١٣
«أرزان» :نهدف الستدامة في نمو حقوق المساهمين والربحية
ةديرجلا

•
العدد  / 4124األربعاء  22مايو 2019م  17 /رمضان 1440هـ

economy@aljarida●com

اقتصاد
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• زينل :نركز على تنويع مصادر الدخل للتقليل من مخاطر التقلبات االقتصادية والجيوسياسية
محمد اإلتربي

قــالــت رئـيـســة مـجـلــس اإلدارة
في مجموعة أرزان المالية ،وفاء
القطامي ،إن المجموعة واصلت
ت ـط ـب ـيــق اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ال ـتــي
تـحـقــق ل ـهــا ال ـت ـنــوع ف ــي م ـصــادر
ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـتـ ـج ــات
وخ ــدم ــات مـمـيــزة لـلـعـمــاء ،مما
يــؤهـلـهــا ف ــي الـمـسـتـقـبــل الـقــريــب
لـ ـت ــرسـ ـي ــخ مـ ـك ــان ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ضمن الشركات الرائدة في دولة
الكويت والمنطقة ،إذ تهدف إلى
تحقيق االستدامة في نمو حقوق
الـمـســاهـمـيــن وزيـ ـ ــادة الــربـحـيــة،

القادم أفضل
قال جاسم زينل ،على هامش الجمعية ،في تصريح خاص
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إن هـنــاك خـطــة تـطــويــر طـمــوحــة لـشــركــة أرزان،
مؤكدا أن الشركة زرعت خالل السنوات الماضية العديد من
االستثمارات والـفــرص المجدية ،وسيتم جني الثمار خالل
المرحلة المقبلة.
وأك ــد أن هـنــاك ت ـفــاؤال كـبـيــرا وتطلعا إيـجــابـيــا السـتـفــادة
الشركة من حصة البورصة التي فازت فيها ضمن تحالف في
عملية خصخصة ناجحة.
وأض ــاف ،ردا على س ــؤال بخصوص تقسيم الـشــركــة ،أنه
ستكون هناك أصول غير مدرجة تحت كيان وأصول مدرجة
مــدرة تحت الكيان الـمــدرج ،وسيكون مقابل كــل سهم حالي
سهمان للمساهم بحسب التوجه األولي والمبدئي حاليا.

مما يضمن لها مــوا صـلــة النمو
والمزيد من النجاح.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـقـ ـط ــام ــي ،خ ــال
اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة
أمــس ،أن أسـعــار النفط تراجعت
فــي الــربــع األخـيــر مــن عــام ،2018
ب ـع ــد أن ت ـح ـس ـنــت األس ـ ـعـ ــار فــي
النصف األول من العام ،وساهم
هذا االرتفاع في تعزيز موازنات
ّ
وتحسن
ا لـحـكــو مــات الخليجية
أوضاعها المالية ،إال أنها تأثرت
ً
س ـل ـب ــا ف ــي ال ـن ـص ــف ال ـث ــان ــي مــن
ً
ال ـع ــام ،ن ـظ ــرا لـمـتـغـيــرات الـســوق
وانخفاض سعر النفط.
وتمكنت الكويت من الصمود،
ون ـ ـج ـ ـحـ ــت ف ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة هـ ــذه
التقلبات المحيطة بـهــا ،بسبب
سعر التعادل للنفط في موازنة
الدولة ،لذا احتفظت بالتصنيفات
االئتمانية القوية ،وحقق الناتج
ً
المحلي اإلجـمــالــي نـمــوا بنسبة
 2.9في المئة ،وارتفع معدل نمو
الـنــاتــج غير النفطي بنسبة 2.8
في المئة.
أم ــا عـلــى الـمـسـتــوى العالمي،
فـقــد تـعــرضــت األس ـ ــواق الـمــالـيــة
العالمية لهزة قوية في النصف
الـثــانــي مــن عــام  2018إثــر تزايد
الـ ـت ــوت ــرات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وم ـن ـهــا
ال ـحــرب الـتـجــاريــة بـيــن الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـي ــن ،واس ـت ـم ــرار

وفاء القطامي مترئسة الجمعية العمومية (تصوير عبدالله الخلف)
ال ـب ـن ــك الـ ـف ــدرال ــي األمـ ـي ــرك ــي فــي
تشديد السياسة النقدية ،وذلك
من خالل رفع أسعار الفائدة أربع
مـ ــرات خ ــال ع ــام  ،2018وال ــذي
ً
انعكس سلبا على أسواق األوراق
ال ـم ــال ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وخـ ـس ــارة
مكاسبها خالل العام.
وتابعت قائلة" :وعلى الصعيد
األوروبـ ـ ـ ــي م ــا زال ـ ــت م ـفــاوضــات
خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ــن االت ـح ــاد
األوروب ــي وإمـكــان عــدم التوصل
إل ــى حــل ُم ــرض ب ـهــذا ال ـشــأن من
األم ـ ـ ــور الـ ـم ــؤث ــرة ع ـل ــى ال ـســاحــة
االقتصادية ،لما له من أثــر على
نمو المملكة المتحدة وقدرتها

ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل م ــع ب ـق ـيــة الـ ــدول
األوروبـ ـي ــة .وف ــي ال ـجــانــب اآلخــر
ي ـت ـع ــرض االقـ ـتـ ـص ــاد األوروب ـ ـ ــي
للتراجع بسبب الخالف السياسي
بـيــن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وال ــدول
األعـضــاء ،إلــى جانب السياسات
التجارية الحمائية التي تبثها
الواليات المتحدة.
وفي ضوء ما سبق من البيئة
التشغيلية لـلـمـجـمــو عــة ،وا صــل
مجلس إدارة المجموعة ممارسة
م ـهــامــه ف ــي ت ـقــديــم الـتــوجـيـهــات
الحكيمة ل ــإدارة التنفيذية في
تـنـفـيــذ خ ـطــط واس ـتــرات ـي ـج ـيــات
المجموعة ،بما يحقق األهــداف

ّ
«كميفك» توقع عقد خدمات «شؤون القصر»
أع ـلــن الـمـهـنــدس أح ـمــد الــردعــان
ال ـم ــديــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـق ـطــاع تـطــويــر
األعـ ـم ــال ب ـشــركــة ال ـكــويــت وال ـشــرق
األوسط "كميفك" توقيع عقد خدمات
بين الشركة والهيئة العامة لشؤون
الـ ـق ـ ّـص ــر يـ ـه ــدف ل ـت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
متكاملة إلدارة وتنظيم ومتابعة
أسهم المشمولين بالرعاية.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــردعـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن ذل ــك ي ــأت ــي من
خـ ــال ن ـظ ــام آلـ ــي ح ــدي ــث وم ـت ـطــور
خاص بهؤالء ،يتمكن خالله موظفو
الهيئة الـعــامــة ل ـشــؤون الـقـ ّـصــر من
مـتــابـعــة ح ـســابــات ورص ـي ــد أسـهــم
ج ـم ـي ــع ال ـم ـش ـم ــول ـي ــن ب ــرع ــاي ـت ـه ــم
وأوضــاع ـهــم الـمــالـيــة الـيــومـيــة بناء
على أسـعــار اإلق ـفــاالت اليومية في
جميع األسواق.
وأوضح أن من شأن ذلك تسهيل
عملية المتابعة وتنظيم وترتيب
العمل لدى الهيئة نحو إسراع العمل
ف ــي اس ـت ـخ ــراج ال ـت ـق ــاري ــر الـشــامـلــة
والتفصيلية لكل قــا صــر ومشمول
بالرعاية.
وأشار إلى أنه بذلك تكون شركة

لقطة جماعية عقب التوقيع
ً
"ك ـم ـي ـف ــك" م ـ ـثـ ــاال لـ ـتـ ـع ــاون ال ـق ـطــاع
ال ـخــاص مــع الـقـطــاع الـحـكــومــي من
خــال تقديم خــدمــات مميزة تعمل
ع ـلــى م ـس ــاع ــدة ال ـق ـط ــاع الـحـكــومــي
ً
بتسهيل وتسريع أعماله خصوصا
تقديم هذه الخدمة ألبنائنا األيتام
وكل مشمول بالرعاية.

وج ـ ــرى ح ـفــل تــوق ـيــع ال ـع ـقــد في
مكاتب الهيئة ومثل الهيئة العامة
لـشــؤون الـقـ ّـصــر الـمــديــر الـعــام بــراك
الشيتان ،وشــركــة الكويت والشرق
األوسط لالستثمار المالي الرئيس
التنفيذي عادل الحميضي.
وت ــم ذل ــك ب ـح ـضــور م .ال ــردع ــان،

«زين» ترعى حفل «قرقيعان» هيئة
ذوي اإلعاقة في دور الرعاية

سيلڤرمان يتوسط الخشتي وفريق «زين» ومنظمي الحفل ونزالء دور الرعاية
أعلنت شركة "زيــن" رعايتها الرئيسية لحفل
ّ
"القرقيعان" الــذي نظمته الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة في دور الرعاية االجتماعية التابعة
ل ــوزارة الـشــؤون االجتماعية والـعـمــل ،لمشاركة
األيتام والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة
فرحة الشهر الفضيل ضمن حملتها الرمضانية
"زين الشهور".
وقــالــت ال ـشــركــة فــي ب ـيــان صـحــافــي أم ــس ،إن
الـحـفــل شـهــد حـضــور كــل مــن الـسـفـيــر األمـيــركــي
لــدى الـبــاد لــورانــس سيلڤرمان ،ونــائــب المدير
العام لقطاع الشؤون التعليمية والتأهيل بهيئة
ذوي اإلعاقة أنور األنصاري ،والرئيس التنفيذي
لـلـعــاقــات واالتـ ـص ــاالت ف ــي زي ــن ال ـكــويــت ولـيــد
الخشتي ،ونــائــب مدير قطاع الـخــدمــات الطبية
والنفسية واالجتماعية بالهيئة ا لـعــا مــة لــذوي
اإلعاقة هنادي المبيليش ،والشيخة سهيلة سالم
الصباح ،ومجموعة من ممثلي الوزارات والهيئات
والسفارات المختلفة في الدولة.
وأوض ـح ــت "زيـ ــن" أن تـعــاونـهــا الـمـسـتـمــر مع
إدارة الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة إلن ـجــاح ه ــذا الحفل
ً
سنويا يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية واالستدامة ،إذ تتولى "زين" من خالل
هــذا التعاون مشاركة األيـتــام والمسنين وذوي
االحتياجات الخاصة فرحة المناسبات المختلفة
على مدار العام ،ومنها المناسبات التي تأتي مع
شهر رمضان المبارك مثل "القرقيعان" وغيرها.
ّ
وبينت الشركة أن فريقها التطوعي قدم خالل
الحفل "الـقــرقـيـعــان" والـهــدايــا واألل ـعــاب لأليتام
والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة ،باإلضافة
إلى المشاركة في مختلف الفعاليات التي شهدها
الحفل ،وهي اللفتة التي عكست األجواء التراثية

الرمضانية الجميلة رغبة منها إل ضـفــاء لمسة
ً
وفاء لهذه الفئات العزيزة من المجتمع خصوصا
خالل الشهر الفضيل.
وأض ــاف ــت زي ــن أن ـهــا تـتــولــى تنظيم ال ــزي ــارات
اإلنسانية لــدور الرعاية االجتماعية على مــدار
الـعــام وفــي مختلف المناسبات وفــي مقدمتها
شهر رمضان المبارك ،بمشاركة فريق متطوعي
الشركة الذين يقومون بمشاركة فرحة المناسبات
واألعياد المختلفة بالتعاون مع إدارة دور الرعاية
ً
االجتماعية فــي وزارة الـشــؤون ،انعكاسا لــروح
الخير التي يتسم بها المجتمع الكويتي.
وأك ــدت الـشــركــة أنـهــا تــؤمــن بــأن مسؤوليتها
اتـ ـج ــاه مـ ـج ــاالت االسـ ـت ــدام ــة أمـ ــر ب ــال ــغ األهـمـيــة
استراتيجية
بالنسبة لها ،وينعكس ذلك من خالل
ّ
الشركة في ّ
تنوع برنامجها الرمضاني المكثف
الــذي يهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع
بركة وفرحة الشهر الفضيل.
ً
وأضافت "زين" أنها لن تدخر جهدا في تعزيز
جسور اتصاالتها مع عمالئها والمجتمع الذي
تعمل فيه ،إذ لطالما سعت إلــى ترسيخ مفهوم
ً
االستدامة عمليا من خالل تكثيف برامجها في
شهر رمضان المبارك ،باعتبارها من المؤسسات
االقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة
والتزامات حقيقية اتجاه المجتمع.
وأفادت الشركة بأن التزامها المستمر في تقديم
قيمة مضافة للمجتمع ،هو ما يجعلها تحرص
ً
على تـنــاول القضايا األكـثــر تــأثـيــرا فــي الحياة،
مبينة أن حملتها الرمضانية "زين الشهور" تأتي
لتترجم هذا التوجه ،إذ تحمل معها رسالة تحث
على الـتـقــارب والـتــراحــم والـمـشــاركــة فــي الحياة
ونشر السالم في العالم.

وك ــرسـ ـت ــي كـ ـ ــوالثـ ـ ــوران م ــدي ــر ع ــام
اإلدارة الـمــالـيــة فــي "كـمـيـفــك" ،وكــل
مــن صــالـحــة بــن ثــانــي مــديــرة إدارة
النشاط التجاري للشركات ،وهند
الرغيب من إدارة المحاسبة.

ال ـس ــام ـيــة ل ـل ـشــرك ــة .وقـ ــد ع ــززن ــا
ميثاق مجلس اإلدارة وسياسة
ال ـحــوك ـمــة ال ـس ـل ـي ـمــة ل ـل ـشــركــات،
والتي تعد حجر األساس لنجاح
واستدامة الشركات.
ً
وأخيرا ،وبالرغم من التحديات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ال ـ ـت ـ ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــا
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،فـ ـق ــد اس ـت ـط ــاع ــت
تـحـقـيــق ن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة خــال
الـعــام ،حيث تمكنت مــن تحقيق
إي ـ ـ ـ ــرادات تـشـغـيـلـيــة ق ــدره ــا 8.6
ماليين دينار عن السنة المالية
الـمـنـتـهـيــة ف ــي دي ـس ـم ـبــر ،2018
مقارنة مع العام الماضي ،2017
التي بلغت  8ماليين ،كما حققت

ال ـم ـج ـمــوعــة ص ــاف ــي أرب ـ ـ ــاح بـلــغ
 2.5مليون ديـنــار فــي عــام ٢٠١٨
مقارنة مع أرباح بلغت  1.7مليون
في .٢٠١٧
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
الـتـن ـفـيــذي ف ــي ش ــرك ــة مـجـمــوعــة
أرزان الـمــالـيــة ،جــاســم زي ـنــل ،إن
ً
اإلدارة التنفيذية تـبــذل جـهــودا
ح ـث ـي ـثــة ل ـخ ـلــق م ــؤس ـس ــة مــال ـيــة
م ــرم ــوق ــة ل ـل ـت ـن ـبــؤ بــالـمـسـتـقـبــل
الـ ـق ــري ــب الـ ـم ــرك ــز الـ ـ ــريـ ـ ــادي فــي
صناعة المال واالستثمار.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف زيـ ـ ـن ـ ــل أن ت ـن ــوي ــع
مصادر دخل المجموعة للتقليل
من مخاطر التقلبات اإلقتصادية

والجيوسياسية سيظل هدفنا،
مــوض ـحــا أن اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة
تتطلع لتعزيز مكانة المجموعة
على مستوى الخدمات الرئيسية
ال ـتــي تـقــدمـهــا ال ـش ــرك ــة ،والـعـمــل
على زي ــادة النمو فــي القطاعات
المستهدفة .وأخ ـيــرا االسـتـفــادة
من الفرص االستثمارية في الدول
التي توجد فيها المجموعة.
وأقرت «عمومية» الشركة عدم
توزيع أرباح عن عام .2018

«التجاري» يقدم خدمة توصيل العيادي لعمالء
الخدمات المصرفية الشخصية
في إطار سعيه الدائم لخدمة عمالئه
عـلــى نـحــو أف ـضــل ،وحــرصــا مـنــه على
تــوفـيــر جـهــدهــم ووق ـت ـهــم ،أع ـلــن البنك
التجاري الكويتي تقديم خدمة توصيل
الـ ـعـ ـي ــادي م ـج ــان ــا ل ـع ـم ــاء ال ـخ ــدم ــات
المصرفية الشخصية ،من خالل تطبيق
 Cash Xpressعبر "التجاري أون الين"،
وك ــذل ــك تـطـبـيــق ال ـب ـنــك ع ـلــى ال ـهــواتــف
الــذكـيــة  ،CBK Mobileحـيــث تتضمن
الخدمة توصيل العيادي للعمالء إلى
ال ـم ـك ــان الـ ــذي ي ـح ــددون ــه ،ع ـبــر خــدمــة
المساعد الشخصي في البنك التجاري
بالتعاون مع شركة "يمناك".
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة ال ـخــدمــات
المصرفية الشخصية ،قطاع الخدمات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد بــالـبـنــك الـتـجــاري
الكويتي ن ــورا كــايــد "يـقــدم البنك هذه
الخدمة ضمن خدمات التجاري المميزة
المقدمة لعمالء ا لـخــد مــات المصرفية
الشخصية بمناسبة قــرب حلول عيد
الفطر ،بما يوفر عليهم عناء االزدحام
وال ــذه ــاب إل ــى ف ــروع الـبـنــك واالنـتـظــار
الس ـتــام ال ـع ـيــادي ،حـيــث تــأتــي خدمة

« »Ooredooتدعم المشاريع
الشبابية في «سوق «مروج» الرمضاني
أعلنت " ،"Ooredooدعمها لمشروع " ســوق مروج"
الذي يدعم المشاريع الشبابية ،والذي أقيم في مجمع
مروج للعام الرابع على التوالي في  17مايو الجاري،
وضم المنتجات الغذائية والحرف اليدوية والزراعية،
إ ضــا فــة إ لــى ا لـقـســم المخصص لألطعمة ا ل ــذي يسلط
الضوء على تنوع األطعمة المحلية.
وقالت " "Ooredooفي بيان صحافي أمس ،إنه في
هذا الشهر الفضيل تم توفير مساحة وفيرة للكثير من
المشاريع المحلية كي تشارك في هذا السوق دون أي
ً
مقابل دعما للطاقات الشبابية .وشاركت ""Ooredoo
فرحة االحتفال بالقرقيعان مع األطفال في السوق ،من
خالل توزيع صناديق القرقيعان المليئة بالمفاجآت
اللذيذة.
و ق ـ ـ ـ ــال م ـ ــد ي ـ ــر أول إدارة اال تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــي
لـ ـ " "Ooredooالـكــويــت مـجـبــل األيـ ــوب" ،نـحــن سـعــداء
بــدعـمـنــا لـهــذا الـمـشــروع الـشـبــابــي الـمـمـيــز ال ــذي يبرز
إب ــداع ــات ال ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة الـحـجــم
ً
في مختلف المجاالت ،خصوصا خالل شهر رمضان
الـ ـمـ ـب ــارك ،ودعـ ـمـ ـن ــا ل ـل ـش ـب ــاب م ـم ـتــد ع ـب ــر س ـيــاس ـت ـنــا
للمسؤولية االجتماعية المبنية على قيم التواصل
واال ه ـت ـمــام وا ل ـت ـحــدي ،و ن ـحــن نـسـعــى إ ل ــى المساهمة
في دعم الشباب من خالل استراتيجيتنا للمسؤولية
االجتماعية الممتدة طوال العام".

تــوصـيــل ال ـع ـيــادي ضـمــن باقة
الـمــزايــا والـخــدمــات المتنوعة
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـح ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك ع ـلــى
ت ـطــويــرهــا ب ـمــا ي ــوف ــر خــدمــة
مـ ـمـ ـي ــزة لـ ـعـ ـم ــاء الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية الشخصية".
وأضــافــت كــايــد أن خدمة
تــوصـيــل الـعـيــادي حصرية
لعمالء الخدمات المصرفية
الـشـخـصـيــة ،وال ـح ــد األدن ـ ــى لطلب
الخدمة هو  100دينار ،والحد األقصى
 ،2000مبينة أن هــذه الـخــدمــة متاحة
للطلبات التي يتم تقديمها حتى 29
م ــاي ــو  ،2019وأن تــوص ـيــل ال ـع ـيــادي
سيكون في غضون يومين من تاريخ
الطلب.
وعن أوقات تسليم العيادي ،قالت إنه
سيتم توصيلها من العاشرة صباحا
حتى الثالثة عصرا ،ومن الثامنة مساء
حـتــى منتصف الـلـيــل ،حـيــث سيتلقى
العميل اتصاال من المساعد الشخصي
بالبنك الـتــابــع لـشــركــة يـمـنــاك لتأكيد
ال ـط ـل ــب ف ــي يـ ــوم ت ـس ـل ـيــم "الـ ـعـ ـي ــادي"،

ويتعين عـلــى العميل ا س ـتــام النقود
الـجــديــدة شخصيا بعد إب ــراز بطاقته
المدنية ،والتأكد من المبلغ قبل التوقيع
على إيصال االستالم.
وم ــن ال ـم ـع ــروف أن ال ـب ـنــك يـحــرص
ً
دوم ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى م ـ ـكـ ــافـ ــأة عـ ـم ــائ ــه ع ـلــى
اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم
ومنتجاتهم المصرفية ،السيما عمالء
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة،
ح ـيــث يـسـعــى ال ـب ـنــك لـتـقــديــم خــدمــات
فريدة ومميزة لهم تفي باحتياجاتهم
المصرفية وترتقي لمستوى تطلعاتهم.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

صورة جماعية لفريق «نعين ونعاون» التطوعي
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إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

»أرزان« :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﺘﻰ 2021
اﻟـﺒــﺮﻳـﻄــﺎﻧــﻲ .وﺗـﺸـﻴــﺮ ﺗــﻮﻗـﻌــﺎت ﺻ ـﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟـﻌــﺎﳌــﻲ ﻣــﻦ  %3.7ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2018إﻟــﻰ %3.5
ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ.

ﺣﻤﺎد
ﺗﺎﻣﺮ ّ
ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أرزان اﳌــﺎﻟ ـﻴــﺔ وﻓ ـ ــﺎء اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎﻣــﻲ :إن اﳌـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
واﺻﻠﺖ ﻓﻲ  2018ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ّ
ّ
اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ
ّ
ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ
ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺿ ـﻤــﻦ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت اﻟـ ــﺮاﺋـ ــﺪة ﻓ ــﻲ دوﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ
واﳌـﻨـﻄـﻘــﺔ .وﻳـﻀـﻤــﻦ ﻟـﻬــﺎ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ اﻟﻨﻤﻮ
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح.
وأﻛـ ـ ـ ــﺪت ﻣ ــﻮاﺻـ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ إدارة اﳌ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻺدارة
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧـﻄــﻂ واﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺎت
ّ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣ ـﻴ ـﺜــﺎق ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة
وﺳـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﺤــﻮﻛـﻤــﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺪ ﺣﺠﺮ
اﻷﺳﺎس ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ ،ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ أﻣـ ـ ــﺲ ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻋـ ـﻘ ــﺪت ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر %82
ﻣــﻦ اﳌـﺴــﺎﻫـﻤــﲔ ،اﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﳌـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮة اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ــﻮاﺟ ـ ـﻬ ــﺎ اﳌ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ،ﻓ ـﻘــﺪ
اﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋــﺖ ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ إﻳ ـﺠــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﺧــﻼل
ّ
ﻋــﺎم  ،2018ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻳ ــﺮادات
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻗــﺪرﻫــﺎ  8.6ﻣــﻼﻳــﲔ دﻳ ـﻨــﺎر ،ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ
ﺑ ـﻌــﺎم  2017اﻟ ــﺬي ﺑـﻠـﻐــﺖ إﻳ ــﺮاداﺗ ــﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ّ
 8ﻣﻼﻳﲔ دﻳـﻨــﺎر ،ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﺎﻓﻲ
أرﺑــﺎح ،ﺑﻠﻐﺖ  2.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨــﺎر ﻓــﻲ ﻋــﺎم ،2018
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﺑﻠﻐﺖ  1.7ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم
.2017
وﻟ ـﻔ ـﺘــﺖ إﻟـ ــﻰ أن اﺳـ ـﻌ ــﺎر اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺖ ﻓــﻲ
اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧـﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  ،2018ﺑﻌﺪ أن ّ
ﺗﺤﺴﻨﺖ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻨ ـﺼــﻒ اﻷول ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ،ﻗــﺎﺋ ـﻠــﺔ إن ﻫــﺬا
اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
ّ
وﺗﺤﺴﻦ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﻻ أﻧﻬﺎ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺗﺄﺛﺮت ﺳﻠﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻧﻈﺮﴽ
ّ
ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻮق واﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ.
اﻟــﻰ
ّ
وأوﺿ ـﺤــﺖ أن اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﺗـﻤــﻜـﻨــﺖ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻤــﻮد،
وﻧﺠﺤﺖ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ،
ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻌﺎدل ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ؛
ﻟــﺬا اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ،
ّ
وﺣــﻘــﻖ اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻧـﻤـ ّـﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،%2.9وارﺗـﻔــﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ .%2.8
أﻣــﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ إن
اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ إﻟﻰ ﻫﺰة ﻗﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2018ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ﺗﺰاﻳﺪ
اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ :ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤ ّﻴﺰة

اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

زﻳﻨﻞ :ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ
ّ
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ رﻓﻊ
ﻛﻔﺎءة وﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
ّ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ | ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺸﺎم ﺧﺒﻴﺰ

ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﻔــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﺑـﺘـﺸــﺪﻳــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أرﺑﻊ ﻣﺮات
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق
اﻷوراق اﳌــﺎﻟـﻴــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ وﺧ ـﺴــﺎرة ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
وﺗ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺖ :ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺼ ـﻌ ـﻴــﺪ اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ ﻣ ــﺎ زاﻟ ــﺖ
ﻣـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت ﺧـ ـ ــﺮوج ﺑــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﻣـ ــﻦ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد
اﻷورﺑـ ــﻲ وإﻣـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋــﺪم اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ ﻟـﺤــﻞ ﻣــﺮض
ﺑـﻬــﺬا اﻟ ـﺸــﺄن ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﻮر اﳌــﺆﺛــﺮة ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺴــﺎﺣــﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﳌﺎ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻳﺘﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷورﺑﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﺮاﺟ ــﻊ ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﻼف اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﺑــﲔ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ واﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﺘـﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـﺤـﻤــﺎﺋـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺒﺜﻬﺎ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

ﻣﺮﻛﺰ رﻳﺎدي
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗــﺎل اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓــﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أرزان اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎﺳﻢ زﻳﻨﻞ إن اﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدﴽ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺗﺘﺒﻮأ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وأﺿ ـ ــﺎف أن ﺗ ـﻨــﻮﻳــﻊ ﻣ ـﺼ ــﺎدر دﺧ ــﻞ اﳌـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
ﻟـﻠـﺘـﻘـﻠـﻴــﻞ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ
واﻟ ـﺠ ـﻴــﻮﺳ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﺳ ـﻴ ـﻈــﻞ ﻫ ــﺪﻓ ـﻨ ــﺎ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﺎ
أن اﻹدارة اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬﻳــﺔ ﺗـﺘـﻄـﻠــﻊ ﻟـﺘـﻌــﺰﻳــﺰ ﻣـﻜــﺎﻧــﺔ
اﳌـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟـﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .وأﺧﻴﺮﴽ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.
واﺳ ـﺘ ـﻌــﺮض زﻳ ـﻨــﻞ أداء اﳌ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﺧ ــﻼل ﻋــﺎم

رؤﻳﺔ  2021ﺗﺨﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻗﺎل ﻣﺴﺆول اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻮاز اﳌﻨﻴﻊ ان رؤﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٢٠٢١
أن ﺗﺼﺒﺢ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎرزة وراﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺘﺎز
ﺑﺎﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻌﻘﻞ واﻷداء اﳌﺮﺗﻔﻊ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﺸﺊ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ
وﺗﺎﺑﻊ اﳌﻨﻴﻊ :ان ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﻫﻲ إﻧﺸﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌــﺪى ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻷداء
اﳌﺮﺗﻔﻊ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،إذ إﻧﻨﺎ ﻧﺒﻨﻲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺜﻘﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.
وﻧﺴﻌﻰ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ ﻟﺨﺪﻣﺔ وﺑﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮي وﻣﺴﺘﺪام ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ،واﻟﻜﻔﺎءة واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

ً
 2018ﻗــﺎﺋــﻼ» :اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧــﻼل ﻋﺎم
 2018ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم«.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ »ﻟ ـﻘــﺪ أﺛـ ــﺮت اﻟ ـﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟـﺠـﻴــﻮﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ
وﺗــﺬﺑــﺬب أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻋـﻠــﻰ اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﳌــﺎﻟـﻴــﺔ
واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﻋﺎم
 ،2018ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﻟﺘﻤﺤﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﻣـﻤــﺎ أدى إﻟــﻰ
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ«.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻬﺰة ﻗﻮﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗــﺰاﻳــﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗـﺸــﺪﻳــﺪ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
زﻳ ـ ــﺎدة أﺳ ـﻌــﺎر اﻟ ـﻔــﺎﺋــﺪة ،ﻣ ـﻤــﺎ أدى إﻟ ــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ
أﺳــﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺪة ﻟﺘﻤﺤﻮ اﳌﻜﺎﺳﺐ
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
وأﺧ ـﻴــﺮﴽ ،ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ اﻧـﻔـﺼــﺎل اﳌـﻤـﻠـﻜــﺔ اﳌـﺘـﺤــﺪة ﻋﻦ
اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ــﻲ وإﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ــﺪم اﻟـﺘــﻮﺻــﻞ
ﻟﺤﻞ ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻄﺮﻓﲔ وآﺛﺎر ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد

وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ زﻳـ ـﻨ ــﻞ :ﻓ ــﻲ ﺿـ ــﻮء اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴــﺔ
اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟــﺪوﻟـﻴــﺔ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺪﻓﻨﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﳌ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻨــﻮات اﻟ ـﻘــﺎدﻣــﺔ  2019ـ ـ ـ ـ 2021
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟـﺘـﻄــﻮرات ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘ ـﺼــﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋــﻦ ﻛﺜﺐ واﺗـﺨــﺎذ اﻟ ـﻘــﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣـﺴــﺎر اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ وﻓــﻖ اﳌﻌﻄﻴﺎت
اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻫﺪاف
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم .2019
وأوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ أن أﻫـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺰ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
 - 1إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟــﻚ ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة
ﻛﻔﺎءة ورﺑﺤﻴﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.
 - 2اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.
 - 3رﻓ ـ ــﻊ ﻛ ـ ـﻔـ ــﺎءة وﺟـ ـ ـ ــﻮدة اﻟ ـ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺎت اﳌــﺎﻟ ـﻴــﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
 - 4ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
وزﻳﺎدة اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
وأﺷﺎر زﻳﻨﻞ اﻟﻰ ان اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓــﻲ أﻫ ــﻢ أﺻ ــﻮل اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ )اﳌــﻮﻇ ـﻔــﲔ( ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺘﻄﻮر وﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻗ ـﻄــﺎﻋــﺎت اﳌ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ دون اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎء وذﻟــﻚ
ﺑ ـﻬــﺪف ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻣ ـﻬــﺎراﺗ ـﻬــﻢ وﻛ ـﻔــﺎء ﺗ ـﻬــﻢ ﻟـﺘــﺄﻣــﲔ
ﺟــﻮدة اﻷداء .ﻛﻤﺎ أن اﻹدارة ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
ﺟ ــﺬب اﻟ ـﻜ ـﻔــﺎءات اﻟ ـﺸــﺎﺑــﺔ ﻣــﻦ ﺣــﺪﻳـﺜــﻲ اﻟـﺘـﺨــﺮج
ﻟــﻼﻧـﻀـﻤــﺎم إﻟــﻰ اﻟـﺸــﺮﻛــﺔ وذﻟ ــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺧﻠﻖ
ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻄﻤﻮﺣﲔ.
وأﻓ ـ ـ ـ ــﺎد زﻳ ـ ـﻨـ ــﻞ ﺑـ ـ ــﺎن ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ ارزان اﳌ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ
ﺳـ ــﻮف ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻤــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻟ ـﺘــﻮاﻛــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮر ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺨــﺪﻣــﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ ،ﺣـﻴــﺚ ﻗــﺎﻣــﺖ اﻹدارة ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ
ﻧـ ـﻄ ــﺎق اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺎت واﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ إدارات اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﺳ ـﻴ ـﻈــﻞ اﻟ ـﺘ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻲ ﻣ ــﻦ ﺿـﻤــﻦ
ﻗــﺎﺋـﻤــﺔ أوﻟــﻮﻳــﺎﺗـﻨــﺎ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨــﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺗﻬﺎ وﻳﻀﻤﻦ رﺿــﺎ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﺳﻬﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ.
ﻫــﺬا وواﻓ ـﻘــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺑﻨﻮد ﺟﺪول اﻻﻋﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻋﻦ ﻋﺎم .2018

»أوﺑﻚ «+ﺗﺪرس ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻴﻴﻨﺎ إﻟﻰ أواﺋﻞ ﻳﻮﻟﻴﻮ

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ  -اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ارﺗﻔﻌﺖ أﺳـﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﻣــﺲ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ
اﻟ ـﺘــﻮﺗــﺮات ﺑــﲔ إﻳـ ــﺮان واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﳌـﺘـﺤــﺪة،
وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن أوﺑﻚ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﻛﺒﺢ
اﻹﻣــﺪادات ﻫﺬا اﻟﻌﺎم .ﻟﻜﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﺤﺘﻬﺎ
ﻣـﺨــﺎوف ﻣــﻦ أن اﺳـﺘـﻤــﺮار اﻟـﺤــﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑــﲔ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﲔ ﻗــﺪ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ  06:51ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ
أﻣــﺲ ،ﺑﻠﻐﺖ اﻟـﻌـﻘــﻮد اﻵﺟـﻠــﺔ ﻟـﺨــﺎم اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺮﻧﺖ  72.18دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 21ﺳـﻨـﺘــﴼ أو  0.3ﺑــﺎﳌ ـﺌــﺔ ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﺳﻌﺮ
اﻹﻏﻼق اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺻﻌﺪت اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس
اﻟــﻮﺳـﻴــﻂ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ  31ﺳﻨﺘﴼ أو  0.5ﺑﺎﳌﺌﺔ
إﻟﻰ  63.41دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻷﺑﺤﺎث ﻟﺪى »ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻏﺮوب«
ﻟﻠﺴﻤﺴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﺑﻠﻨﺪن ﺟﺎﺳﺒﺮ
ﻻوﻟ ـ ــﺮ »ﺗ ـﺼــﺎﻋــﺪ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺗ ــﺮات ﺑ ــﲔ اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﳌـﺘـﺤــﺪة وإﻳ ـ ــﺮان ،ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺆﺷــﺮات
ﻋ ـﻠ ــﻰ أن أوﺑ ـ ـ ــﻚ ﺳـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻞ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀــﺎﺗـﻬــﺎ
ﻟﻺﻧﺘﺎج ،ﻳﻘﻮدان اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع«.
وﻫـ ــﺪد اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧ ــﺎﻟ ــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ
إﻳــﺮان ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮاﺟﻪ »ﻗــﻮة ﻫﺎﺋﻠﺔ« إن ﻫﻲ
ﻫــﺎﺟ ـﻤــﺖ ﻣ ـﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﳌ ـﺘ ـﺤــﺪة ﻓــﻲ
اﻟـ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ـ ــﻂ .ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻫـ ــﺬا ﺑ ـﻌــﺪ ﻫ ـﺠــﻮم
ﺻــﺎروﺧــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻐﺪاد،
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗﺸﻚ واﺷﻨﻄﻦ ﻓــﻲ وﻗــﻮف ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺈﻳﺮان وراءه.
وﺗــﺄﺗــﻲ اﻟـﺘــﻮﺗــﺮات ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺳــﻮق ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺷ ــﺢ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ اﻟ ـ ــﺬي ﺗ ـﻜ ـﺒــﺢ ﻓﻴﻪ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺒـﻠــﺪان اﳌ ـﺼــﺪرة ﻟـﻠـﺒـﺘــﺮول )أوﺑ ــﻚ(
وروﺳﻴﺎ وﻣﻨﺘﺠﻮن آﺧــﺮون اﻹﻣ ــﺪادات ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر.
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ  26 - 25ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﳌ ـﻘ ـﺒــﻞ ﳌ ـﻨــﺎﻗ ـﺸــﺔ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ اﻹﻧ ـ ـﺘ ـ ــﺎج ،وﻟ ـﻜــﻦ
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﺪرس ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ
 4 - 3ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ ،وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻣﺼﺎدر
ﺑ ــﺄوﺑ ــﻚ ،ﻣــﻊ إﺷ ـ ــﺎرة اﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟــﺮﻏ ـﺒــﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﻤﺮار ﻛﺒﺢ اﻹﻣﺪادات.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـ ـﺼـ ــﺪران ﻣ ــﻦ »أوﺑـ ـ ـ ــﻚ« إن اﳌـﻨـﻈـﻤــﺔ
وﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ )أوﺑــﻚ (+ﻳﺪرﺳﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ اﻟﻘﺎدم ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻧﺘﺎج
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓــﻲ ﻓـﻴـﻴـﻨــﺎ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ واﻟ ــﺮاﺑ ــﻊ ﻣﻦ
ً
ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  25و 26ﻳﻮﻧﻴﻮ.
وذﻛــﺮا أن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﺪ اﻗﺘﺮح
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪه رﺳﻤﻴﴼ.

روﺳﻴﺎ
وأﻇ ـﻬــﺮت ﺣـﺴــﺎﺑــﺎت ﻟ ــ»روﻳ ـﺘــﺮز« أن روﺳﻴﺎ

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻠﻮث ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﺗﻌﻄﻞ ﻟﻺﻣﺪادات
اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺨﺴﺮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
إﻳﺮادات ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ أول
أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﺠﻤﺪون
ﻣﺸﺘﺮون ﻏﺮﺑﻴﻮن ّ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ..واﻟﺮوس
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ
ﺛﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺗﺠﺎر روس ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺷﺤﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻠﻮث إﻟﻰ آﺳﻴﺎ ﺑﺨﺼﻢ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  20دوﻻراً ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻋﺎﻧﺖ ﻧﻘﺼﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ إﻳﺮادات
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ أول أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ،ﺑﻌﺪ
اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻠﻮث اﻟﺬي ﻋﻄﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
ﻋﺒﺮ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻤﺘﺪ إﻟﻰ أوروﺑﺎ.
وﻗ ـ ــﺎل اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﻮن إن اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔــﺔ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ
ﻟﻠﺘﻠﻮث ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪة أﺿﻌﺎف ،وﻟﻜﻦ
ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ أن ﻳﻀﺮ
ذﻟﻚ ﺑﺂﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻬﺸﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أو
أن ﻳﺰﻋﺰع اﻟﺮوﺑﻞ.
وﺗﻌﻄﻠﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺻﺎدرات اﻟﺨﺎم ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ
اﳌ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﺗ ــﻢ اﻛ ـﺘ ـﺸــﺎف ﻣـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت
ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟ ـﻜ ـﻠــﻮرﻳــﺪ اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي ﻓــﻲ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺿﺨﻪ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ دروﺟﺒﺎ
اﻟــﺮوﺳــﻲ ،اﻟــﺬي ﻳـﺨــﺪم أﳌــﺎﻧـﻴــﺎ وﺑـﻌــﺾ دول
ﺷﺮق أوروﺑﺎ.
وﻟـﻴــﺲ ﻫـﻨــﺎك ﺗﻘﺪﻳﺮ روﺳــﻲ رﺳـﻤــﻲ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔــﺔ .وﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ ﻣــﺎﻳــﻮ ،ﻗ ــﺪر وزﻳــﺮ
اﻟـﻄــﺎﻗــﺔ أﻟـﻜـﺴـﻨــﺪر ﻧــﻮﻓــﺎك إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ اﻷﺿ ــﺮار
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻠﻮث ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 100
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ إﻻم
ﻛﺎن ﻳﺸﻴﺮ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﺼــﺎدر إﻧــﻪ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳــﺎت أﺑ ــﺮﻳ ــﻞ اﳌ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﻓ ــﺈن ﻣـﻨـﻈــﻮﻣــﺔ
ﺧـﻄــﻮط أﻧــﺎﺑـﻴــﺐ روﺳ ـﻴــﺎ ﺧـﻔـﻀــﺖ إﻣ ــﺪادات
اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﺳـ ـﺘ ــﺔ ﺑ ــﺎﳌـ ـﺌ ــﺔ ﺑ ـ ــﲔ اﻷول
واﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ.
وذﻛﺮ ﻣﺤﻠﻠﻮن أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺮوﺳﻴﺎ أن ﺗﻜﻮن
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ ﻋﺒﺮ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ
اﳌـﻠــﻮث ﺑﺨﺼﻢ وﺟـﻨــﻲ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻹﻳ ــﺮادات
ﻣــﻦ ﺻـ ــﺎدرات ﻧﻔﻄﻴﺔ أﺧـ ــﺮى ،وذﻟ ــﻚ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟ ــﺰﻳ ــﺎدة اﻟ ـﺘــﻲ ﺷـﻬــﺪﺗـﻬــﺎ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓﻲ
اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
وﻗ ـ ــﺎل ﻣ ـﺼ ــﺪر ﺑــﺎﻟ ـﺴــﻮق اﳌــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻗــﺮﻳ ــﺐ ﻣــﻦ
اﻟـﺒـﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟــﺮوﺳــﻲ إﻧــﻪ ﻋـﻠــﻰ اﻓـﺘــﺮاض
رﻗــﻢ اﳌـﻠـﻴــﺎر دوﻻر ،ﻓـﻠــﻦ ﻳـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻠﺔ
واﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻨـ ــﻮك ﻓـ ــﻲ روﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ،ﻓـ ــﻲ ﺿـ ـ ــﻮء ﺣـﺠــﻢ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وأﺷــﺎر ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ
أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻌﺪم.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺠﺎرﻳﺔ إن ﺗﻮﺗﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
وإﻳـﻨــﻲ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أوﻗـﻔـﺘــﺎ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻟﻨﻔﻂ
اﳌـﻠــﻮث اﻟــﺬي ﺑﺎﻋﺘﻪ ﻟﻬﻤﺎ ﺷــﺮﻛــﺎت روﺳـﻴــﺔ،
وﻗــﺎﻟ ـﺘــﺎ إﻧ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻟ ــﻦ ﺗــﺪﻓ ـﻌــﺎ إﻻ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺘــﻢ
اﻻﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﺎق ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﺗـ ـﻌ ــﻮﻳ ــﺾ ،وﻫ ـ ــﻮ ﻣـ ــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ
اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﺗﺼﻔﻪ اﳌـﺼــﺎدر ﺑﺄﻧﻪ أﺳــﻮأ
ﺗﻌﻄﻞ ﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ.
وأﺑـﻠـﻐــﺖ اﻟـﺸــﺮﻛـﺘــﺎن اﻟﻨﻔﻄﻴﺘﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮﺗﺎن
ﻣﻮردﻳﻬﻤﺎ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ روﺳﻨﻔﺖ وﺳﺮﺟﻮت
اﻟ ــﺮوﺳ ـﻴ ـﺘ ــﺎن ،ﺑــﺄﻧ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌــﺪﺗــﺎن ﻟـﻠــﺪﻓــﻊ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣــﺪى اﻷﺿـ ــﺮار ،وﺳﺘﺪﻓﻌﺎن
ُ
ﻣـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻒ ﺣـ ــﲔ ﺗ ـﺴ ـﺘــﺄﻧــﻒ
اﻹﻣﺪادات ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ اﳌﺼﺎدر.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر إن اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ،وإن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي
ﺗﻢ ﺷﺤﻨﻪ ﻓﻲ أواﺋﻞ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻮث
ﺧــﻂ اﻷﻧــﺎﺑ ـﻴــﺐ دروﺟ ـﺒــﺎ ﻗــﺪ ﺗــﻢ ﺳ ــﺪاد ﺛﻤﻨﻪ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ
ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳌـﻠــﻮث ،اﻟﻌﺎﻟﻖ ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻓﻲ
ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ،ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ  15ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺠﺎري.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺮﻳــﺔ ،ﻳـﺤــﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ
اﻟـﻐــﺮﺑـﻴــﲔ ﻋــﺪم اﻟــﺪﻓــﻊ ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ ﻧـﻔــﻂ اﺷـﺘــﺮوه
وﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻧﻪ ﻣﻠﻮث ،ﻷن ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮد
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻟﻠﺠﻮدة
ُ
ﺳﺘﻈﻬﺮ أن اﻟﺨﺎم ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ.
ورﻏــﻢ ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﺒﺮ ﺧــﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ
دروﺟ ـﺒــﺎ ﺧــﺎﺿـﻌــﺔ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺮوﺳــﻲ اﻟــﺬي
ﻳ ـﻨــﺺ ﻋ ـﻠــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة اﻟ ـ ـﺴ ــﺪاد ،وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ
اﻟﺠﻮدة ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ،ﻓﻴﺠﺐ

أن ﺗـﺼــﺎﺣــﺐ ذﻟــﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ
اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮر ،ﻳ ـﻤ ـﻜــﻦ أن ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻐــﺮق اﻟـ ـﺒ ــﺖ ﻓـﻴـﻬــﺎ
ﺷﻬﻮرﴽ أو أﻋﻮاﻣﴼ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﺗﺠﺎري ﻟﺪى ﻣﻨﺘﺞ روﺳﻲ ﻛﺒﻴﺮ
»ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ واﺿ ــﺢ .ﻳﺠﺐ أن ﺗــﺪﻓــﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ«.
وﻗــﺎل ﻣﺼﺪر ﺗﺠﺎري ﺛــﺎن »رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ
أﻛﺒﺮ ﺗﻌﻄﻞ ﻹﻣــﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃــﻼق .ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻋﺒﺮ
دروﺟـ ـﺒ ــﺎ ﺧـ ــﻼل اﻧ ـﺘ ـﻔــﺎﺿــﺔ رﺑ ـﻴــﻊ ﺑ ـ ــﺮاغ ﻓﻲ
 ،1969وﻓ ــﻲ  1991ﺣـﻴـﻨـﻤــﺎ اﻧ ـﻬــﺎر اﻻﺗ ـﺤــﺎد
اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ.
وﻛ ــﺎن اﻻﻧـﻘـﻄــﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﺼــﺎدرات
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟــﺮوﺳ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ دروﺟ ـﺒ ــﺎ ﻓــﻲ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ
اﻟ ـﻌ ـﻘــﺪ اﳌ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺣ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺟ ـﻤ ــﺪت ﻣــﻮﺳـﻜــﻮ
اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳــﺎم ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻼﻓﺎت ﺣﻮل
اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء.
وأﻓ ـ ــﺎدت ﻣ ـﺼــﺎدر ﺗ ـﺠــﺎرﻳــﺔ وﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎت ﺗﺘﺒﻊ
اﻟـﺴـﻔــﻦ ﺑــﺄن ﺷــﺮﻛـﺘــﻲ ﺗ ـﺠــﺎرة اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻓﻴﺘﻮل
وﻳــﻮﻧـﻴـﺒــﻚ ﺗــﺮﺳــﻼن ﻧـﺤــﻮ  700أﻟــﻒ ﻃــﻦ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮوﺳﻲ اﳌﻠﻮث إﻟﻰ آﺳﻴﺎ ،ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ
ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻹﻣﺪادات اﻟﺘﻲ رﻓﻀﻬﺎ اﳌﺸﺘﺮون
ﻓﻲ أوروﺑﺎ.وذﻛﺮ اﻟﺘﺠﺎر أن ﻓﻴﺘﻮل وﻳﻮﻧﻴﺒﻚ
ﺗـﺴـﺘـﻬــﺪﻓــﺎن ﻓــﻲ اﻷﺳ ــﺎس ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،اﻟـﺘــﻲ أﺑ ــﺪت اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺸﺮاء اﻟﻨﻔﻂ.
وﺑ ـﺤ ـﺴــﺐ ﻣـ ـﺼ ــﺎدر روﻳ ـ ـﺘ ــﺮز ﻟـ ــﺪى ﺷــﺮﻛــﺎت
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋــﺮﺿــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻵوﻧـ ــﺔ اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺷـﺤـﻨــﺎت ﻣــﻦ ﺧ ــﺎم اﻷورال
اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  30ـ  50ﺟﺰءا ﻓﻲ اﳌﻠﻴﻮن
إﻟـ ــﻰ  200ﺟـ ــﺰء ﻓ ــﻲ اﳌ ـﻠ ـﻴــﻮن ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻜ ـﻠــﻮرﻳــﺪ
اﻟﻌﻀﻮي ،ﻣﻦ دون ذﻛﺮ اﻷﺳﻌﺎر.
وﻳﺘﻮﺧﻰ اﳌﺸﺘﺮون اﻟﺤﺬر ﻷن ﺧﺎم اﻷورال
اﳌـ ـﻠ ــﻮث ﻳ ـﺤ ـﺘــﺎج ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨــﺰﻳــﻦ ﻓ ــﻲ ﺻ ـﻬــﺎرﻳــﺞ
وﺗ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ـﻔــﻪ ﻋ ـ ــﺪة ﻣـ ـ ــﺮات ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴــﻒ
ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻌﻀﻮي ﻛﻲ ﻻ
ﻳﻀﺮ ﺑﻤﻌﺪات اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ.
وذ ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﺎ ﻣ ـ ـﻠ ـ ــﻮن أورو ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﻮن أن
ا ﻟ ـﺸ ـﺤ ـﻨــﺎت ا ﳌ ـﻠــﻮ ﺛــﺔ ﻋــﺮ ﺿــﺖ ﺑـﺨـﺼــﻢ ﺑــﲔ
ﻋ ـﺸــﺮة دوﻻرات و 20دوﻻرﴽ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺮ ﻣ ـﻴــﻞ،
ﻟـﻜــﻦ ﻋ ــﺪدا ﻗـﻠـﻴــﻼ ﺟــﺪا ﻣــﻦ ا ﳌـﺸـﺘــﺮ ﻳــﻦ ﻫــﻢ
ﻣﻦ أﺑﺪوا اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ.
وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ آﺳﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻹﻣـ ــﺪادات اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  1.5ﻣﻠﻴﻮن
ﻃــﻦ ،أو  11ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ،ﻣــﻦ ﺧــﺎم اﻷورال
اﳌ ـﻠ ــﻮث اﻟ ـﺘــﻲ ﺟ ــﺮى ﺗ ـﺼــﺪﻳــﺮﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﻣـﻴـﻨــﺎء
أوﺳــﺖ ﻟﻮﺟﺎ اﳌﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮ اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ ﻓﻲ
اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة) .روﻳﺘﺮز(

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺼﻌﺪ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ | روﻳﺘﺮز

ارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس
أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ارﺗﻔﺎع ﺻــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ  7.140ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ  6.977ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وﺗﻘﺪم اﻟﺮﻳﺎض وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﳌﺒﺎدرة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ) .روﻳﺘﺮز(
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«أرزان» :نحو ترسيخ املكانة ...وتحقيق االستدامة

 ...هذه شرائح زيادة
أسعار الكهرباء في مصر
| القاهرة  -من محمود عبداهلل |
أع ـل ـنــت وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـطــاقــة امل ـت ـجــددة
املصرية ،عن شرائح االستهالك الجديدة التي
ستتم محاسبة املستهلكني عليها اعتبارًا من
يوليو املقبل.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء ،مـحـمــد ش ــاك ــر ،خــالل
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي «إن ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـس ـت ـهــدف مــن
ت ـحــريــك أس ـع ــار ال ـش ــرائ ــح خ ــالل يــول ـيــو املـقـبــل
خ ـف ــض الـ ــدعـ ــم مـ ــن  49إل ـ ــى  22م ـل ـي ــار ج ـن ـيــه،
لتخفيف ال ـعــبء املــالــي عـلــى ال ــدول ــة ،واالل ـت ــزام
ب ـســداد مــديــونـيــاتـهــا إل ــى وزارة ال ـب ـتــرول ،وفــي
ض ــوء خـطــة الـحـكــومــة لــرفــع ال ــدع ــم نـهــائـيــا عن
الكهرباء بحلول .»2022 - 2021
وأضـ ـ ـ ــاف «ع ـك ـف ـن ــا ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ال ـش ـب ـكــات
الــداخـلـيــة لـلـقــرى لتوفير الـخــدمــة ألهــالـيـنــا في
القرى دون عوائق لها ،والدولة حققت الكثير من
اإلن ـجــازات على مستوى قـطــاع الكهرباء خالل

القطامي وزينل خالل العمومية

| كتب عالء السمان |
أف ـ ــادت رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
«أرزان املــال ـيــة» وف ــاء الـقـطــامــي،
ب ــأن املـجـمــوعــة واص ـلــت تطبيق
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا الـ ـت ــي تـحـقــق
لـهــا الـتـنــوع فــي م ـصــادر الــدخــل
م ــن خ ـ ــالل م ـن ـت ـجــات وخ ــدم ــات
م ـم ـيــزة ل ـل ـع ـمــالء ،م ـمــا يــؤهـلـهــا
فــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب لترسيخ
مكانة املجموعة ضمن الشركات
الرائدة في الكويت واملنطقة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـقـ ـط ــام ــي خ ــالل
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة أم ـ ــس ،أن
ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ســاهــم
فــي تعزيز مــوازنــات الحكومات
الـخـلـيـجـيــة وتـحـســن أوضــاعـهــا
املالية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن م ـج ـلــس
إدارة املجموعة واصــل ممارسة
مـهــامــه ف ــي تـقــديــم الـتــوجـيـهــات
الحكيمة ل ــإدارة التنفيذية في
تـنـفـيــذ خ ـطــط وإسـتــراتـيـجـيــات
املـجـمــوعــة ،بـمــا يحقق األه ــداف
ال ـس ــام ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــة ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز مـيـثــاق
م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة ،وس ـ ـيـ ــاسـ ــة
ال ـحــوك ـمــة الـسـلـيـمــة لـلـشــركــات،
وال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد الـ ـحـ ـج ــر األسـ ـ ــاس
لنجاح واستدامة الشركات.

(تصوير سعد هنداوي)

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،جـ ــاسـ ــم زي ـ ـنـ ــل ،إن
اإلدارة التنفيذية تـبــذل جهودًا
حـثـيـثــة ل ـخ ـلــق مــؤس ـســة مــالـيــة
مــرمــوقــة لـلـتـنـبــؤ ف ــي املـسـتـقـبــل
ال ـ ـقـ ــريـ ــب امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـ ــري ـ ـ ــادي فــي
صناعة املال واالستثمار.
وأض ـ ـ ـ ــاف زي ـ ـنـ ــل ،أن ت ـنــويــع
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر دخـ ـ ـ ـ ـ ــل املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
للتقليل م ــن مـخــاطــر الـتـقـلـبــات
االق ـت ـصــاديــة والـجـيــوسـيــاسـيــة
سـ ـيـ ـظ ــل هـ ــدف ـ ـنـ ــا ،م ــوضـ ـح ــا أن
اإلدارة التنفيذية تتطلع لتعزيز
مـكــانــة املـجـمــوعــة عـلــى مستوى
الخدمات الرئيسية التي تقدمها
الـ ـش ــرك ــة ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى زي ـ ــادة
النمو في القطاعات املستهدفة
إلى جانب االستفادة من الفرص
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي ال ـ ـ ــدول ال ـتــي
تتواجد فيها املجموعة.
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض زيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــل أداء
ً
امل ـج ـم ــوع ــة خ ـ ــالل  2018ق ــائ ــال
«اسـ ـتـ ـط ــاع ــت امل ـج ـم ــوع ــة خ ــالل
ع ـ ــام  2018ت ـح ـق ـيــق امل ــزي ــد مــن
اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات وال ـ ـن ـ ـجـ ــاحـ ــات مــن
خالل تنفيذ اإلستراتيجية التي
انتهت في نهاية العام.
وت ــاب ــع أن ــه ف ــي ض ــوء البيئة
التشغيلية املحلية واإلقليمية
وال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ه ــدفـ ـن ــا

ال ــرئـ ـيـ ـس ــي فـ ــي عـ ـ ــام  2019هــو
تحقيق إستراتيجية املجموعة
لـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة - 2019
 ،2021ومـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
فـ ـ ــي االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــات الـ ـع ــاملـ ـي ــة
واإلق ـل ـي ـم ـيــة ع ــن ك ـث ــب ،وات ـخ ــاذ
ال ـقــرارات الــالزمــة لتعديل مسار
اإلستراتيجية حسب املعطيات
امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة ب ـح ـي ــث ن ـت ـم ـك ــن مــن
ال ـ ــوص ـ ــول أله ـ ـ ـ ــداف امل ـج ـم ــوع ــة
وعمالئنا خالل .2019
وكـ ـ ـش ـ ــف عـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم الـ ــركـ ــائـ ــز
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ــإسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـث ــل فــي
ح ــزم ــة م ــن املـ ـح ــاور األســاس ـيــة،
أبرزها:
 - 1إع ــادة هيكلة املـجـمــوعــة،
وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ـه ـ ــدف زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة ك ـ ـفـ ــاءة
وربحية املجموعة.
 - 2ال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـ ــي األع ـ ـمـ ــال
املـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات
االستشارية.
 - 3رفـ ـ ـ ـ ــع كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءة وجـ ـ ـ ـ ــودة
الخدمات املالية واالستثمارية
للعمالء.
 - 4ت ـح ـق ـيــق االسـ ـت ــدام ــة فــي
نـمــو حـقــوق املـســاهـمــني وزي ــادة
الربحية.
وأشار زينل الى ان املجموعة
ت ـ ــواص ـ ــل االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي أه ــم

القطامي :املجموعة
تسعى لتنويع مصادر
الدخل عبر منتجات
ّ
مميزة
زينل :نتطلع لتعزيز
مكانة املجموعة
على مستوى
الخدمات الرئيسية

أص ــول الـشــركــة (املــوظ ـفــون) من
خ ــالل تـصـمـيــم بــرنــامــج تــدريــب
متطور وشامل لجميع قطاعات
امل ـج ـم ــوع ــة م ــن دون اس ـت ـث ـنــاء،
وذلـ ــك ب ـهــدف تـنـمـيــة مـهــاراتـهــم
وكفاءتهم لتأمني جــودة األداء.
كما أن اإلدارة تؤكد على أهمية
ج ـ ـ ــذب الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءات ال ـ ـشـ ــابـ ــة مــن
حديثي التخرج لالنضمام إلى

«الوطني» :الطلب الدولي
على سندات الخليج ...سيزيد
توقع بنك الكويت الوطني،
أن يـتــزايــد الطلب الــدولــي على
السندات الخليجية هذا العام،
على خلفية االنضمام الوشيك
لخمس دول خليجية باستثناء
ع ـمــان إل ــى م ــؤش ــرات «جــي.بــي
مـ ــورغـ ــان» ل ـس ـن ــدات ح ـكــومــات
األسواق الناشئة.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـبـ ـن ــك أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ظــل
تخصيص  300مليار دوالر من
األصـ ــول املـ ــدارة ل ـت ــداوالت هــذا
امل ــؤش ــر ،م ــن ق ـبــل املـسـتـثـمــريــن
في املؤسسات ،وبحسب الوزن
املــرجــح ل ــدول مجلس التعاون
الخليجي بنسبة  11.3في املئة
ض ـم ـنــه ،ف ـمــن امل ـق ــرر أن تـجــذب
املـنـطـقــة نـحــو  30مـلـيــار دوالر
م ــن ال ـت ــدف ـق ــات ال ـن ـق ــدي ــة ،عـلــى
أن يــذهــب أكـثــر مــن نـصــف ذلــك
امل ـب ـلــغ ت ـج ــاه أك ـب ــر ســوق ــني من
أســواق الدين وهما السعودية
وقطر.
ورجح «الوطني» في تقريره
االقتصادي ،أن تظل إصــدارات
أدوات الــديــن منخفضة نسبيا
فــي ال ـكــويــت ،إل ــى أن يـتــم إق ــرار
قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد لـ ـل ــدي ــن الـ ـع ــام،
ب ـعــدمــا ان ـت ـهــت صــالح ـي ـتــه في
ال ـعــام  ،2017إذ سيساهم هــذا
الـقــانــون مــن تمكني الــدولــة من
رفع سقف إصــدارات الدين إلى
 25مليار دوالر ،مقابل السقف
الـ ـح ــال ــي الـ ـب ــال ــغ  10م ـل ـي ــارات
دوالر.
وتــوقــع الـتـقــريــر أن تنتعش
إص ـ ــدارات ال ـس ـنــدات الـسـيــاديــة
ف ـ ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الـخـلـيـجــي ف ــي ال ـع ــام ال ـحــالــي،
عـلــى الــرغــم مــن ارت ـف ــاع أسـعــار
النفط وزيادة اإليرادات العامة،
ع ـ ــازي ـ ــا ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى املـ ـي ــزانـ ـي ــات
الـ ـت ــوسـ ـعـ ـي ــة إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ــد ك ـب ـي ــر،
واح ـت ـي ــاج ــات إعـ ـ ــادة الـتـمــويــل
الناشئة عن استحقاق الديون
القائمة.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أوضـ ـ ــح
ال ـت ـقــريــر أن ع ــائ ــدات ال ـس ـنــدات
الـخـلـيـجـيــة سـ ــارت ع ـلــى خطى
ن ـظ ـيــرات ـهــا ال ـعــامل ـيــة ،وات ـخ ــذت
اتجاها تراجعيا في الربع األول
مــن  ،2019وإن كــان بانخفاض
أكثر حدة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـب ـح ــري ــن
وسلطنة عمان كانا في صدارة
الـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ـه ـ ــدت أعـ ـل ــى
معدالت التراجع بواقع  95و90
نقطة أساس على التوالي ،على

الرغم من الضغط املستمر على
األوضاع املالية للدولتني .وبني
أن انخفاض عــائــدات السندات
ال ـس ـيــاديــة ف ــي ال ـب ـحــري ــن ،أدى
إل ـ ـ ــى ق ـ ـيـ ــام الـ ـ ـ ـ ــدول امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة،
الكويت والسعودية واإلمارات،
بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة
 10م ـل ـي ــارات دوالر ف ــي ال ـعــام
املاضي ،باإلضافة إلى تطبيق
املنامة لسلسلة من اإلصالحات
املالية ،والتي دعمت من توقع
نظرة مستقبلية أكثر إيجابية.
ول ـف ــت ال ـت ـقــريــر إلـ ــى تــراجــع
عـ ــائـ ــدات الـ ـسـ ـن ــدات ال ـع ـمــان ـيــة
أيضا بشكل حــاد ،على خلفية
ال ـ ــوع ـ ــود املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـت ـط ـب ـيــق
اإلص ــالح ــات املــال ـيــة ،وتـحــديـدًا
تطبيق ضريبة القيمة املضافة
والضريبة االنتقائية.
ونـ ـ ـ ــوه ب ـت ـم ـي ــز ج ـم ـي ــع دول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــاضـ ــر ب ــآف ــاق
ن ـمــو م ـس ـت ـقــرة ،إذ ي ــوج ــد لــدى
معظمها تصنيفات ائتمانية
من درجة االستثمار باستثناء
عمان والبحرين.
وأوضــح أن تكلفة االقتراض
مـ ــا زالـ ـ ـ ــت م ـن ـخ ـف ـض ــة ن ـس ـب ـيــا،
بفضل التصنيفات االئتمانية
ال ـج ـيــدة ،وت ـبــاطــؤ رف ــع أسـعــار
الـ ـف ــائ ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وت ــزاي ــد
اهـتـمــام املستثمرين األجــانــب،
وتحسن إمكانية الوصول إلى
األسواق.
من جهة أخــرى ،أشــار البنك
إلـ ــى ت ــراج ــع امل ــؤش ــر امل ـع ـيــاري
لعائدات السندات العاملية ،في
الربع األول من العام  ،2019قبل
أن تــرت ـفــع هــامـشـيــا ف ــي أبــريــل
في ظل توقعات بتباطؤ النمو
العاملي ،وحالة عدم اليقني على
ال ـص ـع ـي ــد ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،وت ـح ــول
ال ـب ـنــوك املــركــزيــة فــي الــواليــات
املـتـحــدة وأوروبـ ـ ــا ،نـحــو اتـبــاع
سياسات نقدية تيسيرية.
ول ـف ــت إلـ ــى ت ــراج ــع ع ــائ ــدات
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات فـ ـ ــي دول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي ،على خلفية
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،وال ـتــي
أسـ ـهـ ـم ــت ب ـ ــدوره ـ ــا فـ ــي ضـبــط
أوض ــاع املــالـيــة الـعــامــة ،كاشفا
عـ ــن تـ ــزايـ ــد إصـ ـ ـ ـ ـ ــدارات أدوات
الــديــن السيادية على املستوى
اإلق ـل ـي ـمــي ،ب ـق ـيــادة الـسـعــوديــة
وقـطــر على خلفية استفادتها
م ـ ـ ـ ـ ــن انـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاض تـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــف
االق ـت ــراض ،وج ــودة التصنيف

إصدارات أدوات الدين
في الكويت ستظل
منخفضة نسبيًا
حتى إقرار القانون

االئتماني وإقـبــال املستثمرين
الدوليني على إص ــدارات الدين
االقليمية.
وتـ ــوقـ ــع ال ـت ـق ــري ــر اس ـت ـم ــرار
ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدات ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات
اإلقليمية خــالل الـعــام الحالي،
في ظل انخفاض أسعار الفائدة
واعـ ـ ـت ـ ــدال م ـ ـعـ ــدالت ال ـت ـض ـخــم،
ف ــي ح ــني ق ــد ت ـتــزايــد إصـ ــدارات
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدات ع ـ ـل ـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى
اإلقليمي بعد األداء املتواضع
الذي شهدته عام .2018
واعـ ـتـ ـب ــر أن ت ـب ــاط ــؤ ال ـن ـمــو
الـ ـع ــامل ــي ،واإلش ـ ـ ـ ـ ــارات بــات ـبــاع
سـ ـي ــاس ــات ن ـق ــدي ــة ت ـي ـس ـيــريــة،
وان ـخ ـفــاض م ـع ــدالت التضخم
وتأثيرات الحرب التجارية ،هي
عوامل أدت إلى استمرار تراجع
املـ ــؤشـ ــر امل ـ ـع ـ ـيـ ــاري ،لـ ـع ــائ ــدات
الـسـنــدات العاملية فــي التراجع
في الربع األول من العام .2019
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر أنـ ـ ـ ـ ــه ف ــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،انـخـفـضــت
عــائــدات سـنــدات الـخــزانــة ألجل
 10س ـ ـنـ ــوات بـ ــواقـ ــع  27نـقـطــة
أس ـ ـ ـ ــاس عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس ربـ ـع ــي،
ً
وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى  2.41ف ـ ــي امل ـئ ــة
بـنـهــايــة الــربــع األول مــن الـعــام
الحالي ،لتقترب بذلك من أدنى
مستوياتها منذ أكثر من عام،
ب ـم ــا ي ـع ـكــس ت ــراج ــع تــوق ـعــات
ال ـن ـم ــو ،وت ــزاي ــد اح ـت ـم ــال قـيــام
االحتياطي الفيديرالي بخفض
أس ـعــار ال ـفــائــدة ألول م ــرة منذ
أك ـث ــر م ــن ع ـقــد م ــن ال ــزم ــان في
وقت الحق من هذا العام.
وأوضح أن هذا التراجع أدى
أي ـضــا إل ــى مــا يـسـمــى بــانـقــالب

منحنى العائد للسندات ألجل
 10سنوات وأذون الخزانة ألجل
 3أشهر ،والــذي يعد في بعض
األحيان مؤشرًا القتراب حدوث
حــالــة مــن الــركــود االقـت ـصــادي،
على الــرغــم مــن أن هــذا الوضع
ً
لم يدم طويال.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبي ،سادت حالة من عدم
اليقني الـسـيــاســي ،مــع تغيرات
القيادات السياسية ،وانفصال
امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ع ــن االت ـح ــاد
األوروب ــي ،والـصــراع السياسي
فــي إيطاليا وفــرنـســا ،وتــراجــع
مـ ـ ـعـ ـ ــدالت الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم وض ـع ــف
مـسـتــويــات الـنـمــو (الـ ـص ــادرات
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات الـ ـتـ ـح ــويـ ـلـ ـي ــة)،
الـ ـ ـن ـ ــاج ـ ــم عـ ـ ــن ض ـ ـعـ ــف ال ـط ـل ــب
العاملي واالثار السلبية لفرض
الرسوم الجمركية األميركية.
وب ـ ّـني الـتـقــريــر أن ه ــذا األمــر
أدى إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع عـ ـ ــائـ ـ ــدات
الـسـنــدات األوروب ـيــة أيـضــا ،في
الربع األول من العام  ،2019إذ
ع ــان ــت ال ـس ـن ــدات األمل ــان ـي ــة من
ان ـخ ـف ــاض حـ ــاد م ـق ــارن ــة بـ ــأداء
املـ ــؤشـ ــر امل ـ ـع ـ ـيـ ــاري ل ـل ـس ـن ــدات
املعيارية العاملية ،بتراجع بلغ
 32نـقـطــة أسـ ــاس ع ـلــى أس ــاس
ربع سنوي.
وذك ـ ـ ــر أنـ ـ ــه ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى تـلــك
الـ ـتـ ـط ــورات ،ت ـش ـيــر ال ـتــوق ـعــات
إل ــى اس ـت ـم ــرار ت ــراج ــع عــائــدات
السندات خــالل العام  ،2019إذ
واصلت أسعار النفط ارتفاعها
م ــع ت ـخ ـطــي س ـع ــر م ــزي ــج خ ــام
بـ ــرنـ ــت ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـح ــاض ــر
أك ـث ــر م ــن  70دوالرًا لـلـبــرمـيــل،
وسـ ـ ــط إش ـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـل ــى ت ــراج ــع
امـ ـ ــدادات س ــوق الـنـفــط الـعــاملــي
نتيجة تأثره بتزايد التوترات
الجيوسياسية.
ورأى أن تلك العوامل تساهم
في تعزيز األوضاع املالية لدول
الـخـلـيــج ،كـمــا قــد تشير ضمنا
إلـ ــى ت ــراج ــع إصـ ـ ـ ــدارات أدوات
الدين.
واسـتـبـعــد الـتـقــريــر أن يقوم
«الـ ـفـ ـي ــدي ــرال ــي» ب ــرف ــع أس ـع ــار
الـفــائــدة م ــرة أخ ــرى ه ــذا الـعــام،
إذ قـ ـ ــد يـ ـ ـق ـ ــوم ب ـخ ـف ـض ـه ــا فــي
ح ــال ــة ت ــراج ــع ن ـم ــو االق ـت ـص ــاد
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـضـ ــع ح ـ ـدًا
إلم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ع ـ ــائ ـ ــدات
الـسـنــدات اإلقـلـيـمـيــة ،الفـتــا إلــى
أن الـضـغــوطــات السياسية قد
تؤدي الى ارتفاعه.

ال ـش ــرك ــة ذلـ ــك م ــن خـ ــالل إي ـجــاد
بيئة عمل مشجعة للطموحني.
بدوره ،قال مسوؤل التسويق
وال ـع ــالقــات ال ـعــامــة ف ــواز املنيع
أن رؤي ــة ال ـشــركــة بـحـلــول الـعــام
 2021أن ت ـص ـبــح ش ــرك ــة بـ ــارزة
ورائ ــدة فــي االسـتـشــارات املالية
والـ ـتـ ـم ــوي ــل عـ ــن ط ــري ــق ت ـقــديــم
خدمات تمتاز بالجودة والتعقل
واألداء املـ ــرت ـ ـفـ ــع وال ـش ـف ــاف ـي ــة
ال ـعــال ـيــة ف ــي األسـ ـ ــواق الـعــاملـيــة،
وبالتالي تنشأ القيمة املضافة
لعمالئنا و مساهمينا.
وأوضـ ــح املـنـيــع أن «مهمتنا
ه ــي إن ـش ــاء قـيـمــة طــوي ـلــة امل ــدى
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــي مـ ــن خـ ـ ــالل األداء
املرتفع والعوائد القوية ،إذ إننا
نبني شــراكــة مــع عمالئنا على
أساس الثقة واملسؤولية .ونحن
نسعى بكل جهد لخدمة وبناء
مــركــز مــالــي ق ــوي وم ـس ـتــدام من
خ ــالل ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات املــالـيــة
امل ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة مـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
الـ ـن ــزاه ــة ،والـ ـكـ ـف ــاءة وامل ـعــاي ـيــر
األخـ ــالق ـ ـيـ ــة ال ـع ــال ـي ــة وم ــواك ـب ــة
معايير حوكمة الشركات».
ووافـقــت الجمعية العمومية
عـلــى ك ــل ب ـنــود ج ــدول األع ـم ــال،
بما فيها عدم توزيع أرباح على
املساهمني عن العام .2018

اقتصاد
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السنوات املاضية» ،مشيرًا إلى أن املساعي كافة
كانت تستهدف توفير خدمة جيدة للمواطنني
دون مشاكل.
وش ــرائ ــح االس ـت ـه ــالك مـقـسـمــة ع ـلــى  7فـئــات
كالتالي:
 األولى من صفر إلى  50كيلوواط بـ  22قرشا. الثانية من  51إلى  100كيلوواط بـ  30قرشا. الثالثة من صفر وحتى  200كيلوواط بـ 36قرشا.
 الــراب ـعــة مــن  201إل ــى  350ك ـي ـلــوواط بـ ـ 70قرشا.
 الخامسة مــن  351إلــى  650كيلووات ب ـ 90قرشا.
 والسادسة من 651إلى ألف كيلووات بـ 135قرشا.
 السابعة مــن يزيد على  1000كـيـلــوواط ،اليـحـصـلــون عـلــى دع ــم وسـعــرهــا  145قــرشــا لكل
كيلوواط.

شبهة بتورط زوجة محافظ «املركزي»
املصري بصفقات تسوية مديونيات!
| القاهرة ـ من أغاريد مصطفى
وفريدة موسى |
ت ـ ـقـ ـ ّـدم ع ـض ــو م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب عـ ــن ح ــزب
املـحــافـظــني ف ــي م ـصــر ،طـلـعــت خـلـيــل ،بطلب
إحاطة إلــى رئيس البرملان ،ورئيس مجلس
الوزراء ،حول شبهة تورط ،وزيرة االستثمار
ال ـس ــاب ـق ــة ،وزوج ـ ـ ــة م ـح ــاف ــظ ال ـب ـن ــك امل ــرك ــزي
ال ـحــالــي طـ ــارق ع ــام ــر ،دال ـي ــا خ ــورش ـي ــد ،في
صفقة مديونيات مستحقة للبنوك املصرية
بقيمة  450مليون دوالر على الشركة املصرية
للهيدروكاربون.
وق ــال خـلـيــل ،إن خــورش ـيــد أن ـشــأت شركة
ل ــالس ـت ـث ـم ــارات امل ــال ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة بـعــد
خروجها مــن الـ ــوزارة ،ونـظـرًا لكونها زوجــة
م ـح ــاف ــظ ال ـب ـن ــك امل ـ ــرك ـ ــزي ،طـ ـ ــارق ع ــام ــر ،تــم
تعيينها مستشارة لشركة الهيدروكاربون.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـ ــوزي ـ ــرة ال ـس ــاب ـق ــة قــامــت
بالتوسط بصفتها مستشارة لهذه الشركة،
من أجل قيام البنوك املقرضة بأخذ مخصص
للشركة بما يعادل  50في املئة من املديونية،
ما يسهل قدرتها على التفاوض مع البنوك
ّ
حول هذه املديونية ،التي حل موعد سدادها
ولم يتم.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،تـ ـق ـ ّـدم ع ـضــو لجنة
التعليم والبحث العلمي بالبرملان املصري،
النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي،

ً
مسؤوال عماليًا
17
يتقاضون  46مليون جنيه
بـطـلــب إحــاطــة عــاجـلــة إل ــى رئ ـيــس الحكومة
لتحري الحقيقة فيما يـتــداول بــني األوســاط
الـ ـبـ ـنـ ـكـ ـي ــة والـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع امل ـ ـصـ ــرفـ ــي وال ـ ـخـ ــاص
حـ ــول ق ـي ــام زوج ـ ــة مـ ـس ــؤول ك ـب ـيــر بــالـجـهــاز
املصرفي بصفتها الرئيس التنفيذى إلحدى
الشركات التي تعمل بمجاالت االستشارات
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـمــوي ـل ـيــة ب ــال ـت ـف ــاوض مــع
البنوك التابعة للبنك املــركــزى فــي مديونية
إحدى كبرى شركات القطاع الخاص ،ما ّ
يعد
اختراقا وتعارضا صريحا مع املــادة الثانية
مــن ال ـقــانــون رق ــم ( )106لسنة  ،2013والـتــي
تنص على تعارض املصالح.
وب ــرمل ــان ـي ــا ،ش ـهــد اج ـت ـم ــاع ل ـج ـنــة الـخـطــة
وامل ــوازن ــة بمجلس ال ـنــواب ،ملناقشة مــوازنــة
وزارة ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة لـلـسـنــة املــال ـيــة 2019
ـ  ،2020ح ــال ــة م ــن االرت ـ ـبـ ــاك ب ـعــدم ــا ات ـضــح
ً
للنواب تقاضى  17مسؤوال نحو  46مليون
جنيه أج ــورًا ،بينما يتقاضى  13ألــف عامل
 65مليون جنيه.
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اقتصـاد

محمد غنيم

االربعاء  ٢٢مايو ٢٠١٩

تكرمي محمد املهلمي مدير سفريات كواليتي العاملية للسياحة

جانب من احلضور

كرّمت مديري شركات السياحة والسفر والطيران والفنادق

غنيم« :جني آند لو هوليديز» افتتحت فرعا ً في مصر لدعم حجوزات السياحة
رباب اجلوهري

أقامــت شــركة «جــن
اند لو هوليديــز» الوكيل
احلصري لشركة «ريزاليف»
بالكويت غبقتها السنوية
بفنــدق ماريوت كورتيارد
بحضــور عــدد كبيــر من
أصحاب ومديري شــركات
السياحة والسفر وشركات
الطيران وممثلي مجموعة
من الفنادق العاملية تخللت
الغبقة أجواء املودة والفرح
بالشــهر الكــرمي وتبــادل
احلضور مناقشــات بشأن
مستقبل السياحة اخلارجية
والوجهــات الســياحية
اجلديدة واملقترحة.
وبهــذه املناســبة ،قــام
الرئيس التنفيذي لشركة
جني اند لو هوليديز محمد

غنيم بتكرمي مجموعة من
شــركات السياحة والسفر
لدعمهــم وإســهامهم فــي
جناح الشركة ،ومت توزيع
الــدروع التذكاريــة عليهم
وشــكر جميــع احلضــور
علــى الشــراكة التــي من
شأنها االنعكاس على سمعة
السوق السياحي بالكويت.
وحول خطط الشــركة
التوســعية قــال غنيم إن
«جــن انــد لــو هوليديز»
افتتحت مؤخــرا فرعا في
جمهوريــة مصــر العربية
لدعم حجوزات الســياحة
الي القاهرة عبر شــركات
السياحة الكويتية وضمان
افضــل خدمات فــي جميع
أنحاء مصر.
ووعد غنيــم بالتجهيز
لرحالت تعريفية باألماكن

غنيم يسلم درع التكرمي لعارف التيجانى

الســياحية فــي عــدد من
الوجهات السياحية اجلديدة
على السوق الكويتي وذلك
ملديري وموظفي شــركات
الســياحة لالســتفادة من
آرائهم في إمكانية التسويق

السياحي لتلك الوجهات.
أفضل األسعار

وقــال إن شــركة جــن
اند لو هوليديز هي شــركة
كويتية تأسســت فــي 2011

وهي شركة تابعة ملجموعة
القطان ،وتهدف إلى مساعدة
شــركات الســياحة والسفر
للحصول على أفضل األسعار
واخلدمات السياحية املتعلقة
بحجــز الفنادق واالنتقاالت

واجلوالت الســياحية حول
العالــم ،مشــيرا إلــى أنهــا
اســتطاعت عمــل شــراكة
لتسويق اخلدمات الكترونيا
عبر ريزاليف احد الشركات
الناشئة بالتسويق السياحي

جتهيز رحالت تعريفية لعدد
من الوجهات السياحية
اجلديدة على السوق الكويتي
الشركة وقعت مع أكبر
شركات الفنادق العاملية
لتضمني أفضل األسعار
محمد الرومي شريك ومدير شركة ايليت للسياحة والسفر

(متني غوزال)

من اليمني صباح املطيري وناصر رزق اهلل ومحمد غنيم وعارف إبراهيم وأحمد ناصر وبدر وعزمي

لشركات السياحة والسفر في
ذلك الوقت.
ولفــت إلــى أن شــركة
ريزاليــف أصبحت مــن أهم
شركات التســويق السياحي
للفنادق حول العالم وامتدت
تلــك الشــراكة لعــدة دول
أخــرى بعــد الكويــت في كل
من (الســعودية  -البحرين
 مصــر) ليســتمر النجــاحفي حتقيــق افضل االســعار
وخدمة ما بعد البيع لشركات
الســياحة التــي تتعامــل مع
الشركة وبالتالي خدمة املواطن
الكويتــي والتأكيد على الثقة
في شركات السياحة بالكويت
واملتعاملة مع الشركة.
وأضاف :استطاعت «جني
انــد لــو هوليديــز» خــال
الفتــرة املاضيــة التوقيع مع
اكبر شركات الفنادق العاملية

لتضمن افضل األسعار في تلك
فــي الفنادق حول العالم مثل
مجموعة فنادق ماريوت العاملية
ومجموعة فنادق انتركوننتال
واجلميرا وموڤنبيك والعديد
من الشركات التي جعلت أسعار
شركات الســياحة تبدو فعال
منافســة لشــركات التسويق
السياحي التي تستهدف البيع
مباشرة اونالين للمواطن ..مع
ضمان افضل خدمة منافســة
بأفضــل ســعر متــاح ودون
الدخــول فــي عنــاء البحــث
االلكتروني ،حيث تســتطيع
طلب حجزك اليوم عن طريق
شركة الســياحة املفضلة مع
ضمــان افضل ســعر وجودة
خدمة بعيدا عما قد يحدث لك
من مشكالت ومخاطر احلجز
االلكترونــي وغير املضمونة
العواقب.

تكرمي أحمد ميرخان مدير سفريات الديرة

دعما ًللمشاريع الشبابية الكويتية في الشهر الفضيل

عمومية الشركة انتخبت عضوا ًمستقال ًملجلس اإلدارة

 Ooredooتدعم املشاريع الشبابية
في سوق «مروج» الرمضاني

القطامي« :ارزان» تواصل إستراتيجيتها

صورة لألطفال احملتفلني بالقرقيعان

صورة جماعية لفريق «نعني ونعاون» التطوعي

أعلنت  ،Ooredooعن دعمها ملشروع
(ســوق مروج) الذي يدعم املشــاريع
الشبابية والذي أقيم في مجمع مروج
للعام الرابع على التوالي يوم اجلمعة
املاضي  17مايو ،وضم املنتجات الغذائية
واحلرف اليدوية والزراعية ،باإلضافة
إلى القســم املخصــص لألطعمة الذي
يســلط الضــوء على تنــوع األطعمة
احمللية .في هذا الشهر الفضيل مت توفير
مســاحة وفيرة للكثير من املشــاريع

احمللية لكي تشــارك في هذا الســوق
دون أي مقابل دعما للطاقات الشبابية.
شــاركت  Ooredooفرحــة االحتفــال
بالقرقيع مع األطفال في الســوق ،من
خالل توزيع صناديق القرقيعان املليئة
باملفاجآت اللذيذة.
في تصريح له حول هذه الرعاية،
قال مدير أول إدارة االتصال املؤسسي
لـ  Ooredooالكويت مجبل األيوب «نحن
سعداء بدعمنا لهذا املشروع الشبابي

املميز الــذي يبرز إبداعات املشــاريع
الصغيــرة واملتوســطة احلجــم فــي
مختلف املجاالت ،خاصة خالل شــهر
رمضان املبارك .دعمنا للشباب ممتد
عبر سياستنا للمسؤولية االجتماعية
املبنية على قيــم التواصل واالهتمام
والتحدي ،ونحن نسعى للمساهمة في
دعم الشباب من خالل استراتيجيتنا
للمسؤولية االجتماعية املمتدة طوال
العام».

توقيع عقد خدمات بني «كميفك» و«شؤون القُصّر»
أعلن املدير التنفيذي لقطاع
تطوير األعمال بشركة الكويت
والشرق األوســط «كميفك»
م.أحمد الردعــان عن توقيع
عقــد خدمــات بــن «كميفك»
والهيئة العامة لشؤون القصر
يهدف لتقدمي خدمات متكاملة
إلدارة وتنظيم ومتابعة أسهم
املشمولني بالرعاية من خالل
نظام آلي خــاص بهم حديث
ومتطور يتمكن خالله موظفو
الهيئة العامة لشؤون القصر
من متابعة حسابات ورصيد
أســهم جميــع املشــمولني
برعايتهــم وأوضاعهم املالية
اليوميــة بنــاء على أســعار
اإلقفــاالت اليومية في جميع
األسواق ،وذلك لتسهيل عملية
املتابعــة وتنظيــم وترتيب
العمل لدى الهيئة نحو إسراع
العمل في استخراج التقارير
الشــاملة والتفصيليــة لكل
قاصر ومشمول بالرعاية.

بطرح منتجات وخدمات جديدة

جانب من التوقيع

وقــال الردعــان إنــه من
خالل هذا العمل تكون شركة
كميفــك مثاال لتعاون القطاع
اخلاص مع القطاع احلكومي
من خالل تقدمي خدمات مميزة
تعمل على مســاعدة القطاع
احلكومي بتســهيل وتسريع
أعمالــه خصوصا تقدمي هذه

اخلدمــة ألبنائنا األيتام وكل
مشمول بالرعاية .وجرى حفل
توقيع العقد في مكاتب الهيئة
ومثل الهيئة العامة لشــؤون
القصــر  -املديــر العام براك
الشــيتان ،وشــركة الكويت
والشرق األوسط لالستثمار
املالــي  -الرئيــس التنفيذي

عادل احلميضي ،وبحضور كل
من :م.أحمد الردعان ومدير عام
اإلدارة املالية بشركة الكويت
والشرق األوســط «كميفك»
كرستي كوالثوران ،وكل من
مديرة إدارة النشاط التجاري
للتركات صاحلة بن ثاني ،ومن
إدارة احملاسبة هند الرغيب.

وفاء القطامي وجاسم زينل خالل اجلمعية العمومية
باهي أحمد

قالت رئيس مجلس االدارة
ملجموعــة ارزان املالية وفاء
القطامي إن املجموعة واصلت
تطبيق اســتراتيجيتها التي
حتقق لها التنوع في مصادر
الدخل مــن خــال منتجات
وخدمات مميزة للعمالء مما
يؤهلها في املستقبل القريب
لترســيخ مكانــة املجموعة
ضمن الشــركات الرائدة في
الكويت واملنطقة ،ويضمن لها
كذلك مواصلة النمو وحتقيق
املزيد من النجاح.
واضافــت القطامي خالل
اجتمــاع اجلمعية العمومية
امــس التــي عقدت بنســبة
حضور  %82ان مجلس ادارة
املجموعــة واصل ممارســة
مهامه في تقدمي التوجيهات
احلكيمة لالدارة التنفيذية في
تنفيذ خطط واستراتيجيات
املجموعة مبا يحقق األهداف
الســامية للشــركة ،وقمنــا
بتعزيز ميثاق مجلس االدارة
وسياسة احلوكمة السليمة
للشــركات والتي تعد حجر
األســاس لنجاح واســتدامة
الشركات.
واكــدت القطامــي انــه
رغــم التحديــات املســتمرة
التي تواجهــا املجموعة فقد

اســتطاعت حتقيــق نتائج
ايجابيــة خــال  ،2018حيث
متكنت مــن حتقيق ايرادات
تشــغيلية قدرها  8.6ماليني
دينــار عــن الســنة املاليــة
املنتهيــة في ديســمبر 2018
مقارنة مع  2017والتي بلغت
 8ماليني دينــار ،كما حققت
املجموعة صافي أرباح بلغت
 2.5مليون دينار مقارنة مع
أرباح بلغت  1.7مليون دينار
في .2017
من جانبــه ،قال الرئيس
التنفيذي في شركة مجموعة
ارزان املالية جاسم زينل إن
االدارة التنفيذية تبذل جهودا
حثيثة خللق مؤسسة مالية
مرموقة للتنبؤ في املستقبل
القريب.
وأضــاف زينل ان تنويع
مصــادر دخــل املجموعــة
للتقليل من مخاطر التقلبات
االقتصادية واجليوسياسية
ســيظل هدفنــا ،موضحا ان
االدارة التنفيذيــة تتطلــع
لتعزيز مكانة املجموعة على
مستوى اخلدمات الرئيسية
التي تقدمها الشركة والعمل
على زيادة النمو في القطاعات
املســتهدفة واالســتفادة من
الفرص االستثمارية في الدول
التي تتواجد فيها املجموعة.
واوضــح ان املجموعــة

اســتطاعت خــال 2018
حتقيق املزيد من اإلجنازات
والنجاحات من خالل تنفيذ
االستراتيجية التي انتهت في
نهاية العام.
وأكــد زينل انه في ضوء
البيئــة التشــغيلية احمللية
واإلقليمية والدولية ،سيكون
هدفنا الرئيسي في  2019هو
حتقيق استراتيجية املجموعة
للســنوات القادمــة – 2019
 2021ومتابعــة التطــورات
فــي االقتصاديــات العاملية
واالقليمية عن كثب واتخاذ
القرارات الالزمة لتعديل مسار
االستراتيجية حسب املعطيات
املتوافرة ،بحيث نتمكن من
الوصول ألهــداف املجموعة
وعمالئنا خالل .2019
وحدد زينــل أهم الركائز
األساســية لالســتراتيجية
اجلديدة واملتمثلة في اعادة
هيكلــة املجموعــة وذلــك
بهدف زيــادة كفاءة وربحية
املجموعــة ،والتوســع فــي
األعمال املستهدفة واخلدمات
االستشارية ،باإلضافة الى
رفــع كفــاءة وجــودة
اخلدمات املالية واالستثمارية
للعمالء ،وحتقيق االستدامة
في منــو حقوق املســاهمني
وزيادة الربحية.
بــدوره ،قــال مســؤول

التسويق والعالقات العامة
فواز املنيع إن رؤية الشركة
بحلول  2021أن تصبح شركة
بارزة ورائدة في االستشارات
املاليــة والتمويل عن طريق
تقدمي خدمات متتاز باجلودة
واألداء املرتفــع والشــفافية
العالية في األسواق العاملية.
وأوضح املنيع أن مهمتنا
هي انشاء قيمة طويلة املدى
للمســاهمني من خالل األداء
املرتفــع والعوائــد القويــة
حيث إننا نبني شــراكة مع
عمالئنــا على أســاس الثقة
واملســؤولية .ونحن نسعى
بكل جهد خلدمة وبناء مركز
مالــي قــوي ومســتدام من
خالل تقدمي اخلدمات املالية
املتنوعــة مع احلفــاظ على
النزاهة ،والكفاءة واملعايير
األخالقية العاليــة ومواكبة
معايير حوكمة الشركات.
هذا ،ووافقــت اجلمعية
العموميــة علــى كل بنــود
جدول االعمال مبا فيها عدم
توزيع أرباح على املساهمني
عن .2018
كمــا وافقــت اجلمعيــة
العموميــة علــى تعيني بدر
جاسم الهاجري كعضو مستقل
فــي مجلــس إدارة الشــركة
للفترة احلاليــة التي تنتهي
بنهاية السنة املالية .٢٠١٩
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عموميتها انعقدت بنسبة حضور بلغت  82باملئة ..وأقرت عدم توزيع أرباح عن العام 2018

«أرزان» :نهدف إلى اإلستدامة في منو حقوق املساهمني و زيادة الربحية

ه�شام املن�شاوي

قالت رئيسة مجلس االدارة في مجموعة
ارزان املالية وف��اء القطامي أن املجموعة
واصلت بتطبيق إستراتيجيتها التي حتقق
لها ال��ت��ن��وع ف��ي م��ص��ادر ال��دخ��ل م��ن خالل
منتجات وخدمات مميزة للعمالء مما يؤهلها
في املستقبل القريب ترسيخ مكانة املجموعة
ضمن الشركات ال��رائ��دة في دول��ة الكويت
واملنطقة .ويضمن لها كذلك مواصلة النمو
وحتقيق املزيد من النجاح.
واضافت القطامي خالل اجتماع اجلمعية
العمومية أن اس��ع��ار النفط تراجعت في
الربع األخير من العام  2018بعد أن حتسنت
األسعار في النصف اآلول من العام وساهم
هذا اإلرتفاع في تعزيز موازنات احلكومات
اخلليجية وحتسن أوضاعها املالية .إال أنها
تأثرت سلباً في النصف الثاني من العام
ن��ظ��را ً ملتغيرات ال��س��وق و إنخفاض سعر
النفط .وقد متكنت دولة الكويت من الصمود
وجنحت في مواجهة هذه التقلبات احمليطة
بها بسبب سعر التعادل للنفط في موازنة
الدولة لذا احتفظت بالتصنيفات اإلئتمانية
القوية وحقق الناجت احمللي اإلجمالي منوا ً
بنسبة  .2.9%و ارتفع معدل منو الناجت غير
النفطي بنسبة .2.8%
و أخيرا ً و بالرغم من التحديات املستمرة
ال��ت��ي ت��واج��ه��ا امل��ج��م��وع��ة ف��ق��د استطاعت

ال�����������ق�����������ط�����������ام�����������ي :امل����������ج����������م����������وع����������ة واص����������ل����������ت
ت��������ط��������ب��������ي��������ق إس���������ت���������رات���������ي���������ج���������ي���������ت���������ه���������ا ال��������ت��������ي
حت�������ق�������ق ال��������ت��������ن��������وع ف�����������ي م�����������ص�����������ادر ال�������دخ�������ل
زي����������ن����������ل :ن���������رك���������ز ع�������ل�������ى ت�������ن�������وي�������ع م�������ص�������ادر
ال������دخ������ل ل���ل���ت���ق���ل���ي���ل م������ن م����خ����اط����ر ال���ت���ق���ل���ب���ات
اإلق�������������ت�������������ص�������������ادي�������������ة واجل���������ي���������وس���������ي���������اس���������ي���������ة
املنيع :رؤيتنا ان نصبح شركة بارزة ورائدة في
االستشارات املالية والتمويل بحلول 2021
املجموعة حتقيق نتائج إيجابية خالل العام
حيث متكنت املجموعة من حتقيق إي��رادات
تشغيلية قدرها  8.6مليون دينار عن السنة
املالية املنتهية في ديسمبر  2018مقارنة مع

«إيكونوموتيكي»:
املنتجات األوروبية تدخل
األسواق الكويتية

لقطة جماعية

شهد فندق فور بوينتس شيراتون الكويت فعالية كبيرة وهامة
تضمنت عرضا ً تقدمييا ً للترويج للمنتجات الغذائية األوروبية.
وانطلقت حملة جريت فليفرز األوروب��ي��ة واملمولة من اإلحت��اد
األوروبي واحلكومة اليونانية ،لتتيح تداول املنتجات عالية اجلودة
واحلاصلة على تصنيف املنشأ اجلغرافي ( )PGIوبلد املصدر احملمي
( )PDOفي السوق الكويتي ،وتشمل هذه املنتجات جبنة فيتا،
وجبنة جرافيرا من جزيرة ناكسوس ،والفستق من بلدة مولوس في
مدينة فثيوتيس ،وزيت الزيتون البكر املمتاز بداللة جغرافية محمية،
وصوالً إلى زيتون ثرومبا األسود من جزيرة ثاسوس ،والكشمش
األسود ’زانت‘.
وقد حضر الفعالية العديد من مستوردي وموزعي املواد الغذائية
وممثلي وسائل اإلع�لام حيث استمتعوا بالعرض الترويجي الذي
سلط الضوء على املنتجات الغذائية األوروبية متبوعة بوجبة غداء
في فندق فور بوينتس شيراتون الكويت .وبعد مشاهدة العرض
وت��ذوق عينات من املنتجات ،ناقش احلضور والسيد ستراتوس
تيساس ،ممثل شركة إيكونوموتيكي الذي حضر احلدث ،آفاق سوق
إستيراد املواد الغذائية في الكويت.

العام املاضي  2017والتي بلغت  8ماليني
دينار كما حققت املجموعة صافي أرب��اح
بلغت  2.5مليون دينار في العام ٢٠١٨
مقارنة مع أرباح بلغت  1.7مليون دينار في

العام ٢٠١٧
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة
مجموعة ارزان املالية جاسم زينل أن اإلدارة
التنفيذية تبذل جهودا ً حثيثة خللق مؤسسة

مالية مرموقة للتنبؤ في املستقبل القريب
املركز الريادي في صناعة املال و اإلستثمار.
وأض���اف ف��ي زي��ن��ل ان تنويع مصادر
دخل املجموعة للتقليل من مخاطر التقلبات

بحضور أبرز الشخصيات في قاعة إبريز

«املدار» تتفق مع أحد
الدائنني لتسوية مديونية
بـ 456ألف دينار

«سيمفوني» ينظم غبقة رمضانية
مميزة خالل الشهر الفضيل
استضاف فندق سيمفوني
ستايل الكويت ،غبقة خاصة
ش��ه��دت ح��ض��ور ال��ع��دي��د من
السفراء والدبلوماسيني وممثلي
كبرى الشركات وأه��م شركاء
املجموعة واجلهات اإلعالمية
ووكاالت اإلعالن في يوم األحد
املوافق  19مايو  ،2019وذلك
كما اعتادت الوجهة االستثنائية
على القيام به كل عام احتفا ًء
بحلول الشهر الكرمي.
وقد بدأت الفعالية مع كلمة
ترحيبية مميزة ألقاها الطاقم
اإلداري للفندق ،وكلمة مؤثرة
أخرى ألقاها السيد بيتر شولر،
م��دي��ر ع��ام سيمفوني ستايل
الكويت .حيث أشار شولر”:ال
يقتصر الطريق إلى النجاح على
العمل اجلماعي اجلاد فحسب،
وإمنا على الدعم املستمر والهام
الذي يقدّمه شركاؤنا ،والذين
نغتنم فرصة لقائنا بهم اليوم
لنعبّر لهم ع��ن جزيل شكرنا
على دعمهم املتواصل”.
واستمرّت األمسية مع كلمة
ألقاها السيد ماجد حنّا ،مدير
إدارة املبيعات والتسويق،
ال��ذي رحّ ��ب ب��دوره بالضيوف
وأع��رب عن امتنانه وتقديره
للرعاة والشركاء ،داعياً جميع
احل���اض���ري���ن إل����ى امل��ش��ارك��ة
ف��ي أنشطة تفاعلية وب��رام��ج
ترفيهية .وتضمنت الفعالية
سحوبات للفوز بجوائز قيمة
منها ت��ذاك��ر ط��ي��ران م��ن أطلس

أعلنت شركة امل��دار للتمويل واالستثمار عن توصلها
التفاق مع أحد الدائنني لتسوية مديونية مُستحقة على
الشركة مببلغ  1.5مليون دوالر مبا يُعادل  456ألف دينار.
وق��ال��ت “املدار” ف��ي بيان للبورصة الكويتية ،أمس
الثالثاء ،إنها سوف تُفصح عن األثر املالي لتلك التسوية فور
االنتهاء من توقيع التسوية بالفعل.
كانت الشركة أعلنت أمس االثنني ،عن قيامها بالتفاوض
مع أحد الدائنني لتسوية مديونية مُستحقة على الشركة
بقيمة  1.5مليون دوالر مبا يُعادل  456ألف دينار.
وشهدت نتائج “املدار” حت��والً إيجابياً بنهاية العام
املاضي ،بتحقيق أرباح بلغت  14.88مليون دينار؛ مقابل
خسائر بنحو  2.18مليون دينار في عام .2017

قيادات سيمفوني

جلوبال ،وح��ج��وزات فندقية
ض���م���ن ف����ن����ادق م��ج��م��وع��ت��ي
كوليكشن‘
’راديسون
و’راديسون بلو‘وفنادق
ب����ارك إن ف���ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء
ال��ع��ال��م ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى هدايا
وج��ب��ات طعام وإق��ام��ة فريدة
في سيمفوني ستايل الكويت،
وهدايا أخ��رى من مركز وايت
ل��ط��ب األس���ن���ان ،ش��رك��ة داغ��ر
ان��د ك��و ،شركة داغ��ر وحناوي
العاملية املقدمة من ماركاتهم
العاملية :بيبي ،برونوفياس،
ب��ي اس ب��ي ،بيمبا واي ل��وال&
م�ين ب��ر  ،ت��وم ت��اي��ل��ور ،كارين
ميلني  ،لبسي و سيليو ،شركة

الغامن أوتو وف��ورد و اكسايت
الغامن ،أم��واج للعطور ،شركة
وهران التجارية ،شركة محمد
ناصر الهاجري وأوالده ،شركة
باناسونيك ،شركة عطورات
ف��ي��ف��ن��زا ،س��ي��م��ون ب��ول��ي��ف��ار،
نستله ،ل��وري��ال ،ذا شوتامي
إي��ف��ي��ن��ت��س ،ب��س��ت اليوسفي
لإللكترونيات باإلضافة إلى
ش��رك��ة ف��ود ش��وي��س للتجارة
العامة و املقاوالت ذ.م.م.
وي��ذك��ر أن الفعالية أقيمت
ف���ي ق���اع���ة إب���ري���ز امل��ت��أل��ق��ة
بديكوراتها البديعة ،والتي
أت��اح��ت جتربة ف��ري��دة تنبض
بالثقافة والعصرية في أجواء

اإلقتصادية و اجليوسياسية سيظل هدفنا
موضحا اإلدارة التنفيذية تتطلع لتعزيز
مكانة املجموعة على مستوى اخل��دم��ات
الرئيسية التي تقدمها الشركة و العمل على
زيادة النمو في القطاعات املستهدفة .و أخيرا ً
اإلستفادة من الفرص اإلستثمارية في الدول
التي تتواجد فيها املجموعة.
وبدوره قال مسوؤل التسويق والعالقات
العامة فواز املنيع أن رؤية الشركة بحلول
العام  ٢٠٢١ان تصبح شركة بارزة ورائدة
في اإلستشارات املالية و التمويل عن طريق
تقدمي خدمات متتاز باجلودة و التعقل و
األداء املرتفع و الشفافية العالية في األسواق
العاملية و بالتالي تنشأ القيمة املضافة
لعمالئنا و مساهمينا
وأوضح املنيع أن مهمتنا هي إنشاء قيمة
طويلة امل��دى للمساهمي م��ن خ�لال األداء
املرتفع و العوائد القوية حيث أننا نبني
ش��راك��ة م��ع عمالئنا على أس���اس الثقة و
املسؤولية .و نحن نسعى بكل جهد خلدمة
و بناء مركز مالي قوي و مستدام من خالل
تقدمي اخلدمات املالية املتنوعة مع احلفاظ
على النزاهة  ،و الكفاءة واملعايير األخالقية
العالية و مواكبة معايير حوكمة الشركات .
هذا ووافقت اجلمعية العمومية على كافة
بنود ج��دول االع��م��ال مبا فيها ع��دم توزيع
أرباح على املساهمني عن العام . ٢٠١٨

شجعت احلضور على التفاعل
والتواصل في رح��اب الفندق
األن��ي��ق ،وعكست حقيقة تفرد
قاعات فندق سيمفوني ستايل
الكويت ذات األن��اق��ة املفرطة
لتكون اإلخ��ت��ي��ار األم��ث��ل لهذه
امل��ن��اس��ب��ة .واك��ت��م��ل��ت روع��ة
التجربة مع العزف احلي للفرقة
املوسيقية بأحلانها العذبة
التي غمرت األج���واء بالدفء،
باإلضافة إلى املأكوالت الشهية
ال��ت��ي زي��ن��ت م��ائ��دة البوفيه
ال ع��ن الهدايا
الرمضاني فض ً
التي مت تقدميها للجميع كمسك
خ��ت��ام للقاء وش��ك��ر لهم على
حضورهم الكرمي.

استقالة الرئيس التنفيذي
لـ«املغاربية» ..وإعادة
تشكيل مجلس اإلدارة
أعلنت الشركة اخلليجية املغاربية القابضة عن موافقة
مجلس إدارة الشركة في اجتماعه أمس االثنني ،على طلب
االستقالة امل ُقدم من الرئيس التنفيذي للشركة عثمان أمين
بودي؛ وذلك لظروف خاصة.
وقالت “املغاربية” في بيان للبورصة الكويتية ،أمس
الثالثاء ،إن مجلس اإلدارة قام بإعادة تشكيل عضويته
للثالث سنوات القادمة ،بحيث أصبح عثمان أمين بودي
عضوا ً باملجلس باإلضافة إلى  6أعضاء آخرين.
كما ق��ام املجلس ،ضمن عملية إع��ادة التشكيل ،تعيني
العضو مشاري أمين بودي رئيسا ً ملجلس اإلدارة ،والعضو
صالح محمد الرومي نائبا ً له.
واجل��دي��ر بالذكر أن شركة رواس��ي الكويت للتجارة
العامة واملقاوالت تستحوذ على احلصة األكبر من رأسمال
“املغاربية” بنسبة  29.23باملائة ،وهي ممثلة في عضوية
مجلس إدارة الشركة.

دعم ًا للشباب في الشهر الفضيل

تضامن ًا مع املبادرات اإلنسانية

الشركة شاركت األيتام واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة بهجة الشهر الفضيل

 Ooredooتدعم املشاريع
الشبابية في سوق «مروج» الرمضاني

األﭬنيوز يطلق حملة
«لنحتضن مستقبلهم» بالتعاون
مع الهالل األحمر الكويتي

«زين» ترعى حفل قرقيعان الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

أع��ل��ن��ت  ،Ooredooعن
دعمها ملشروع (س��وق م��روج)
ال��ذي يدعم املشاريع الشبابية
وال���ذي اق��ي��م ف��ي مجمع م��روج
للعام الرابع على التوالي يوم
اجلمعة املاضي  17مايو ،وضم
املنتجات ال��غ��ذائ��ي��ة واحل��رف
اليدوية والزراعية ،باإلضافة
إلى القسم املخصص لألطعمة
ال��ذي يسلط الضوء على تنوع
األطعمة احمللية .في هذا الشهر
الفضيل مت توفير مساحة وفيرة
للكثير من املشاريع احمللية لكي
تشارك في هذا السوق دون أي
مقابل دعما للطاقات الشبابية.
ش��ارك��ت  Ooredooفرحة
االحتفال بالقرقيع مع األطفال
ف��ي ال��س��وق ،م��ن خ�لال توزيع
ص��ن��ادي��ق ال��ق��رق��ي��ع��ان املليئة
باملفاجآت اللذيذة.
ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ه ح���ول ه��ذه
ال��رع��اي��ة ،ق��ال مدير أول إدارة
االتصال املؤسسي لـ Ooredoo
الكويت مجبل األي���وب “نحن
س��ع��داء بدعمنا لهذا املشروع
ال��ش��ب��اب��ي امل��م��ي��ز ال����ذي يبرز
إب��داع��ات امل��ش��اري��ع الصغيرة
واملتوسطة احلجم في مختلف
امل��ج��االت ،خ��اص��ة خ�لال شهر

أطفال يحتفلون بالقرقيعان

رمضان املبارك .دعمنا للشباب
ممتد عبر سياستنا للمسؤولية
االجتماعية املبنية على قيم
التواصل واالهتمام والتحدي،

ونحن نسعى للمساهمة في دعم
الشباب من خالل استيراتيجيتنا
للمسؤولية االجتماعية املمتدة
طوال العام”.

إمياناً بأهمية تبني املبادارات املجتمعية؛ انطلقت مبادرة
األﭬنيوز اخليرية بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي
“لنحتضن مستقبلهم” يوم األثنني املوافق  20مايو ،والتي
تهدف إلى جمع التبرعات اخليرية خالل شهر رمضان وفترة
العيد في األﭬنيوز ،وذلك بهدف توفير حاضنات لألطفال اخلدج
وحديثي الوالدة في دولة اليمن ،حيث بالنسبة ملاليني األطفال
املولودين قبل أوانهم ،تعد الرعاية الطبية التي تساهم في
إنقاذ حياتهم من املضاعفات املرضية واإلصابة بالعدوى هي
أملهم الوحيد بالنجاة.
وق��د خصصت إدارة األﭬن��ي��وز جهازين للتبرع النقدي
باستخدام بطاقات السحب اآلل��ي في منطقة غراند بالزا
،باإلضافة إلى توفير رابط للدفع اإللكتروني لتسهيل عملية
التبرع ،علمًا بأن جميع املبالغ التي سيتم حتصيلها سوف
تدخل احلساب اخلاص جلمعية الهالل األحمر الكويتي.
وتدعو إدارة األﭬن��ي��وز زواره��ا الكرام إل��ى دع��م احلملة ،
مسلطة الضوء على قضية حساسة ومهمة ملا شهدته اليمن من
نسبة عالية من الوفيات بني األطفال اخلدج وحديثي الوالدة
في محافظاتها ،والتوسع الكبير من مباني وكثافة سكانية
في امل��دن الرئيسية ج��راء احل��رب ال��دائ��رة في اليمن ،وعدم
وجود مراكز أو مستشفيات متكاملة متخصصة في الطفولة
ومعاجلة حاالت سوء التغذية .حيث ستساهم هذه التبرعات
في إنقاذ حياة األطفال واحلد من الوفيات واألمراض.
وتؤكد إدارة األﭬن��ي��وز حرصها على تبني ودع��م ع��دد من
امل��ب��ادرات املجتمعية طيلة العام ،وف��ي مقدمتها املبادرات
اإلنسانية ،وذلك ضمن املسؤولية االجتماعية لشركة املباني،
بالتعاون مع العديد من اجلهات ومؤسسات املجتمع املدني،
التي حترص بدورها على التواجد في األﭬنيوز كمقر حلمالتها
التوعوية والتثقيفية ،باعتبار األﭬنيوز الوجهة األكثر زيارة
في الكويت ،وأحد أهم الوجهات التسويقية في املنطقة.

أع��ل��ن��ت زي���ن ع��ن رعايتها
الرئيسية حل��ف��ل القرقيعان
ال���ذي نظّ مته الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلع��اق��ة في دور
الرعاية االجتماعية التابعة
ل���وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية
والعمل ،وذلك ملشاركة األيتام
واملسنني وذوي االحتياجات
اخلاصة فرحة الشهر الفضيل
ضمن حملتها الرمضانية “زين
الشهور”.
وذك���رت ال��ش��رك��ة ف��ي بيان
ص��ح��اف��ي أن احل��ف��ل ق��د شهد
حضور كل من سفير الواليات
املتحدة األمريكية ل��دى دول��ة
ال��ك��وي��ت ل��وران��س سيلڤرمان،
ون��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع
ال��ش��ؤون التعليمية والتأهيل
بالهيئة العامة ل��ذوي اإلعاقة
أن���ور األن���ص���اري ،وال��رئ��ي��س
التنفيذي للعالقات واالتصاالت
في زين الكويت وليد اخلشتي،
ون��ائ��ب م��دي��ر ق��ط��اع اخل��دم��ات
الطبية والنفسية واالجتماعية
بالهيئة العامة ل��ذوي اإلعاقة
ه��ن��ادي املبيليش ،والشيخة
س��ه��ي��ل��ة س���ال���م ال���ص���ب���اح،
ومجموعة من ممثلي ال��وزارات
والهيئات والسفارات املختلفة

جانب من الفعالية

ف��ي ال���دول���ة .وأوض��ح��ت زين
أن تعاونها املستمر مع إدارة
الرعاية االجتماعية إلجناح هذا
احلفل بشكل سنوي يأتي في
إطار استراتيجيتها للمسؤولية
االجتماعية واالستدامة ،حيث
تقوم زين من خالل هذا التعاون
مبشاركة األيتام واملسنني وذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة فرحة
املناسبات املختلفة على مدار
ال��ع��ام ،ومنها املناسبات التي
تأتي مع شهر رمضان املبارك
كالقرقيعان وغيرها.

وبيّنت الشركة أن فريقها
التطوعي قام من خالل تواجده
ف��ي احل��ف��ل بتقدمي القرقيعان
وال��ه��داي��ا واألل���ع���اب لأليتام
واملسنني وذوي االحتياجات
اخل����اص����ة ،ب���اإلض���اف���ة إل���ى
املشاركة في مختلف الفعاليات
التي شهدها احلفل ،وهي اللفتة
التي عكست األج���واء التراثية
الرمضانية اجلميلة رغبة منها
إلضفاء ملسة وفاء لهذه الفئات
العزيزة من املجتمع خصوصاً
خالل الشهر الفضيل.

