
قالت قطر للغاز أكبر مورد للغاز الطبيعي املسال 
في العالم أمس االول الثالثاء إنها وقعت اتفاقا مدته 
خمس سنوات لتوريد 1.14 مليون طن سنويا من 
الغاز الطبيعي املسال إلى فرع شركة بتروناس في 

بريطانيا.
ومبقتضى االتفاق ال��ذي يبدأ سريانه اعتبارا من 
يناير ك��ان��ون الثاني املقبل سيجري ت��وري��د الغاز 

الطبيعي املسال من قطر غاز 4 وهي مشروع مشترك 
بني قطر للبترول وشل وسيتم التسليم ملرفأ دراجون 

للغاز الطبيعي املسال في ويلز.
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة 
في بيان إن االتفاق يعد رائ��دا بني شركتني كبيرتني 
في قطاع الغاز الطبيعي املسال وي��ؤدي إلى تعزيز 

العالقات القائمة بني قطر للغاز وبتروناس
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إنغر أندرسن 

أكدت احلاجة لدعم قوي من القطاع العام ملجال االستثمار

نائبة  البنك الدولي: العالم العربي يحتاج لـ»ثورة اقتصادية«
بينما يشهد العالم العربي تقلبات سياسية تشغل 
شعوب املنطقة وحتير ساسة العالم بأسره، تؤكد إنغر 
أن��درس��ن، نائبة رئيس البنك ال��دول��ي ل��ش��ؤون منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أن هناك حاجة ل�« ثورة 
اقتصادية » تواكب »ال��ث��ورات« السياسية في العالم 

العربي.
وحتمل أندرسن مسؤوليات كثيرة في البنك الدولي 
مع متابعة البرامج اخلاصة للبنك في دول عربية عدة، 
باإلضافة إلى التطورات في الدول العربية وإيران، حتى 

وإن لم تكن للبنك برامج.
وقالت إن دول املنطقة العربية التي قامت بها ثورات، 
حتتاج إلى جهود واسعة لتعظيم االستثمارات فيها لكن 
القطاع اخلاص لن يكون األول، والبد من دخول القطاع 

العام بقوة في هذا املجال.
وأض��اف��ت أن هناك مشاكل ف��ي بيئة االستثمار من 
ال��ض��روري معاجلتها من خ��الل تقليل البيروقراطية، 
قائله إن ه��ذه اإلص��الح��ات ممكنة ولكنها حتتاج إلى 
جهود مجدية، حيث تركز عدد من احلكومات حاليا على 
وضع دستور جديد، ولكن بعد االنتهاء من هذه املرحلة 
ميكنها التركيز على هذه القضايا، ولكن نقول دوما بأن 
الثورات السياسية حصلت، ولكن يجب أن تكون هناك 
أيضا ث��ورات اقتصادية، وال ميكن أن حت��دث بتسلسل 
واحدة تلو األخرى، بل يجب أن تكون الثورتان السياسية 

واالقتصادية متزامنتني.
وأشارت إلى أنه مت اطالق عدد من املشروعات فى مصر، 
منها متويل الشركات واملشاريع الصغيرة واملتوسطة 
احل��ج��م، باإلضافة إل��ى إق��رارن��ا برنامجا ف��ي مصر من 

املتوقع أن يخلق 250 ألف فرصة عمل في مصر وهي غير 
كافية، لكنها بداية خللق بيئة من الثقة والبناء عليها.

وأكدت أن الفريق املصري احلالي يتمتع بكفاءة عالية، 
ونحن نتطلع إلى نقاشاتنا معهم.

وترى أن منذ يناير 2011، كان من الواضح الضغط 
الهائل الذي يتعرض له االقتصاد املصري، واقترحنا عددا 
من اإلصالحات الضرورية لتنشيط االقتصاد السياسي 
وإع���ادة االستثمار للبالد، وأن واملستثمرين يريدون 
االس��ت��ق��رار بشكل أس��اس��ي، باإلضافة إل��ى وض��ع بيئة 

استثمارية مشجعة.
وأوض��ح��ت أن وخ��الل تلك الفترة، ك��ان م��ن الصعب 
على احلكومة حينها م��ن التركيز على االقتصاد ولم 
حتدث اإلصالحات املرجوة، بينما في العام التالي، وبعد 
االنتخابات، أيضا لم يتم االهتمام الكافي باالقتصاد، 
والتركيز كان على اجلوانب السياسية فقط، واآلن بعد 
الدعم االقتصادي من دول اخلليج للحكومة املصرية 
اجل��دي��دة، هناك فسحة وق��ت، وف��ي ه��ذه املرحلة هناك 
احلاجة للوقت للتوصل إل��ى بعض االس��ت��ق��رار، بينما 
يحاول اجلميع التوصل إلى اتفاق حول الطريق إلى األمام.
وقالت إن مصر توجه اهتماما حاليا بالعملية السياسية 
ووض��ع الدستور اجلديد، ولكن على احلكومة التركيز 
على األجندة االقتصادية وإجراء اإلصالحات الضرورية، 
خاصة أن بعضها ال يكلف احلكومة أي أموال، مثل وضع 
أفضل ق��ان��ون ممكن لتنظيم املنظمات غير احلكومية 
ووض���ع ق��وان��ني للشفافية لكسب ثقة ال��ش��ع��ب، ومن 
ال��ض��رورة حتسني بيئة االستثمار مبا في ذل��ك تقليص 
البيروقراطية ووضع شبكات األمن للفقراء، وأن تصل 
املساعدات ملن يحتاجها، حتى عندما تبدأ احلكومة في رفع 

اإلعانة الدولية للمواد األساسية، ال يتضرر الفقراء.

قطر توقع اتفاقية لتوريد الغاز 
املسال لبريطانيا 

بدأ حياته عامل بناء ثم دخل دهاليز التجارة

وفاة رجل األعمال السعودي سليمان بن عبد احملسن أبامني
توفي أمس رجل األعمال السعودي الشهير، 
سليمان بن عبد احملسن أبامني، عن عمر يناهز 
87 عاما، حيث يعتبر أبامني املولود عام 1926 
من أهم املستثمرين في سوق األسهم، وكذلك في 

السوق العقارية.
ولد أبامني ألس��رة فقيرة في بلدة الرويضة، 
إح���دى ق��رى محافظة املجمعة، ش��م��ال مدينة 
الرياض، عام 1346، حيث تربى في كنف والده، 

وقرأ القرآن كامال في بلدته في الكتاب.
وبعد أن شّب، بدا فتى مكافحا، حيث بدأ حياته 
عامال للبناء قبل أن ينتقل إلى العمل احلكومي، 
ومن بعدها دخل دهاليز التجارة واألعمال، في 
مجال جتارة الساعات، حيث بدأ مشواره في عالم 

املال واألعمال من العاصمة اللبنانية بيروت.
والتحق باملدرسة احلكومية في عام 1357 أو 
1358 هجرية باملجمعة، بعد أن انتقل إليها من 
الرويضة مع والده الذي كان قد نقل في ذلك الوقت 
زوجته الثانية إلى هناك، غير أنه لم يتمكن من 
إكمال دراسته، بسبب وفاة زوجة والده الثانية، 
فرجع بعدها إلى الرويضة، حيث تعيش والدته 

وإخوته األشقاء.
وذات يوم من األيام، حركت مشاعره أخبار كان 
يسمعها في النشرة اإلذاعية الصباحية، وذلك أن 
عددا من شباب قريته فضلوا الهجرة إلى الرياض، 
فقرر السفر ف��ورا، وج��اء على عكس رغبة أمه 

بالبقاء إلى حني حلول العام املقبل.
ومع إصراره لم جتد أمه بدا من أن تطلق سراحه 
وتزوده بريالني كانا في خزنتها اخلاصة تنتظر 
بهما األي��ام الصعبة، وما إن وصل إلى الرياض 
حتى وعى حاجة أمه للريالني لتصرفهما على بقية 

إخوته الصغار.
وفي الرياض عمل في مجال البناء، وب��دأ في 
بناء سور في الشميسي، حصل منه على أجرة 
أربعة رياالت، كان يصرف منها رياال واحدا، وبدأ 
بها مشواره لالدخار من خالل صاحب دكان في 

ذلك الوقت.
بعد ذلك التحق أبامني بأعمال البناء بقطاع 
الدولة، وحتديدا في قصور أبناء امللك عبد العزيز، 
بعدها التحق بعمل في مستودع العمران، وذلك 
في عام 1359 هجرية، براتب شهري 9 رياالت، 
وبقي في هذا العمل كمساعد ملدير املستودع نحو 

خمس سنوات حتى وصل الراتب إلى 90 رياال 
في الشهر.

وانتقل بعد ذلك إلى العمل في مكتب محاسبة 
العمران في مالية ال��ري��اض، براتب ق��دره 150 
ري��اال، وذلك قبل أن يدخل مجال العمل اخلاص، 
ويؤسس ألول مرة في حياته دكانا لبيع السكر 

والشاي والقهوة.
وملا لم يجد فائدة تذكر في دكانه، عقد العزم 
على وجهة عمل ج��دي��دة، وص���ادف ذل��ك عرض 
وظيفة أمني صندوق بلدية الرياض عليه، فعمل 
في البلدية كأمني صندوق ملدة ثالث سنوات، قبل 
أن يترقى ويسافر إلى لبنان ليتلقى العالج ملرض 

ألم به وقتذاك.
وبعد ع��ام من رحلته االستشفائية ع��اد إلى 
الرياض، حيث كلف بتسلم أفواج احلرس الوطني، 
وبعد أن ترك العمل في احلرس الوطني، كان على 
موعد مع القدر ب��أن يدخل عالم امل��ال واألعمال 
من أوس��ع أبوابه، فدخل صفقة جتارية أحدثت 
نقلة كبيرة في حياته العملية، حيث بدأ ميارس 
التجارة في مجال الساعات، وفيها حصل على أول 
مليون ريال.واستمر يتطور مع الزمن فأخذ يدخل 
مجال الصناعة، حيث أق��ام مصنع مراتب وآخر 
لألثاث املعدني املكتبي، وكذلك السرر احلديدية، 
قبل أن يصبح مستثمرا شهيرا في سوق األسهم 

يشار إليه بالبنان.
يعتبر أح��د كبار املستثمرين السعوديني في 
ال��ب��ورص��ة امل��ص��ري��ة وميتلك حصصا ف��ي عدد 
م��ن ال��ش��رك��ات املصرية منها مجموعة القلعة 
لالستشارات املالية و»سوديك« و»بيلتون املالية 

القابضة«.

في طريقها لتحقيق رقم قياسي

32 مليار دوالر حتويالت األجانب املتوقعة  
2013  من السعودية في 

ارتفاع نسبة حتويالت العمالة األجنبية من السعودية 

فاينانشال تاميز: العالم يعتمد على اخلام اخلليجي

السعودية جتني مليار دوالر يوميا 
من تصدير النفط للعالم

رمب��ا ت��ك��ون ال��والي��ات املتحدة 
غ��ارق��ة ف��ي النفط، لكن العالم ال 
يزال معتمدا على النفط اخلليجي 
ع��ام��ة وال��س��ع��ودي بشكل خاص 
أكثر من أي وقت مضى، فالواقع أن 
السعودية تضخ كميات من اخلام 
أكثر من أي وقت منذ السبعينيات 
على األق���ل، ك��ذل��ك سجل اإلن��ت��اج 
في الكويت واإلم���ارات مستويات 

مرتفعة قياسية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ث���ورة النفط 
الصخري في الواليات املتحدة، إال 
أن العالم اآلن يعتمد أكثر من ذي 
قبل، على ع��دد قليل م��ن املنتجني 
في اخلليج لسد فجوة العرض من 
بلدان أخ��رى، وفقا ملا نقل عن ال� 

»فاينانشال تاميز«.
وف��ق��ا لبيانات وك��ال��ة الطاقة 
ال��دول��ي��ة، استجابت السعودية 
ل��رف��ع اإلن��ت��اج إل��ى 10.2 مليون 
برميل يوميا في أغسطس، وهو 
أعلى إنتاج في سجالت الوكالة، 
وبالتالي ف��إن السعودية حتصد 

اآلن أكثر من مليار دوالر يوميا من 
إيرادات تصدير النفط اخلام لدول 

العالم.
كذلك سجلت الكويت واإلمارات 
أرقاما قياسية للناجت هذا الصيف، 
مبعدل يبلغ نحو 2.8 مليون برميل 
يوميا.وفي أغسطس املاضي أنتجت 
البلدان اخلليجية الثالثة ما نسبته 
17.1 في املئة من الطلب العاملي، 
فيما تشير بيانات الوكالة إلى أن 
حصتها خالل 30 سنة لم تتجاوز 

18 في املئة.
وق���ال ج��ان س��ي��ت��وارت، رئيس 
قسم أبحاث سلع الطاقة في بنك 
كريدي سويس »بغض النظر عما 
يحدث في الواليات املتحدة، تظل 
دول اخلليج أساسية جدا بالنسبة 

لتجارة النفط العاملية«.
وك���ان األم���ر ال���ذي أش��ع��ل فتيل 
القفزة في إنتاج اخلليج هو انقطاع 
كميات هائلة من اإلمدادات الليبية، 
ح��ي��ث أدت إض���راب���ات العاملني 
وامليليشيات إلى تقليص الصادرات 

من نحو مليون برميل يوميا إلى 
كميات قليلة للغاية.

وي��ب��دو أن ه���ذا االع��ت��م��اد على 
اخلليج في تزايد، فقد زادت البلدان 
الثالثة إنتاجها في السنة املاضية، 
ح��ني أدت العقوبات إل��ى تقليص 
الصادرات اإليرانية بواقع مليون 
برميل يوميا، وحني توقفت صناعة 
النفط الليبية أثناء احلرب األهلية 
عام 2011، استجابت السعودية 

في ذلك الوقت أيضا.
وبالنسبة للبلدان املستهلكة 
للنفط، مثل الواليات املتحدة، وهي 
أكبر مستورد للنفط في العالم، 
والهند والصني، ي��دور األم��ر حول 
ما إذا كانت لبلدان اخلليج قدرة 
إنتاجية احتياطية ق���ادرة على 
مواصلة اإلنتاج عند هذه املستويات 
– أو حتى زيادة اإلنتاج في حالة 

استمرار اضطراب اإلمدادات.
وبحسب تقديرات وكالة الطاقة 
ال��دول��ي��ة، حتى ح��ني يكون إنتاج 
السعودية عند املستويات احلالية، 

تظل لديها طاقة احتياطية تزيد 
على مليوني برميل يوميا.

يقول أنطوان هالف، رئيس قسم 
أبحاث النفط في الوكالة »بسبب 
اض��ط��راب اإلم������دادات م��ن ب��ل��دان 
أخرى، نعتقد أن زيادة اإلنتاج من 

منيفة يتم توريدها للسوق«.
ويقول أمريتا سني، وهو محلل 
ف��ي شركة االس��ت��ش��ارات إنيرجي 
أسِبكْتس : »ل��دى السعودية رقم 
مستهدف واضح لإلنتاج وطريقة 
منهجية للعمل لتحقيقه، في حني أن 
من غير املرجح أن نشهد منوا فعليا 
في الناجت من دول اخلليج األخرى 

على مدى بقية هذا العقد«.

 السعودية تسجل أعلى انتاج نفطي عاملي

222 مليار دوالر  زيادة حجم التجارة بني الصني والدول العربية إلى 
حافظت التجارة بني الصني والدول 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى من��وه��ا ال��ق��وي على 
الرغم من تباطؤ النمو اإلقتصادي 
ال��ع��امل��ي، واإلض��ط��راب��ات ف��ي شمال 
أفريقيا بسبب ثورات الربيع العربي.
ووف��ق��ا لبيانات ص��درت م��ن وزارة 

التجارة الصينية فإن حجم التجارة 
الثنائي بني الصني وال��دول العربية 
بلغ 222.4 مليار دوالر عام 2012 
بإرتفاع 12 ضعف باملقارنة مع عام 
2002.وأصبحت ال���دول العربية 
س��ادس أكبر شريك جت��اري للصني، 

مع وصول معدل منو التجارة بينهما 
13.5 في املئة العام املاضي.

أم��ا حجم التجارة غير النفطية 
فبلغ 119.1 مليار دوالر عام 2012، 
وهو ما ميثل أكثر من نصف اجمالي 
حجمها الكلي، مم��ا يدلل على دعم 

التعاون التجاري بشكل أكثر تنوعا.
كما واصلت تلك التجارة النمو في 
النصف األول من عام 2013 بنسبة 
3.0 في املئة على أساس سنوي إلى 
115 مليار دوالر، بدعم من واردات 

النفط من دول اخلليج.

توقع تقرير اقتصادي 
صدر حديثا عن شركة 
ج��دوى لالستثمار على 
املستوى السعودي، أن 
ينمو الناجت اإلجمالي 
احمل���ل���ي ه�����ذا ال���ع���ام 
بنسبة 4 في املئة، مع 
ت��وق��ع��ات ب��ان��ت��ع��اش 
األداء في القطاعني العام 
واخلاص خالل النصف 
الثاني من العام، مقلال 
م��ن تأثير قطاع النفط 

على النمو.وتوقعت »جدوى«، أن تعمل زيادة اإلنفاق 
احلالي والرأسمالي على اإلبقاء على معدالت النمو في 
قطاعات التجزئة والتشييد والنقل في املقدمة، رغم 
التغيرات األخيرة في أنظمة سوق العمل، كذلك استفاد 
قطاع اخلدمات احلكومية من زيادة الطلب نتيجة لتلك 
التغيرات ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة الشرق 
األوسط، ينتظر أن حتقق امليزانية السعودية هذا العام، 
فوائض تعادل 6.8 في املئة، أي 14.2 في املئة من الناجت 
اإلجمالي احمللي، في حني يظل اإلنفاق احلكومي احملرك 
الرئيس لنمو االقتصاد، مع توقعات بأن تبقى إيرادات 

النفط مرتفعة.
ووفق التقرير، فإن ارتفاع إي��رادات صادرات النفط 
ستبقي امليزان في املنطقة اإليجابية، فضال عن أنها 
ستدعم منو املوجودات األجنبية، في حني أن حتويالت 
األج��ان��ب ف��ي طريقها لتسجيل أع��ل��ى مستوى لها 

بالوصول إلى 32 مليار دوالر عام 2013.
وم��ن املنتظر أن تتحسن وت��ي��رة من��و القطاع غير 
النفطي في النصف الثاني من العام، مع توقعات بزيادة 
األجور االسمية والنمو السكاني املطرد، واإلبقاء على 

ق��ط��اع التجزئة مرتفعا 
للفترة املتبقية من العام.

وي��ت��وق��ع أن ترتفع 
وت��ي��رة ت��رس��ي��ة العقود 
خالل العام احلالي، حيث 
تقدر قيمة العقود التي 
يتوقع أن جتري ترسيتها 
هذا العام بنحو 70 مليار 
دوالر أو بزيادة نسبتها 
40 في املئة على أساس 

املقارنة السنوية.
وأوض���ح التقرير أن 
التزام احلكومة بتقدمي دعم قوي إلى قطاع املساكن 
على م��دى األع���وام القليلة املقبلة، سيسهم ف��ي بقاء 
التشييد كأحد أسرع القطاعات منوا، مع توقعات بأن 
تعمل جميع تلك العوامل اإليجابية على موازنة التأثير 

السلبي لتغيرات سوق العمل على قطاع التشييد.
ووف��ق التقرير، ال ي��زال متوسط إنتاج النفط في 
السعودية للفترة من بداية العام وحتى أغسطس، الذي 
بلغ 9.5 مليون برميل في اليوم، متسقا مع التقديرات 
مبتوسط اإلن��ت��اج عند 9.6 مليون برميل في اليوم، 

بانخفاض نسبته 1.7 في املئة عن العام املاضي.
وتوقع أن تبلغ اإليرادات احلكومية هذا العام 1.085 
تريليون ري��ال نتيجة الرت��ف��اع إي���رادات النفط، مع 
توقعات بأن يصل حجم منو اإليرادات إلى 109.6 مليار 

ريال، بزيادة نسبتها 7.6 في املئة عن العام املاضي.
ومن املتوقع أن تصل ص��ادرات النفط إلى 289.4 
مليار دوالر، منخفضة بنسبة 15 في املئة عن مستواها 
عام 2012، نتيجة لتراجع األسعار وحجم اإلنتاج، 
بينما ينتظر أن ترتفع الصادرات غير النفطية بدرجة 

طفيفة لتبلغ 51 مليار دوالر.
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