر ابـتــداء
من شهر يوليو املقبل.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،وفـ ــي
انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــار أن يـ ـنـ ـظ ــر م ـج ـل ــس
ال ـ ـن ـ ــواب فـ ــي م ـ ـشـ ــروع ت ـعــديــل
بـ ـع ــض أح ـ ـكـ ــام ال ـ ـقـ ــانـ ــون رق ــم
 147لـ ـسـ ـن ــة  1984امل ـت ـع ـل ــق
ب ــرس ــوم ع ـلــى جـ ـ ــوازات الـسـفــر
وت ــراخـ ـي ــص ال ـ ـسـ ــالح وإق ــام ــة
األج ـ ــان ـ ــب وخ ـ ــدم ـ ــات ال ـه ــات ــف
امل ـح ـمــول ،تــوقـعــت م ـص ــادر أن

الـغـيــص م ــدي ـرًا ل ــدائ ــرة الـبـحــوث
التسويقية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــو امل ـ ـن ـ ـت ـ ــدب
للتسويق العاملي نبيل بورسلي
أص ـ ـ ــدر أخ ـ ـي ـ ـرًا ت ـع ـم ـي ـمــا يـقـضــي
بنقل محمد بوفتن لتولي مهام
رئيس مكتب املؤسسة في الصن
اعـتـبــارًا مــن  13أغـسـطــس املقبل،
وعودة رئيس مكتب بكن الحالي
أحـ ـم ــد ال ـ ـصـ ــالل إلـ ـ ــى ال ـت ـس ــوي ــق
ال ـع ــامل ــي ب ـ ـ «م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول»
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،م ـطــال ـبــا ال ـعــام ـلــن
فــي «مــؤسـســة ال ـب ـتــرول» بتقديم
الدعم واملساندة للمسؤولن في
مناصبهم الجديدة.
نبيل بورسلي

«تطورات عديدة ساهمت بتحقيق أفضل النتائج»

مبارك العبدالله :توازن استثمارات «القرين»
ّ
مكنها من مواجهة تداعيات تراجع النفط

| إعداد عماد المرزوقي |
فـ ـ ـ ــي آخ ـ ـ ـ ـ ــر ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ل ـش ـه ــر
م ــاي ــو ي ـق ــوم ب ــه مـعـهــد «»SWFI
املـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــص ب ـ ـ ــرص ـ ـ ــد حـ ــركـ ــة
صـ ـن ــادي ــق الـ ـ ـث ـ ــروة الـ ـسـ ـي ــادي ــة،
استقرت قيمة ثروات الصناديق
الخليجية باستثناء جهاز قطر
لــالسـتـثـمــار الـتــي ارتـفـعــت قيمة
أصـ ــولـ ــه إل ـ ــى ن ـح ــو  342م ـل ـيــار
دوالر بـعــد ثـبــاتـهــا ألش ـهــر عند
 335مليار دوالر.
وبـ ــذلـ ــك ح ـق ـق ــت أص ـ ـ ــول قـطــر
الـسـيــاديــة فــي رص ــد شـهــر مايو
ارتفاعا بنحو  7مليارات دوالر
مقارنة مع آخر تصنيف نشر في
أبريل املاضي.
وكـتـبــت صـحـيـفــة «ن ـيــويــورك
بوست» إن جهاز قطر لالستثمار
يمارس أعماال تجارية توسعية،
ول ـ ــه اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات وشـ ــركـ ــاء فــي
الــواليــات املتحدة وحــول العالم،
مبارك العبدالله وسعدون علي خالل االجتماع

إط ـ ــار سـعـيـهــا لـتـمـلــك شــركــات
تكمل نشاطها في هذا القطاع،
بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم مـ ـ ـش ـ ــروع ال ــدعـ ـي ــة
(مشروع حصة املبارك) ،منوها
ب ـعــدم وجـ ــود ف ــرص كـثـيــرة في
الكويت.
وأض ـ ـ ــاف ع ـل ــي ف ــي تـصــريــح
للصحافين أن «القرين» زادت
حـصـتـهــا ف ــي ال ـشــركــة املـتـحــدة
للمشروعات النفطية إلى 51.5
ف ـ ــي املـ ـ ـئ ـ ــة ،وبـ ـتـ ـح ــوي ــل ش ــرك ــة
«نابيسكو» إلى شركة تابعة من
خالل االستحواذ على حصص
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق امل ـ ـ ـ ــزاد
ال ــرسـ ـم ــي وعـ ـ ـ ــرض اسـ ـتـ ـح ــواذ
إل ـ ــزام ـ ــي آخ ـ ــر ل ـي ـص ــل اج ـم ــال ــي
ملكية املجموعة إلى  50.53في
ً
املئة ،فضال عن االستحواذ على

(تصوير طارق عزالدين)

ح ـص ــة ج ــوه ــري ــة ت ـب ـلــغ  59فــي
املـئــة فــي رأس ـمــال شــركــة إنشاء
القابضة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة
ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـ ـ ــن فـ ــرص
ف ــي ق ـطــاع ال ـخــدمــات الـنـفـطـيــة،
وتسعى للتوسع فــي األس ــواق
التي تتواجد فيها ،مشيرًا إلى
أن شركة «سدافكو» التي تعمل
فــي السعودية ت ــدرس أكـثــر من
فرصة للتوسع في نشاطها.
ولفت إلى أن الشركة تحصل
عـلــى كـمـيــات مـعـيـنــة م ــن الـغــاز
مـحـلـيــا ،م ــؤك ـدًا أن ـه ــا ل ــو كــانــت
تـحـصــل ع ـلــى ال ـك ـم ـيــات املـتـفــق
ع ـل ـي ـهــا م ــع ال ـح ـك ــوم ــة لـحـقـقــت
ن ـتــائــج ورب ـح ـيــة أف ـض ــل ،ولـكــن
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة لـ ــدي ـ ـهـ ــا أولـ ـ ــويـ ـ ــات

تتعلق بتغذية محطات توليد
الكهرباء بالغاز.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون
عـ ـل ــى ب ـ ـنـ ــود جـ ـ ـ ــدول األعـ ـ ـم ـ ــال،
وأبـ ـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر م ـج ـل ــس
اإلدارة وال ـح ــوك ـم ــة وم ــراق ـب ــي
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ،وع ـ ـلـ ــى ت ــوص ـي ــة
مجلس اإلدارة بـتــوزيــع أرب ــاح
نقدية بــواقــع  11فلسا للسهم،
ومـنــح مكافأة ألعـضــاء مجلس
اإلدارة بمبلغ  150ألــف ديـنــار،
وتـ ـ ـف ـ ــوي ـ ــض م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
ب ـ ــإص ـ ــدار سـ ـ ـن ـ ــدات أو ص ـك ــوك
بــالــديـنــار أو ب ــأي عملة أخ ــرى،
وإخ ـ ــالء ط ــرف أع ـض ــاء مجلس
اإلدارة وإبـ ــراء ذمـتـهــم ،وإع ــادة
تعين مراقب الحسابات للسنة
املالية التالية.

علي:
ّ
نهدف للتوسع
في القطاعات الصناعية
 ...وأسسنا شركة مهمة
في الهند

الفالح :أساسيات سوق النفط في املسار الصحيح
دب ــي  -روي ـتــرز  -رأى وزيــر
الـ ـ ـطـ ــاق ـ ــة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،خ ــال ــد
الفالح ،أن «العوامل األساسية
فـ ــي سـ ـ ــوق ال ـن ـف ــط ت ـت ـج ــه فــي
امل ـ ـ ـسـ ـ ــار ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح ،ل ـك ـن ـهــا
بحاجة إلــى الوقت الستعادة
التوازن».
ون ـق ـل ــت ت ـق ــاري ــر صـحــافـيــة
عــن الفالح قــولــه إنــه «بالنظر
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــض ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر فــي
املـ ـخ ــزون امل ـت ــراك ــم ع ـلــى مــدى
الـ ـسـ ـن ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـ ــإن أث ــر
هـ ــذا الـتـخـفـيــض ي ـح ـتــاج إلــى
وقــت حتى يتحقق» ،مضيفا
أن «ال ـتــوق ـعــات الـحــالـيــة التي
تـشـيــر إل ــى اس ـت ـع ــادة ال ـســوق
لـتــوزانـهــا خ ــالل الــربــع الــرابــع
من هذا العام ،قد أخذت بعن
االع ـت ـب ــار الـ ــزيـ ــادة ف ــي إن ـتــاج
النفط الصخري».
وأش ــار الفالح إلــى عمليات
سـحــب «كـبـيــرة نسبيا» تقدر
بـ ـنـ ـح ــو  50م ـ ـل ـ ـيـ ــون ب ــرم ـي ــل
م ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزون ـ ـ ــات الـ ـع ــائـ ـم ــة
وانخفاض املخزونات البرية
ف ـ ــي دول م ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـع ــاون
االقتصادي والتنمية بمقدار
 65مليون برميل مـقــارنــة مع
يوليو .2016
وتابع «السوق في الغالب
تغفل هذه املعايير وتركز على
ال ـس ــوق األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي كــان

االنخفاض في نسب املخزون
فيها أقل من املتوقع».
وف ــي مــايــو املــاضــي ،اتفقت
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان املـ ـ ـص ـ ــدرة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـتـ ــرول (أوب ـ ـ ـ ـ ـ ــك) وبـ ـع ــض
امل ـن ـت ـجــن م ــن خ ــارج ـه ــا على
تـمــديــد ات ـفــاق خـفــض اإلنـتــاج
 1.8مليون برميل يوميا حتى

مـ ـ ــارس  ،2018وتـ ـق ــرر إع ـف ــاء
ن ـي ـج ـي ــري ــا ولـ ـيـ ـبـ ـي ــا ع ـض ــوي
«أوبك» من تخفيضات اإلنتاج
ب ـس ـب ــب االضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ال ـت ــي
كبحت إنتاجهما بالفعل.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـفـ ـ ــالـ ـ ــح إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
«نـسـبــة االل ـت ــزام بــاالت ـفــاق في
أب ــري ــل وم ــاي ــو تـ ـج ــاوزت 100

تراجع صادرات الخام السعودية
إلى  7ماليني برميل يوميًا
دبــي  -رويـتــرز  -أظهرت بيانات رسمية أمــس تراجع صــادرات النفط
الخام السعودية  226ألف برميل يوميًا في أبريل املاضي مقارنة مع الشهر
السابق ،مع سحب اململكة من مخزوناتها رغم استقرار إنتاج الخام.
وبحسب أرقــام مبادرة البيانات املشتركة ،فقد صــدرت اململكة ،أكبر
منتج فــي «أوب ــك» 7.006 ،مليون برميل يوميًا فــي أبــريــل ،انخفاضًا من
 7.232مليون برميل يوميًا فــي م ــارس ،وضـخــت  9.946مليون برميل
يوميًا في أبريل ارتفاعًا من  9.90مليون برميل يوميًا في مارس.
وانـخـفـضــت م ـخــزونــات ال ـخــام الـسـعــوديــة  3.927مـلـيــون بــرمـيــل إلــى
 263.927مليون فــي أبــريــل ،مــن  267.854مليون فــي م ــارس ،وعالجت
مصافي التكرير املحلية  2.651مليون برميل يوميًا مقابل  2.261مليون
برميل يوميًا ،وبلغت ص ــادرات املنتجات النفطية املـكــررة  1.455مليون
برميل.
واستهلكت السعودية  421ألف برميل يوميًا من النفط الخام لتوليد
الكهرباء في أبريل ،بزيادة  116ألف برميل يوميًا عن مارس ،في حني زاد
الطلب السعودي على املنتجات النفطية  335ألف برميل يوميًا إلى 2.461
مليون برميل يوميًا في أبريل مع الشهر السابق له.

ف ــي املـ ـئ ــة» ،مـتــوقـعــا أن يـعــود
اإلنتاج الليبي إلى مستوياته
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،لـ ـك ــن «لـ ـي ــس مــن
الالئق ممارسة ضغوط على
لـيـبـيــا ك ــي ت ـب ـطــئ م ــن وت ـيــرة
انتعاش إنتاجها».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة فـ ـ ــي إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ل ـي ـب ـيــا
ونيجيريا ما زال في النطاق
ال ــذي ُح ــدد فــي الـجــزائــر ،حن
قـ ـ ــررت أوبـ ـ ــك خ ـف ــض اإلنـ ـت ــاج
للمرة األولى منذ العام ،2008
لـهــذا ال ينبغي النظر إليهما
بــاع ـت ـبــاره ـمــا م ـص ــدر تـهــديــد
للمبادرة».
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت «أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك» ق ــال ــت
األسبوع املاضي في تقريرها
الـشـهــري ،إن اإلن ـتــاج زاد 336
أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا ف ــي مــايــو
إل ـ ـ ــى  32.14مـ ـلـ ـي ــون ب ــرم ـي ــل
ـاف فــي
يـ ــوم ـ ـيـ ــا ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ٍ
نيجيريا وليبيا.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة ث ــانـ ـي ــة ،ذكـ ــرت
«رويـ ـ ـت ـ ــرز» أن مــؤس ـســة نفط
الشارقة الوطنية و«يونيبر»
األملـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـق ـي ـم ــان م ـش ــروع ــا
مـ ـشـ ـت ــرك ــا السـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــراد ال ـ ـغـ ــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي املـ ـس ــال ف ــي مـيـنــاء
ال ـ ـح ـ ـمـ ــريـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــارق ـ ــة ،وأن
املنشأة الجديدة ستبدأ العمل
في أوائل العام .2019
وم ــن املـتــوقــع أن تتجه أول

هل يقفز سعر شريحة
الهاتف املحمول
إلى  65جنيهًا؟

يصبح سعر شريحة الهاتف
املـحـمــول  65جـنـيـهــا ،وأن يتم
جـ ـم ــع ح ـص ـي ـل ــة ت ـ ـقـ ــدر ب ـ ـ ـ 1.8
مـلـيــار إل ــى م ـل ـيــاري جـنـيــه من
هـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ،ت ـ ـضـ ــاف إل ــى
إيـ ـ ـ ــرادات الـ ــدولـ ــة .م ــن جــان ـبــه،
كشف الجهاز املركزي للتعبئة
الـ ـع ــام ــة واإلحـ ـ ـص ـ ــاء أن قـيـمــة
صـ ــادرات مـصــر لـلــوقــود خــالل
شهر مارس املاضي بلغت 285
مـلـيــون دوالر ،وه ــو م ــا يمثل
ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا مـ ـق ــارن ــة ب ـ ـصـ ــادرات
ال ـ ــوق ـ ــود خـ ـ ــالل م ـ ـ ــارس 2016
والتي بلغت نحو  240مليون
دوالر.
وأف ــاد «املــركــزي» أن واردات

الـ ـ ــوقـ ـ ــود خ ـ ـ ــالل شـ ـه ــر م ـ ــارس
 2017بلغت  520مليون دوالر،
م ـ ـقـ ــابـ ــل  509م ـ ــالي ـ ــن دوالر
للشهر ذاته قبل عام ،الفتا إلى
قيمة الواردات من املواد الخام
بلغت  518مليون دوالر مقابل
 526مليون دوالر.
وأوض ـ ـ ــح أن ق ـي ـمــة واردات
ال ـ ـس ـ ـلـ ــع الـ ــوس ـ ـي ـ ـطـ ــة س ـج ـل ــت
 1.9م ـل ـي ــار دوالر ف ــي م ــارس
امل ـ ــاض ـ ــي مـ ـق ــاب ــل  2.5م ـل ـي ــار
دوالر لـلـشـهــر ذاتـ ــه ق ـبــل ع ــام،
أما السلع االستثمارية فبلغت
ق ـي ـمــة واردات ـ ـه ـ ــا  566مـلـيــون
دوالر م ـ ـقـ ــابـ ــل  838م ـل ـي ــون
دوالر ،أما قيمة واردات السلع
االستهالكية املـعـمــرة فحققت
 255م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر م ـق ــاب ــل
 546م ـل ـي ــون دوالر ،ف ــي حــن
ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة واردات ال ـس ـلــع
االستهالكية غير املعمرة 883
مليون دوالر تقريبا مقابل 1.4
مليار دوالر.
وس ـج ـلــت قـيـمــة الـ ـص ــادرات
غـيــر الـبـتــرولـيــة لـشـهــر م ــارس
نحو ملياري دوالر مقابل 1.8
مليار دوالر في فبراير املاضي
و 1.8مـلـيــار دوالر ف ــي م ــارس
.2016

أصول «السيادي القطري» ترتفع
إلى  342مليار دوالر

| كتب محمد الجاموس |
أوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
إدارة ش ــرك ــة ال ـقــريــن لـصـنــاعــة
الكيماويات البترولية ،الشيخ
مبارك عبدالله املبارك الصباح،
أن الشركة تمكنت من مواجهة
مـخــاطــر ان ـح ــدار أس ـعــار النفط
بدعم من التوازن اإلستراتيجي
الس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات ـ ـ ـهـ ـ ــا امل ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة
وأص ــول ـه ــا امل ــال ـي ــة امل ـت ـي ـنــة ،ما
ّ
وفـ ــر لـهــا م ـص ــدات مــالـيــة قــويــة
مل ــواجـ ـه ــة ت ــداعـ ـي ــات اس ـت ـم ــرار
انخفاض أسعار النفط.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــره إل ـ ــى
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة لـلـشــركــة،
ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـقـ ــدت أم ـ ـ ــس ب ـح ـض ــور
 62فــي املـئــة مــن املـســاهـمــن ،أن
«ال ـق ــري ــن» ش ـهــدت خ ــالل ال ـعــام
املـ ـ ــاضـ ـ ــي تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات ع ـ ـ ـ ــدة ،مــن
شــأن ـهــا امل ـســاه ـمــة ف ــي تحقيق
أف ـ ـضـ ــل الـ ـنـ ـت ــائ ــج واإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
على مستوى جميع شركاتها
التابعة والزميلة ،بما فــي ذلك
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات واسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذات
ّ
جـ ــديـ ــدة ،مــك ـن ـت ـهــا م ــن تحقيق
صــافــي أربـ ــاح إجـمــالـيــة بقيمة
 34.94م ـل ـيــون دي ـن ــار بــربـحـيــة
 33.58فـ ـل ــس ل ـل ـس ـه ــم ،م ـقــابــل
 24.71م ـل ـيــون دي ـن ــار بــربـحـيــة
 23.63فـلــس للسهم فــي السنة
السابقة.
م ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد ن ــائ ــب
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي فــي الشركة سعدون
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،أن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ت ـ ـهـ ــدف
إلـ ـ ــى الـ ـت ــوس ــع فـ ــي ال ـق ـط ــاع ــات
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ـهــا
أسـســت شــركــة مهمة فــي الهند
ح ـي ــث ت ـت ــواج ــد خـ ـب ــرات مـهـمــة
هناك.
ولفت علي إلى نجاح الشركة
في االستحواذ على  60في املئة
من رأسمال شركة إنشائية ،كما
اس ـت ـحــوذت عـلــى شــركــة أخ ــرى
بنسبة  100في املئة ،وذلــك في

اقتصاد
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تسليمات من الغاز من ميناء
ال ـح ـمــريــة إلـ ــى ه ـي ـئــة ك ـهــربــاء
ومـيــاه الشارقة فــي إطــار عقد
تـ ـ ــوريـ ـ ــد ألج ـ ـ ــل  10سـ ـ ـن ـ ــوات،
وس ـ ـت ـ ـتـ ــراوح ط ــاق ــة املـ ـش ــروع
بن  3و 4مالين طن من الغاز
الـطـبـيـعــي املـ ـس ــال س ـنــويــا أو
 500م ـل ـيــون إلـ ــى م ـل ـيــار قــدم
مكعبة معيارية يوميا.
ع ـلــى صـعـيــد أس ـع ــار الـنـفــط
عامليا ،فقد تراجعت أمس تحت
وطأة التوسع املستمر بأعمال
الـحـفــر ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
م ـ ـ ــا يـ ـب ـ ـق ــي ع ـ ـلـ ــى اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
العاملية مرتفعة رغــم الجهود
الـتــي تـقــودهــا «أوب ــك» لخفض
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ت ـق ـل ـيــص
املعروض بالسوق.
وتـ ـ ـ ــأثـ ـ ـ ــرت األس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار أيـ ـض ــا
ب ـمــؤشــرات عـلــى تـبــاطــؤ الطلب
لـ ـتـ ـنـ ـخـ ـف ــض إل ـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات
ُمـشــابـهــة ملــا كــانــت عليه عندما
أعلنت تخفيضات اإلنتاج للمرة
األولى أواخر العام املاضي.
وس ـج ـل ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـع ـق ــود
اآلجـلــة لـخــام الـقـيــاس العاملي
م ـ ــزي ـ ــج ب ـ ــرن ـ ــت ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاضـ ــا بـ ـ
 18س ـن ـتــا إل ـ ــى  47.19دوالر
لـلـبــرمـيــل ،وان ـخ ـف ـضــت عـقــود
الخام األميركي غرب تكساس
الوسيط  20سنتا إلــى 44.54
دوالر للبرميل.

الفتة إلى أن قطر زادت في اآلونة
األخ ـيــرة مــن استثماراتها حول
ال ـع ــال ــم وت ــزي ــد م ــن تـمـلـكـهــا في
العديد من املؤسسات واملشاريع.
وحـ ـس ــب م ــوق ــع «ان ـف ـي ـس ـتــور
بليس» مــن املفترض أن يحافظ
ج ـ ـهـ ــاز قـ ـط ــر ل ــالس ـت ـث ـم ــار عـلــى
ق ـي ـمــة الـ ـ ـث ـ ــروات الـ ـت ــي يـمـلـكـهــا،
وي ـس ـت ـث ـمــر أك ـث ــر م ــن  90مـلـيــار
دوالر فــي األسـهــم الـعــاملـيــة .وقد
زادت حـصــص تملك الـصـنــدوق
ال ـس ـيــادي ال ـق ـطــري فــي أك ـثــر من
مــؤسـســة مـثــل م ـصــرف «كــريــدي
سويس».
في املقابل ،لم يطرأ أي تغيير
على أصول بقية صناديق الثروة
العربية والخليجية ،حيث كانت
سجلت تــراجـعــا لقيمة الـثــروات
املمتلكة في تصنيف شهر أبريل
املاضي.
وقد بقي الصندوق السيادي
ال ـن ــروي ـج ــي األفـ ـض ــل م ــن حـيــث

تحقيقه ملكاسب منذ  2016إلى
ال ـ ـيـ ــوم ب ــارتـ ـف ــاع ق ـي ـم ــة أص ــول ــه
مــن  885مـلـيــار دوالر فــي يناير
املــاضــي إلــى نحو  922.11مليار
دوالر في مايو ،بارتفاع مكاسب
ق ـ ـ ــدر بـ ـنـ ـح ــو  37مـ ـلـ ـي ــار دوالر
بنهاية شهر مايو ،ليبقى بذلك
متصدرًا قائمة أفضل صناديق
الثروة السيادية في العالم.
في الوقت ذاته ،ارتفعت قيمة
أصـ ـ ـ ـ ــول ص ـ ـن ـ ــدوق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
الـ ـت ــاب ــع ل ـح ـك ــوم ــة أب ــوظـ ـب ــي مــن
 792مـ ـلـ ـي ــار دوالر ف ـ ــي ي ـنــايــر
امل ــاض ــي إل ـ ــى ن ـح ــو  828م ـل ـيــار
دوالر بنهاية شهر مايو ،محققا
بـ ــذلـ ــك مـ ـك ــاس ــب ق ـ ـ ـ ــدرت ب ـن ـحــو
 36مـلـيــار دوالر ،وبــذلــك حــافــظ
الصندوق اإلمــاراتــي على املركز
األول عربيا ،والثاني عامليا .أما
ال ـص ـن ــدوق ال ـس ـي ــادي الـصـيـنــي
فبقي ثالثا بمبلغ  813.8مليار
دوالر مع استقرار قيمة أصوله.

يقضون ساعة يوميًا في القيام بأنشطة تطوعية

« :»HSBCالرغبة في التأثير اإليجابي
تدفع الشباب لالنخراط بعالم األعمال
أظ ـ ـهـ ــرت دراسـ ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة تــم
إع ـ ـ ــداده ـ ـ ــا م ـ ــن قـ ـب ــل «»HSBC
للخدمات املصرفية الخاصة ،أن
الدافع لدى رواد االعمال الشباب
في منطقة الشرق األوســط وراء
ان ـخ ــراط ـه ــم ف ــي ع ــال ــم االعـ ـم ــال،
هــو رغبتهم فــي تحقيق سمعة
وم ـك ــان ــة ج ـي ــدة ألن ـف ـس ـهــم ،وأن
ي ـكــون لـهــم تــأثـيــر إيـجــابــي على
مجتمعاتهم مقارنة باملتوسط
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـ ـ ـ ـ ــرواد األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ع ـلــى
امل ـس ـتــوى ال ـع ــامل ــي .واس ـت ـعــرض
ال ـت ـق ــري ــر الـ ـث ــان ــي ال ـ ـصـ ــادر عــن
البنك ،بعنوان «جــوهــر األعمال
وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع» ،وج ـ ـ ـهـ ـ ــات ن ـظــر
وآراء أك ـث ــر م ــن  4000م ــن رواد
األع ـمــال على املـسـتــوى العاملي،
بغرض فهم دوافعهم في إنشاء
وت ــأسـ ـي ــس مـ ـش ــاري ــع أع ـمــال ـهــم
الخاصة.
ولفتت الــدراســة إلــى أن  3من
ب ــن ك ــل  10أو  29ف ــي امل ـئ ــة من
رواد األعمال في منطقة الشرق
األوسط ممن هم في العشرينات
م ــن ال ـع ـم ــر ،أن ال ـح ــاف ــز لــدي ـهــم
لتأسيس مشاريع أعمالهم هو
رغبتهم في أن يكون لهم تأثير
إيـجــابــي على مجتمعاتهم ،في
ح ــن أن ال ـث ـل ــث م ـن ـهــم ( 33فــي
امل ـئــة) ي ـقــولــون إن ـهــم مــدفــوعــون
أيـضــا برغبتهم ب ــأن يـكــون لهم
تأثير اقـتـصــادي إيـجــابــي ،وهم
نـسـبــة كـبـيــرة مـقــارنــة بــأقــرانـهــم
ف ــي ب ـق ـيــة امل ـن ــاط ــق األخـ ـ ــرى في
العالم التي شملتها الدراسة.
ووجـ ـ ــدت أنـ ــه ع ـلــى امل ـس ـتــوى
ال ـعــاملــي ،ه ـنــاك  20فــي امل ـئــة من
رواد األعمال مدفوعون برغبتهم
في أن يكون لهم تأثير إيجابي
على مجتمعاتهم ،في حن أن 25
في املئة منهم يريدون أن يكون
لهم أثر اقتصادي إيجابي.
وت ــوص ـل ــت الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى أن
 29ف ــي امل ـئ ــة م ــن رواد األع ـم ــال
م ــن ج ـي ــل ال ـش ـب ــاب ف ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط ،قاموا بتأسيس
مشاريع أعمالهم بهدف تحقيق
ألنفسهم
سمعة ومـكــانــة جـيــدة ً
فــي عــالــم األع ـمــال ،مـقــارنــة ب ـ 29
في املئة من جميع رواد األعمال

شباب املنطقة يقضون
 12ساعة و 35دقيقة
في العمل
املدة أطول بساعتني
ونصف الساعة عن
املتوسط العاملي

على املستوى العاملي.
وكـشـفــت ال ــدراس ــة أن الــرغـبــة
فــي إح ــداث ف ــرق إيـجــابــي يكمن
فـ ــي م ـ ـقـ ــدار ال ـ ــوق ـ ــت ،ال ـ ـ ــذي يـتــم
تـ ـخـ ـصـ ـيـ ـص ــه ل ـ ــالنـ ـ ـخ ـ ــراط ف ــي
األنشطة املجتمعية والتطوعية،
ب ـح ـي ــث ي ـق ـض ــي ج ـي ــل ال ـش ـب ــاب
ً
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط مــدة
ت ـقــارب الـســاعــة ( 58دقـيـقــة و20
ثــان ـيــة) ك ــل ي ــوم لـلـم ـشــاركــة في
م ـث ــل ه ـ ــذه األنـ ـشـ ـط ــة ،أي ب ـمــدة
تــزيــد على  15دقيقة مــن جميع
رواد األعـ ـ ـم ـ ــال ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الـ ـع ــامل ــي ،وأعـ ـل ــى م ــن امل ـتــوســط
الزمني ل ــرواد األعـمــال اآلخــريــن
ضمن نفس الفئة العمرية ،وهو
 55دقيقة و 19ثانية.
وتـمـتــد دوافـ ــع جـيــل الـشـبــاب
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
لتشمل رعاية وتطوير املهارات
والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــة،
وم ــن ب ــن جـمـيــع امل ـنــاطــق الـتــي
شملتها ال ــدراس ــة ،فـمــن املــرجــح
لهذه املجموعة ،إلى جانب رواد
األعـ ـم ــال م ــن ج ـيــل ال ـش ـب ــاب في
الواليات املتحدة ،أن تكرس قدرًا
كبيرًا من الجهد إللهام وتعليم
اآلخــريــن والـتــأثـيــر فيهم بشكل
إي ـج ــاب ــي ب ـن ـس ـبــة  51ف ــي امل ـئ ــة،
ليتقدموا بذلك على أقرانهم من
رواد األع ـمــال مــن جـيــل الشباب
فــي أوروبـ ــا بـنـحــو  45فــي املـئــة،

وأقـ ــران ـ ـهـ ــم فـ ــي آسـ ـي ــا وم ـن ـط ـقــة
امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ ب ـن ـحــو  43في
املئة.
وذك ــرت ال ــدراس ــة أن الشباب
يـسـيــرون عـلــى خـطــى متساوية
م ـ ـ ــع أقـ ـ ــران ـ ـ ـهـ ـ ــم ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
املتحدة ،في قيادة الطريق نحو
بــذل املــزيــد مــن الـجـهــود لتنمية
م ـس ـت ــوي ــات ال ـع ـم ــال ــة وت ـط ــوي ــر
مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات امل ــوظـ ـف ــن
( 52فــي امل ـئــة مــن جـيــل الـشـبــاب
األميركي مقابل  49في املئة من
جيل الشباب الشرق أوسطي).
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن ـ ـ ـ ــه بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ــام،
فـ ــإن ج ـيــل ال ـش ـب ــاب ف ــي مـنـطـقــة
بتكريس
الـشــرق األوس ــط يـقــوم
ً
الكثير من الوقت للعمل مقارنة
بـ ــأقـ ــران ـ ـهـ ــم ف ـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
العالم ،بحيث أن مــدة  12ساعة
و 35دقـ ـيـ ـق ــة الـ ـت ــي ي ـق ـضــون ـهــا
يوميا في العمل على أنشطتهم
الـتـجــاريــة ،أط ــول بـمــدة ساعتن
ونـصــف عــن امل ــدة الــزمـنـيــة التي
يقضيها املتوسط العاملي لجيل
ال ـش ـبــاب (ع ـشــر س ــاع ــات وث ــالث
دقائق).
وق ــال رئـيــس الـســوق العاملية
ل ـ ـ ـ ـ ــدى « »HSBCل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات
امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة مل ـن ـط ـقــة
الشرق األوســط صبحي طبارة،
إن الدراسة األخيرة حول جوهر
األعـ ـ ـم ـ ــال واملـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ،أظـ ـه ــرت
أن رواد األعـ ـم ــال م ــن ج ـيــل في
منطقة الشرق األوسط مندفعن
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ن ـ ـحـ ــو ت ـح ـق ـي ــق
أه ـ ــدافـ ـ ـه ـ ــم ،وي ـ ـبـ ــذلـ ــون جـ ـه ــودًا
ً
ك ـب ـي ــرة ويـ ـك ــرس ــون ال ـك ـث ـيــر مــن
على تحقيق هذه
الوقت للعمل ً
األه ـ ــداف م ـقــارنــة بــأقــران ـهــم في
بقية أنحاء في العالم.
ً
وأضاف أنه فضال عن املردود
املـ ــالـ ــي ،ف ـم ــن امل ـث ـي ــر لــاله ـت ـمــام
بشكل خــاص رؤيــة حــب اإليـثــار
والـسـعــي لتحقيق أث ــر إيـجــابــي
كلي على املجتمعات التي تعمل
فيها شركات األعمال التجارية،
إذ أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ــوام ـ ـ ــل م ـه ـم ــة
وأساسية فــي تحديد توجهات
وتطلعات وأهداف رواد األعمال
لبدء مشاريعهم الخاصة.

