
بعد مدة طويلة من اإنكار مثل هذه املخاطرة، �شطبت 
"تو�شيبا" ما قيمته 2.3 مليار دوالر من ا�شم ال�شهرة 
اخلا�س ب�رشكة و�شتنجهاو�س يف ني�شان )اأبريل( من 

العام املا�شي.
 ،LONGINE يقول يو�شيهارو ايزومي املحلل يف
طوكيو  مقرها  ا�شتثمارية  ا�شت�شارات  �رشكة  وهي 
"كانت "تو�شيبا" حتت �شغط )للقيام باإبرام �شفقة 
منو  جم��االت  لديها  تكن  مل  الأن��ه  و�شتنجهاو�س( 
كثرية، لكن مل يكن مبقدورها منع االأعمال النووية 

من اخلروج عن ال�شيطرة".
اأحدث حتذير ل�شطب االأ�شول دفع �شاتو�شي ت�شنكاوا، 
الرئي�س واملدير التنفيذي ل�رشكة تو�شيبا اإىل االإ�شارة 
اإىل اأن ال�رشكة ميكن حتى اأن تعيد النظر يف وجودها 

يف ال�شناعة النووية. 

قليل  عدد  هناك  املحللون،  يقول  كما  الواقع،  يف 
الإفراغ  "تو�شيبا"  ل�   - وجدت  اإن   - اخليارات  من 
اأعمالها النووية ب�شبب دورها يف تنظيف فوكو�شيما 

دايت�شي.
من املفارقات اأن االلتزام املذكور قد يكون مبنزلة 

حبل النجاة ل� "تو�شيبا" من الدولة. 
ويقول م�شوؤول �شابق يف ال�رشكة "اإن م�شاألة ما يجب 
القيام به حيال اأعمال "تو�شيبا" النووية ذهبت منذ 
االآن اإىل ما هو اأبعد من قرار �رشكة واحدة، الأنه يوؤثر 

يف �شيا�شة اليابان االأو�شع يف جمال الطاقة".
من املتوقع اأن ي�شتغرق تفكيك املفاعالت املحطمة 
40 �شنة يف االأقل، واأحدث تقديرات للحكومة ت�شري 
ثمانية  ح��دود  يف  هي  التكاليف  ف��ات��ورة  اأن  اإىل 
املتخ�ش�س  موراتا،  كوهي  يقول  ين.  تريليونات 
املناه�س للطاقة النووية و�شفري اليابان ال�شابق يف 
ملوا�شلة  "تو�شيبا"  اإىل  حتتاج  "احلكومة  �شوي�رشا 
اأحد  هو  وهذا  التفكيك.  الأغرا�س  النووية  اأعمالها 

العمل  هذا  يف  "تو�شيبا"  م�شاركة  ا�شتمرار  اأ�شباب 
يف  الرئي�شي  لدورها  نظرا  فوكو�شيما(".  بعد  )حتى 
احلكومة،  وا�شرتاتيجية  النووية  اليابان  �شناعة 
�شتوا�شل  الكربى  امل�شارف  اأن  املحللون  يتوقع 

تقدمي القرو�س ل� "تو�شيبا" ملواجهة االأزمة. 
، يتوقع كثريون اأن احلكومة،  اإذا كان الدعم قد ق�رشرَّ
التي و�شفتها ال�رشكة باأنها "حيوية للغاية" للبالد، 
ت�شجيع  �شكلني:  اأحد  يتخذ  اأن  لذلك  ميكن  �شتتدخل. 
اندماج االأعمال النووية ل� "تو�شيبا" مع مناف�شتيها 
�رشكة هيتا�شي وميت�شوبي�شي لل�شناعات الثقيلة اأو 

من خالل خطة اإنقاذ تدعمها الدولة.
اإىل  بالن�شبة  امل�شتحيل  "من  ايزومي  يقول  وكما 
�رشكتي  مثل  اال�شتقرار  اإىل  ال��ع��ودة  "تو�شيبا" 
على  الثقيلة  لل�شناعات  ميت�شوبي�شي  اأو  هيتا�شي 
�شتقدم  التي  اجلهة  هي  ما  ثم  ومن  القريب.  املدى 
امل�شاعدة؟ ميكن اأن تكون هاتني ال�رشكتني اأو ميكن 

اأن ت�شارك احلكومة يف ذلك".

يف  تيلر�شون  لريك�س  الكبرية  البداية  ج��اءت 
توىل  عندما   1998 عام  )يناير(  الثاين  كانون 
اإك�شون يف رو�شيا ومنطقة  اإدارة عمليات �رشكة 
النفطي  امل�رشوع  ت�شمنت  التي  قزوين،  بحر 
�شخالني 1 الذي كان يب�رش باخلري ولكنه ينطوي 

على حتديات.
حتت قيادته، بداأ امل�رشوع يف االإنتاج يف ت�رشين 
)اأكتوبر( 2005، يف املوعد املحدد بنحو  االأول 
اأكرث من امليزانية االأ�شلية.  30 يف املائة فقط، 
الطبيعي  الغاز  م�رشوع  كان  اإجن��ازا:  ذلك  كان 
دات�س  رويال  ل�رشكة  التابع   2 �شخالني  امل�شال 
�شنة عن موعده  متاأخرا  نف�شها  املنطقة  �شل يف 

وت�شاعفت ميزانيته لت�شل اإىل 20 مليار دوالر.
للحكومة  فر�شة   2 �شخالني  يف  امل�شاكل  خلقت 
الرو�شية، حيث لوت ذراع �رشكة �شل و�رشكائها 
امل�رشوع  يف  م�شيطرة  ح�شة  بيع  اىل  ودفعتهم 
ل�رشكة جازبروم، ولكن يف �شخالني 1، احتفظت 
�رشيكتها،  مع  جنب  اإىل  جنبا  بو�شعها  اإك�شون 
الدولة  عليها  ت�شيطر  التي  النفطية  املجموعة 

رو�شنفت، وامل�رشوع ال يزال قويا.
ماركيت   IHS م��ن  جو�شتاف�شون  ث��ني  يقول 
اأ�شلوبا  تتبع  اإك�شون  "�رشكة  لال�شت�شارات: 
وهذا  التفا�شيل،  ب��اأدق  ويهتم  للغاية  منهجيا 
اأفادهم ب�شكل جيد للغاية يف �شخالني. عالقتهم 

مع رو�شنفت كانت على العموم جيدة جدا".
مو�شوعا  رو�شيا  يف  تيلر�شون  جتربة  اأ�شبحت 

اأ�شا�شيا يف اجلدل حول تر�شيحه من قبل الرئي�س 
دونالد ترامب ليكون وزيرا للخارجية االأمريكية. 
يف جل�شة اعتماد هذا الرجل البالغ من العمر 64 
جمل�س  يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  يف  عاما 
من  هجوما  واجه  احلايل،  ال�شهر  خالل  ال�شيوخ 
الرئي�س  �شجل  ب�شاأن  روبيو  ماركو  ال�شناتور 
فالدميري بوتني حول حقوق االإن�شان، وا�شتجوبه 
مرارا وتكرارا عن وجهات نظره ب�شاأن العقوبات 
التي فر�شتها الواليات املتحدة على رو�شيا، يف 

اأعقاب غزوها �شبه جزيرة القرم.
برو�شيا،  ترمب  ات�����ش��االت  ح��ول  ال�شكوك  اإن 
جتعل  بوتني،  من  تلقاه  الذي  بالدعم  وادعاءات 
عالقات تيلر�شون ح�شا�شة ب�شكل خا�س. و�شف 
والية  عن  ال�شيوخ  جمل�س  ع�شو  ماكني،  جون 
قبول  ب�شاأن  للغاية"  "قلق  باأنه  نف�شه  اأريزونا، 
تيلر�شون يف عام 2013 و�شام ال�شداقة الرو�شي 

من بوتني.
وا�شحا.  تيلر�شون  م�شار  بدا  اأم�س،  يوم  بحلول 
ليند�شي  وال�شيناتور  ماكني  من  كل  قال  حيث 
اأي�شا  اأعرب  الذي  كارولينا،  �شاوث  جراهام من 
اإنهما  تيلر�شون،  ح��ول  التحفظات  بع�س  عن 
جمل�س  جلنة  ت�شويت  يف  تر�شيحه  ي��وؤي��دان 

ال�شيوخ، الذي من املقرر عقده هذا اليوم.
"كل �شيء يف مكانه املنا�شب"

تيلر�شون  خربات  اإىل  للنظر  اأخرى  طريقة  هناك 
يف رو�شيا: كموؤ�رش على �شخ�شيته وكفاءته. عمل 
يف �رشكة اإك�شون - التي اأ�شبحت �رشكة اإك�شون 
موبيل يف عام 1999 - ملدة 41 عاما، وقادها 

يف من�شب الرئي�س التنفيذي ملدة 11 عاما، قبل 
املا�شي.  العام  نهاية  يف  املن�شب  عن  تنحيه 
هذا ال�شجل هو املفتاح لفهم نقاط قوته ونقاط 

�شعفه.
�رشكة  اإك�شون  �رشكة  وتعد  مهند�س  تيلر�شون 
املهند�شني، تركز اهتمامها على الكفاءة والدقة. 
لتاأثري   BCG مركز  م��ن  وي�شت  روب��ن  يقول 
الطاقة: "اإك�شون لديها ثقافة قوية للغاية". قالت 
اأملانيا  لتعريف  �شوؤال  على  ردا  مريكل  اأجنيال 
هذه  االإغ��الق.  ُمكمُة  فيه  النوافُذ  بلٌد  "باأنها 
هي الطريقة التي تعمل بها اإك�شون: كل �شيء يف 

مكانه املنا�شب".
نفط  �رشكة  يف  �شابق  تنفيذي  م�شوؤول  يقول 
اأخرى اإن اللقاءات مع �رشكة اإك�شون يف م�شاريع 
م�شرتكة كانت دائما م�شدرا للت�شلية. لدى فريق 
وقم�شان  متطابقة،  �شعر  ت�شفيفات  اإك�شون 
واالأبي�س،  الكاكي  باللونني  ق�شرية  اأكمام  ذات 
بالتوافق  املالحظات  ودفاتر  اأقالمهم  ويرتبون 

نف�شه على الطاولة.
كانت  الثقافة  تلك  تر�شيخ  يف  الفارقة  اللحظة 
يف عام 1989 حني وقع حادث للناقلة اإك�شون 
النفط  األف برميل من  التي �رشبت 257  فالديز، 
على  البحرية  وليم  االأم���ري  منطقة  يف  اخل��ام 

ال�شاحل اجلنوبي من والية اأال�شكا.
املقايي�س،  بع�س  مبوجب  ال��ذي  احل��ادث،  ه��ذا 
املتحدة،  الواليات  يف  نفطي  ت�رشب  اأ�شواأ  يعد 
اإك�شون. وبت�شميم من  كان مدمرا ل�شمعة �رشكة 
ال�رشكة على عدم تكرار ذلك، ا�شتعر�شت اإجراءاتها 

وق�����دم�����ت م��ا 
ي�����ش��م��ى ن��ظ��ام 
���ش��الم��ة  اإدارة 
وا�شفة  عملياتها، 
اإي�������اه ب����اأن����ه اإط�����ار 
الإدارة  "من�شبط" 
امل����خ����اط����ر و����ش���م���ان 
ال�شالمة. كل �شيء يتم اليوم 
مبوجب هذا الكتاب، اأو املوثق 
متطلبات  يحدد  الذي  الدائري، 

اإدارة �شالمة العمليات". "نظام 
جميع  يف  تبنيه  مت  اأمن���وذج  وه��و 
اأن  ح��ني  ويف  ال�����ش��ن��اع��ة.  اأن���ح���اء 
رمبا  اأخ���رى  ���رشك��ات  يف  التنفيذيني 
على  اأنف�شهم  وب��ني  بينهم  ي�شحكون 
اإك�شون، اإال اأنهم ي�شعرون نحوها باالإعجاب 
بلغت  اإنكارها.  ميكن  ال  ونتائجها  اأي�شا، 
املدة  خ��الل  اأجن��زت  التي  الكبرية  امل�شاريع 
من  اأك��رث  املائة  يف   17 نحو   2015  -  2011
ولكن  ككل،  لل�شناعة  املتو�شط  يف  امليزانية 

كانت ن�شبة �رشكة اإك�شون اأكرث بنحو 7 يف املائة 
فح�شب، وذلك وفقا لعر�س من ال�رشكة يف العام 

املا�شي.
بعد  ال�شارمة.  الثقافة  تلك  يف  متبحر  تيلر�شون 
بريتي�س  ل�رشكة  ه��وراي��زون  ووت��ر  دي��ب  كارثة 
ماولة  اأي  يبذل  مل   ،2010 عام  يف  برتوليوم 
للحادث  �شمحت  التي  لالأخطاء  احتقاره  الإخفاء 
كان  "ذلك   :2011 ع��ام  يف  وق��ال  يحدث.  اأن 
االأ�شياء  تنجز  عندما  االإداري��ة.  للرقابة  انهيارا 
من  االأن���واع  ه��ذه  ف��اإن  ال�شحيحة،  بالطريقة 

االأ�شياء ال حتدث".
اأ�صلوب من ال�صعب اتباعه

جامعة  يف  املدنية  الهند�شة  تيلر�شون  در���س 
الدرا�شة  يف  قراره  ا�شتلهم  اإنه  وقال   – تك�شا�س 
التي  عام 1969،  القمر  على  الهبوط  عملية  من 
هيو�شنت  يف  العمليات  مراقبة  من  ت��دار  كانت 
الثانوية  مدر�شته  من  ميال   90 نحو  بعد  على 
اإك�شون يف  يف هانت�شفيل. بعد ان�شمامه ل�رشكة 
ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  اأدوارا  توىل   ،1975 عام 
اإدارة االإنتاج يف تك�شا�س واأوكالهوما، وتن�شيق 

مبيعات الغاز الدولية.
قزوين،  وبحر  رو�شيا  يف  الناجحة  مهمته  بعد 
عام  يف  اإك�شون  �رشكة  رئي�س  من�شب  اإىل  ��ع  ُرفِّ
2004، االأمر الذي ميزه بو�شفه الوريث املتوقع 
على  امل�شهور  التنفيذي  الرئي�س  رميوند،  للي 
نطاق وا�شع. عندما غادر رميوند يف نهاية عام 

2005، كان ال بد اأن يكون خلفه هو تيلر�شون.
اأ���ش��ل��وب رمي���ون احل����ازم، ول��ك��ن ال��رائ��ع ك��ان 
يقول  متابعته.  ال�شعب  م��ن  عمال  �شي�شبح 
كبرية  نفط  ل�رشكة  ال�شابق  التنفيذي  الرئي�س 
البيئة فيه، كان  اأن�شار  راأي  "مهما كان  اأخرى: 
كان  اإلهاما.  االأكرث  التنفيذي  املدير  رميوند  يل 
اإحداث االأثر  من ال�شعب للغاية بالن�شبة لريك�س 

نف�شه الذي قدمه يل".
التي  الظروف  يف  من�شبه  تيلر�شون  توىل  كما 
الكربى.  النفط  �رشكات  جلميع  �شعبة  اأ�شبحت 
ثورة النفط ال�شخري االأمريكي، االأوىل يف جمال 
تقودها  كانت  الح��ق،  وقت  يف  النفط  ثم  الغاز 
ال�رشكات ال�شغرية ومتو�شطة احلجم التي كانت 
هذه  يف  املتثاقلة  العمالقة  من  ن�شاطا  اأك��رث 
ال�شناعة. القلق املتزايد حول خطر تغري املناخ 
�شجع احلكومات على دعم الطاقة املتجددة مبا 
الكهربائية،  وال�شيارات  الوقود احليوي،  يف ذلك 

والتح�شينات يف كفاءة الوقود.
اأو�شح تيلر�شون باأنه يقبل، على حد تعبريه يف 
جل�شة تاأكيد تر�شيحه، باأن "خماطر تغري املناخ 
يجعل  مل  ال��راأي  هذا  ولكن  بالتاأكيد"،  موجودة 
الأعمال  املتغرية  الدهاليز  يف  التنقل  ال�شهل  من 

الطاقة.
اأخطاء  وكاأنها  ب��دت  تيلر�شون  ق��رارات  بع�س 
 XTO ������رشاء  ع��ل��ى  واف�����ق  ل���ه���ا.  داع�����ي  ال 
يف  البارزة  ال�رشكات  من  وهي   ،ENERGY
دوالر  مليار  مقابل41  ال�شخري،  الغاز  اإنتاج 
االأول )دي�شمرب(  الديون، يف كانون  مبا يف ذلك 
اأ�شعار الغاز  2009، قبل وقت ق�شري من تراجع 

االأمريكي الذي ا�شتمر ل�شنوات. 
الأوان��ه  ال�شابق  من  ي��زال  ال  اإن��ه  البع�س  يقول 
و�شف تلك ال�شفقة باأنها فا�شلة، فهي قد جلبت 
النفط  اإن��ت��اج  يف  قّيمة  خ��ربة  اإك�شون  ل�رشكة 
اأني�س كاباديا من مكتب تيودور  ال�شخري، لكن 

تنجح  "مل   XTO �شفقة  باأن  يجادل  بيكرينج 
يف  جدا  بطيئة  كانت  اإك�شون  �رشكة  الأن  حقا"، 
نقل تلك املعرفة الفنية من الغاز اإىل اإنتاج النفط 

الذي يعد اأكرث ربحية.
يف  عاما   11 ا�شتمرت  التي  رئا�شته  مدة  خالل 
على  العائد  اإجمايل  التنفيذي،  الرئي�س  من�شب 
�شعر  حركات  ذل��ك  يف  مبا  امل�شاهمني،  حقوق 
االأ�شهم كاأرباح، كان 112 يف املائة، بينما كان 
يف املن�شب؛ وهو اأف�شل من العائد بن�شبة 63 يف 
املائة ل�رشكة �شل خالل املدة نف�شها، ولكن اأي�شا 
يقع على م�شافة كبرية وراء ن�شبة �رشكة �شيفرون 

البالغة 205 يف املائة.
كان ال�شوؤال الدائم ل�رشكة اإك�شون هو كيف ميكن 
ويف  النمو،  على  تعرث  اأن  احلجم  بهذا  ل�رشكة 
العام املا�شي اأ�شبحت تلك املخاوف حتى اأكرث 
حدة من قبل. كان حجم االإنتاج ثابتا، وتوقعت 
تقريبا  نف�شه  امل�شتوى  يف  �شيبقى  اأنه  وال�رشكة 

حتى عام 2020. 
عام  يف  م�شتواه  م��ن  اأق���ل  يعد  االآن  االإن��ت��اج 
اإك�شون  �رشكة  ا�شتكملت  بعدما  مبا�رشة   ،2000
ا�شتحواذها على موبيل. تعمقت املخاوف ب�شاأن 
النمو يف �شباط )فرباير( املا�شي، عندما ك�شفت 
اأنها قد ف�شلت يف عام 2015 الأول  ال�رشكة عن 
مرة منذ 22 عاما يف اإ�شافة احتياطيات جديدة 
قد  كانت  الذي  والغاز  النفط  جميع  مل  لتحل 
اأنتجته. ثم يف ت�رشين الثاين )نوفمرب( املا�شي، 
اأن  اإىل  ت�شطر  رمب��ا  اأنها  من  ال�رشكة  ح��ذرت 
اأخ��رى  كمية  التنظيمية  بياناتها  يف  ت��درج  ال 
)على  احتياطياتها  من  املائة  يف   19 مقدارها 
النفط  اأ�شعار  مثبتة(.  غري  احتياطات  اأنها  كون 
املوارد  من  بع�شا  اأن  تعني  املنخف�شة  والغاز 
ُتبِلغ عنها  ال�شابق  اإك�شون يف  التي كانت �رشكة 
اأنها  على  التنظيمية  االأجهزة  اإىل  بياناتها  يف 
االآن  اإنتاجها  يكون  ال  رمبا  مثبتة  احتياطات 

جمديا من الناحية االقت�شادية.
اأ�شارت ال�شائعات اإىل اأن �رشكة اإك�شون تنظر يف 
�شفقة كبرية اأخرى، رمبا تتعلق باأي من �رشكتي 
اأناداركو برتوليوم اأو اأوك�شدنتال برتوليوم، لكن 
اأ�شعار اخلام واأ�شهم  مل يتحقق �شيء منها. بداأت 
اأن اللحظة  �رشكات النفط باالرتفاع وكان يبدو 
املنا�شبة القتنا�س �شفقة ب�شعر جيد قد وّلت. يف 

املدة االأخرية فقط، ارتفع جزء من الكاآبة. 
مل ي�شبق ل�رشكة اإك�شون قط اأن كانت �رشكة رائدة 
عاملية يف جمال ا�شتك�شاف النفط والغاز، لكنها 
غيانا،  يف  املغمورة  املنطقة  يف  جناحا  حققت 
اإن حقل ليزا ي�شتمل على 1.4 مليار  حيث يقال 
املا�شي  االأ�شبوع  يف  النفط.  معاِدل  من  برميل 
تقدرَّر  اأخرى  اإك�شون على كمية  ا�شتحوذت �رشكة 
بنحو 3.4 مليار برميل، وا�شرتت �رشكات تتمتع 
بحقوق احلفر على منطقة م�شاحتها نحو 1113 
كيلومرتا مربعا، معظمها يف حو�س برميان يف 
نيو مك�شيكو، من عائلة با�س الغنية يف تك�شا�س 
مت  دوالر.  مليار   6.6 اإىل  ي�شل  مبلغ  مقابل 
التفاو�س ب�شاأن ال�شفقة مع عائلة با�س من قبل 

تيلر�شون ملدة �شنة. 
�رشكة  من  �شانكي  ب��ول  دفعت  ال�شفقات  ه��ذه 
اآف��اق  ع��ن  نظرته  تغيري  اإىل  لالأبحاث  وول��ف 
�رشكة اإك�شون من "اأداء منخف�س" اإىل "اأداء على 
االأ�شبوع  يف  وكتب  النظرية".  ال�رشكات  م�شتوى 

املا�شي: "متت معاجلة خماوفنا الرئي�شية".

بعد خم�شة اأ�شهر يف املن�شب، و�شع الرئي�س التنفيذي 
�شيتي بنك، جزئيا  االأداء ملجموعة  اأهداف  �شل�شلة من 
على  تقف  كانت  موؤ�ش�شة  ب�شاأن  امل�شتثمرين  لطماأنة 
مليار   45 بقيمة  اإنقاذها  عملية  قبل  االنهيار  حافة 

دوالر يف عام 2008، وقال: "اأنت هو مقدار حجمك".
�شيتي  جمموعة  على  يزال  ال  اأع��وام،  اأربعة  مرور  بعد 

االرتقاء اإىل م�شتوى االأهداف التي و�شعها.
االأ�شهم،  على  والعوائد  الت�شغيل،  لكفاءة   - االأه��داف 
والعوائد على االأ�شول - كان من املفرت�س تلبيتها يف 
العائد  فقط،  منها  واحدا  حقق  البنك  لكن   2015 عام 

على االأ�شول، يف ذلك العام.
تطبيقها  باالإمكان  يُعد  مل  االأ�شلية  االأه��داف  ر�شميا، 
لعام 2016 لكن، اإذا كان االأمر كذلك، كانت جمموعة 

�شيتي �شتفّوت جميع االأهداف الثالثة.

االأ�شهم  على  عائدا  البنك  اأنتج  املثال،  �شبيل  على 
امل�شرتكة امللمو�شة بلغ 7.6 يف املائة العام املا�شي، 
واأقل   ،2015 عام  يف  املائة  يف   9.2 من  بانخفا�س 
يف   10 عن  يقل  ال  ال��ذي  االأ�شلي  الهدف  من  بكثري 

املائة.
بالن�شبة لبع�س املحللني، عدم تلبية االأهداف ُيظهر اأن 
اأداء جمموعة �شيتي ال يزال يتخّلف عن اأداء اأقرانها من 
امل�شارف االأخرى. ويعتقدون اأن هذا ُي�شاعد يف تف�شري 
ال�شبب يف بقاء اأ�شعار االأ�شهم ب�شعر منخف�س بالن�شبة 
املائة  بن�شبة 15 يف  ارتفاع  من  الرغم  على  للقطاع، 

منذ انتخاب دونالد ترمب.
قال مايك مايو، املحلل يف وكالة �شي اإل اإ�س اآيه: "بعد 
ال�شناعة،  يف  للقيمة  تدمري  اأ�شواأ  من  بع�س  من  عقد 
اإىل متى يجب اأن ينتظر امل�شتثمرون؟ ينبغي اأن يكون 
تقّدم  الإظهار  ج��روب  �شيتي  الإدارة  ح��ان  قد  الوقت 

ملمو�س اأكرث من قبل".

مايو، الذي انتقد كوربات ب�شاأن االأرقام اأثناء مكاملة 
بريده  �شندوق  اأن  اأ�شاف  �شرتيت،  وول  مللي  مع 
االإلكرتوين كان "يفي�س بالدعم من امل�شتثمرين فيما 

يتعلق باأ�شئلتنا".
دبليو،  بي  كي  وكالة  يف  املحلل  كالينهانزل،  بريان 
م�شارا  ُتظهر  اأن  يجب  �شيتي  جمموعة  "اإدارة  ق��ال: 
موثوقا لتحقيق عوائد تزيد على 10 يف املائة، ونحن 

ال نرى م�شارا يف هذا الوقت".
ُي�شري املراقبون االأكرث تعاطفًا اإىل التقّدم الذي حققته 
مرتامية  االإم��رباط��وري��ة  تفكيك  يف  �شيتي  جمموعة 
االأطراف، وحجم التحّديات التي يواجهها البنك الكبري 

يف الوقت الذي خرج فيه من ُحطام االأزمة.
االإيرادات ال�شنوية انخف�شت بن�شبة 8 يف املائة لُت�شبح 
70 مليار دوالر العام املا�شي، جزئيا الأن املجموعة 
فرعها  هولدينجز،  �شيتي  جمموعة  بتقلي�س  ا�شتمرت 
الهام�شية.  االأ�شول  اأو  �شعيفا  اأداء  حقق  الذي  الكبري 

عقدت جمموعة �شيتي يف االأ�شهر االأخرية �شفقات بيع 
االأعمال من كندا اإىل الربازيل كجزء من حملة لُت�شبح 

اأ�شغر حجما واأكرث ب�شاطة.
م��اك��واري  وك��ال��ة  يف  املحلل  ك��ون��راد،  ديفيد  كتب 
"قامت  اأم�����س:  ي��وم  ن�رشها  مت  مذكرة  يف  كابيتال، 
�شيتي.  اإعادة هيكلة جمموعة  االإدارة بعمل ممتاز يف 

لكن الربحية يف االآونة االأخرية كانت راكدة".
اأعلنتها جمموعة �شيتي يوم  نتائج العام الكامل التي 
اأرقام لوحدة  اآخر ما �شيتم تقدميه من  االأربعاء كانت 
حيازاتها غري الرئي�شية، التي تقّل�شت اأ�شولها من اأكرث 
من 800 مليار دوالر يف ذروتها اإىل 54 مليار دوالر، 

اأي 3 يف املائة من امليزانية العمومية يف املجموعة.
املتحدة،  الواليات  يف  امل�رشيف  القطاع  بقية  مثل 
املال  �شيا�شات  من  ال�شغط  �شيتي  جمموعة  تواجه 
مت�شددة.  وتنظيمات  املركزية  البنوك  من  ال�شهل 
وهو  �شيتي،  جمموعة  يف  ال��ف��ائ��دة  �شايف  هام�س 

اأ�شعار  قيا�س لربحية االإقرا�س الذي ُيعاين يف بيئات 
يف  املائة  يف   2.79 بن�شبة  جاء  املنخف�شة،  الفائدة 
انخف�س  االأخرية من عام 2016. وقد  الثالثة  االأ�شهر 
الذي كان يف  ال�شابق،  الربع  من 2.86 يف املائة يف 

االأ�شل قريبا من اأدنى م�شتوياته التاريخية.
االأمن  تنظيمات  على  ال�شوء  اأي�شا  كوربات  �شّلط  كما 
راأ�س  من  مزيد  على  احل�شول  البنك  من  تتطلب  التي 
بربحية  ال�رشر  اأحلقت  التي  ال�شائلة  واالأ�شول  املال 

ال�شناعة.
لكنه  ُنريده".  الذي  بالقدر  جيدة  لي�شت  "البيئة  قال: 
اأ�شاف "هذا لي�س عذرا"، واعرتف باأن تقّدم البنك فيما 
يتعلق بعوائد امل�شتثمرين مل يكن "�رشيعا بالقدر الذي 

اأردناه".
االأه��داف  ]م��ن  ه��دف  كل  حتقيق  على  عملنا  "لقد 
وملتزمة،  من�شبطة  بطريقة  البيئة  هذه  يف  االأ�شلية[ 

وهذا ما �شنوا�شل القيام به".

االآن و�شع البنك اأهدافا جديدة، مبا يف ذلك ا�شتهداف 
 10 بن�شبة  امللمو�شة  امل�شرتكة  االأ�شهم  على  عائد 
املزايا  يدعم  الذي  املال  راأ�س  با�شتثناء   - املائة  يف 
ال�شابقة،  اخل�شائر  من  عليها  يح�شل  التي  ال�رشيبية 

التي توؤثر اأي�شا يف العوائد - بحلول عام 2018.
حققت   ،2016 عام  من  االأخ��رية  الثالثة  االأ�شهر  يف 
الربعية  االأرب��اح  يف  لها  زي��ادة  اأول  �شيتي  جمموعة 
منذ عام. وكانت قد تّلقت امل�شاعدة من انتعا�س تداول 
اأو�شع يف وول �شرتيت ب�شبب تغيري امل�شتثمرين اأماكن 
املحافظ اال�شتثمارية بعد فوز ترامب امُلفاجئ. وقال 
الرئي�س التنفيذي اإن البنك "حمل ذلك الزخم" اإىل العام 

اجلديد.
مع اإ�شارة جمل�س االحتياطي الفيدرايل اإىل زيادات يف 
ال�رشائب  بتخفي�س  اجلمهوريني  الفائدة ووعد  اأ�شعار 
وتنظيمات اأقل، قد يجد كوربات وزمالوؤه من االأ�شهل 

حتقيق تقّدم نحو اأهدافهم يف االأ�شهر امُلقبلة.
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وقت استعادة الثقة بمجموعة سيتي بانك على وشك النفاد
 فيليب ستافورد

تيلرسون يدير السياسة الخارجية األميركية من فوق منصة النفط
إد كروكس

ليو لويس وكانا إناجاكي
الجزء الثاني واألخير

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

709.24
5.43
0.77%

10,971,809,044
11,196,771,205

636
32
8
9
15

1.00
2,147,483,647.00

0.43
277,330,200.00

0.52
228,850,000.00

0.90
199,810,949.00

0.66
191,965,000.00

)BZII( عراقنا

)BBAY( بلبنك

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BIBI( اثمار

1.00
9,750,166,528.00

2.94
225,920,304.00

0.90
179,829,856.00

1.03
156,882,784.00

0.66
124,657,600.00

)BZII( عراقنا

)IBSD( بيبسي

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار
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