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حركة األسهم

توقعات روسية بتوازن سوق النفط في حال 
استمرار خفض اإلنتاج 

البنك اإلسالمي للتنمية يقدم تمويال بقيمة 453 
مليون دوالر لمشروعات في الشرق األوسط

  التعاون الخليجي يخصص 10 باليين دوالر 
إلعمار اليمن 

  انطالق المرحلة األولى إلنتاج الغاز 
في حقلي تورس وليبرا

األردن ماض في التحول إلى 

الطاقة البديلة

�أعل��ن وزي��ر �لطاق��ة �لرو�س��ي �ألك�س��ندر نوفاك 
�أن �أ�س��و�ق �لنف��ط �لعاملية �س��تحقق تو�زنًا بني 
�لعر���ض و�لطل��ب يف �أو�خ��ر 2017 �أو �أو�ئ��ل 

2018 يف حال متديد �تفاق خف�ض �لإنتاج.
وق��ال نوفاك »نخل�ض م��ن �لديناميات �حلالية 
لرت�ج��ع خمزونات �لنفط ومنتجاته �أن �لأ�سو�ق 
�ملخزون��ات  يف  �لرت�ج��ع  ه��ذ�  مث��ل  �ست�س��هد 
بنهاي��ة 2017 �أو �أو�ئ��ل 2018، ما �سيف�س��ي 
�إىل �نخفا���ض �ملخزون��ات �إىل متو�س��ط خم�ض 

�سنو�ت«

وتعه��دت »منظم��ة �لبل��د�ن �مل�س��درة للنف��ط« 
)�أوب��ك( ومنتج��ون �آخ��رون من بينهم رو�س��يا، 
بخف�ض �لإنت��اج 1.8 مليون برمي��ل يوميًا يف 

�لن�سف �لأول من �لعام لرفع �أ�سعار �لنفط.
لك��ن �ملخزون��ات �لعاملي��ة م��ا ز�ل��ت مرتفعة، 
م��ا ت�س��بب يف �لهب��وط �إىل م��ا دون 50 دولر�ً 
للربمي��ل يف وق��ت �س��ابق م��ن �ل�س��هر �جلاري، 
و�س��غط على »�أوبك« لتمديد �لتخفي�سات حتى 
نهاية �ل�س��نة. و�أبل��غ نوفاك �ل��وكالت �أن دول 
»�أوبك« وكبار منتجي �لنفط �لآخرين �سيبحثون 
متدي��د �لتفاق �إىل �لن�س��ف �لثاين م��ن �لعام �أو 

»رمبا لأكرث من ذلك».

قال �لبنك �لإ�سالمي للتنمية �إنه و�فق على تقدمي 
متويل بقيم��ة 453.3 مليون دولر مل�رشوعات 
يف منطقة �ل�رشق �لأو�س��ط و�أفريقيا مبا يف ذلك 
200 مليون دولر مل�رشوعات �لطاقة �ملتجددة 
يف تركي��ا، وق��ال �لبنك على موقع��ه �للكرتوين 
�إن برنام��ج �لبني��ة �لتحتي��ة للطاق��ة و�لطاق��ة 
�لنظيف��ة يف تركيا �س��يتلقى 200 مليون دولر 
بينما �س��تتجه 78.7 ملي��ون دولر �إىل م�رشوع 
للمياه يف تون�ض و79 مليون دولر �إىل م�رشوع 
للرعاية �ل�سحية �لطارئة يف �لأردن، ويخ�س�ض 

بقي��ة �لتموي��ل ل��دول بينه��ا �أوغند� و�س��ورينام 
وكيني��ا ورو�ن��د�. وو�ف��ق �لبن��ك عل��ى متويالت 
لرتكي��ا مب��ا يزيد عل��ى ع���رشة ملي��ار�ت دولر 
منذ عام 1977 تلق��ت �لبالد ثلثها يف �لعامني 
�ملا�س��يني. وم��دد �لبن��ك متوي��الت بقيمة 1.5 
ملي��ار دولر يف 2016 و1.4 ملي��ار دولر يف 
2015 معظمه��ا يف �لقطاعات �ملالية و�لنقل، 
وقال م�س��وؤول رفيع بالبنك �لإ�س��المي للتنمية، 
ومق��ره جدة، لرويرتز �ل�س��هر �ملا�س��ي �إن �لبنك 
يخط��ط لال�س��تحو�ذ على ح�س��ة مقد�رها ع�رشة 
يف �ملئ��ة يف �لأق��ل يف بور�س��ة تركي��ا �لت��ي 

تديرها �لدولة مع زيادة �أن�سطته هناك.

�أعلن من��دوب �ململكة �لعربية �ل�س��عودية �لد�ئم 
ل��دى �لأمم �ملتح��دة عب��د�هلل �ملعّلم��ي، �أن دول 
جمل���ض �لتع��اون �خلليجي تعهدت بتخ�س��ي�ض 
10 باليني دولر لإعادة �إعمار �ليمن، �إ�س��افة 
�إىل �أك��رث م��ن �أربع��ة بالي��ني دولر عل��ى �س��كل 
م�س��اعد�ت م�س��تمّرة، مفّند�ً مز�عم �حلوثيني عن 
�أن حتال��ف دع��م �ل�رشعي��ة بقي��ادة �ململكة غري 
قل��ق من �لأ���رش�ر �لتي حت��دث للبني��ة �لتحتية 
و�ملر�فق �ملهّمة لليمنيني. ونفى �ل�سفري �ملعّلمي 
يف ن��دوة عقدها »معه��د دول �خللي��ج �لعربية« 
يف مق��ّره بو��س��نطن �أّول م��ن �أم���ض، م��ا ي��رّوج 
ل��ه �حلوثيون م��ن �أن �لتحالف يفر�ض ح�س��ار�ً 
بحري��ًا يقّيد دخ��ول �مل��و�د �لغذ�ئي��ة و�لأدوية. 
كم��ا رّحب وزي��ر �لإد�رة �ملحلي��ة �ليمني رئي�ض 

�للجنة �لعلي��ا لالإغاثة عبد �لرقيب فتح، باإعالن 
�لأمني �لعام لالأمم �ملتح��دة �أنطونيو غوتريي�ض 
تعي��ني �لربيط��اين مارك لوكوك وكياًل لل�س��وؤون 
خلف��ًا  �لطارئ��ة  لالإغاث��ة  ومن�ّس��قًا  �لإن�س��انية 
ملو�طنه �س��تيفن �أوبر�ين. ودع��ا يف بيان وكيل 
�ل�س��وؤون �لإن�س��انية مارك لوكوك �لذي �سيت�سّلم 
مهّمات من�س��به مطلع �س��بتمرب )�أيل��ول( �ملقبل 
�إىل �لّط��الع عل��ى �لو�س��ع �لإن�س��اين يف �ليمن 
وحج��م �لكارثة �لإن�س��انية �لناجت��ة من �حلرب. 
وق��ال �إن لدى �مل�س��وؤول �لأمم��ي �جلديد مهّمات 
كبرية، موؤكد�ً �أن �للجنة �لعليا لالإغاثة »�س��تبذل 
كل م��ا يف و�س��عها مل�س��اعدة �مل�س��وؤول �لأممي 
يف تاأدي��ة عمل��ه ومهّمات��ه �لكاملة«. و�أ�س��اف 
�أن �للجن��ة �لعلي��ا لالإغاث��ة تقوم بالتن�س��يق مع 
�ملنّظمات �لدولية كافة لإي�سال �مل�ساعد�ت �إىل 

�أبناء �ل�سعب �ليمني يف �ملحافظات �ليمنية.

�لغاز  �إنتاج  �نطالق  �حلالية  �ل�سنة  ت�سهد 
و�حلقول  �لكت�سافات  من  م�رش  يف  �لطبيعي 
�ملتو�سط  �لبحر  مناطق  يف  خ�سو�سًا  �جلديدة، 
تلبية  بهدف  �لغربية،  و�ل�سحر�ء  �لنيل  ودلتا 

حاجات �ل�سوق �ملحلية.
وبد�أت �رشكة »بريتي�ض برتوليوم« )بي بي( �لربيطانية 
للطاقة �إنتاج �لغاز يف حقلني يف م�رشوعها لتنمية غرب 
�سبعة  من  �لثاين  وهو  �مل�رشي،  �ل�ساحل  قبالة  �لنيل  دلتا 

م�ساريع تخطط �ل�رشكة لتد�سينها هذ� �لعام.
و�أفادت �ل�رشكة يف بيان باأن حقلي »تور�ض« و »ليرب�« ينتجان 
�سبكة  يف  ت�سخ  يوميًا  �لغاز  من  مكعبة  قدم  مليون   700 حاليًا 
�لغاز �لوطنية يف م�رش. وي�سمل م�رشوع تنمية غرب دلتا �لنيل خم�سة 
�إىل نحو   2019 �إنتاجها عام  �أن ي�سل  �ملقّدر  للغاز من  حقول بحرية 
1.5 بليون قدم مكعبة يوميًا �أو ما يعادل 30 يف �ملئة من �إنتاج م�رش 

�حلايل من �لغاز. و�سُت�سخ كّل �لكمية �ملنتجة يف �ل�سبكة �لوطنية للغاز.
و�أكد وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية طارق �ملال خالل �فتتاحه �ملرحلة �لأوىل 
من �مل�رشوع، �أنها �ستوفر للخز�نة نحو بليون دولر، يف حني �أن �ملبلغ �سريتفع 
�أحد  »يعّد  �مل�رشوع  �أن  ور�أى  دولر.  بليون   1.8 نحو  �إىل  �لثانية  �ملرحلة  يف 

�مل�ساريع �لقومية �لعمالقة لأنه �سيوؤمن ربع حاجات م�رش من �لغاز، و�سي�ساهم 
يف �سد حاجات �ل�سوق �ملحلية«. و�أو�سح �أن �لإنتاج »يوفر للخز�نة �أكرث من 10 

ماليني دولر يوميًا بدل ��ستري�د«.
ويقدر حجم �ل�ستثمار�ت يف �مل�رشوع ب� 9 باليني دولر، ويوفر 5 �آلف فر�سة 

عمل مبا�رشة.
ويبلغ عدد م�ساريع تنمية حقول �لغاز يف م�رش 12 م�رشوعًا، با�ستثمار�ت تقدر ب� 
33 بليون دولر. وتبلغ حاجات م�رش من �لوقود 6.5 مليون طن، يتم �إنتاج جزء 

منها حمليًا، و��ستري�د �لبقية.
�لبحر  غرب  ومنطقة  �لإ�سكندرية  �سمال  منطقة  ي�سمل  �مل�رشوع  �أن  �ملال  و�أو�سح 
ُو�سعت  وتد�خلها،  بينهما  �مل�سافة  قرب  �إىل  ونظر�ً  �لعميقة،  �ملياه  يف  �ملتو�سط 
خطة و�حدة لتنميتها معًا ما يحقق عائد�ً �قت�ساديًا �أف�سل من تنمية كل منطقة 
نحو  �ملوؤكدة  �حتياطاته  �لبالغة  �مل�رشوع  تنمية  تنفيذ  »ت�رشيع  و�أكد  حدة.  على 
�أن  م�سيفًا  مكثفات«،  برميل  مليون  و55  �لغاز،  من  مكعبة  قدم  تريليونات   5
�لإنتاج  ُو�سعت على  )ت�سمل حقلي تور�ض وليرب�(  �لأوىل من �مل�رشوع  »�ملرحلة 
با�ستخد�م �لت�سهيالت �لرّبية ل�رشكة �لربل�ض، وذلك قبل �ملوعد �ملحدد ب� 8 �أ�سهر، 

مبعدلت �إنتاج ُتقدر ب� 700 مليون قدم مكعبة يوميًا«.
ت�سمل  �لتي  �مل�رشوع  �لثانية من  �ملرحلة  تنمية  تنفيذ خطة  �لتعجيل يف  وجرى 
حقلي جيزة وفيوم با�ستخد�م ت�سهيالت �ملعاجلة �لرّبية يف �رشكة ر�سيد، وتنمية 
�لإنتاج  قيد  لو�سعها  وذلك  جديدة  بّرية  ت�سهيالت  �إن�ساء  خالل  من  ريفني  حقل 

بد�ية عام 2019.

مو�كبة  على  �حلكومة  حر�ض  �خلياط  يا�سني  �لأردين  �لبيئة  وزير  �أكد 
للبيئة.  و�ل�سديقة  �لبديلة  �لطاقة  بالتحول نحو  يتعلق  كل جديد يف ما 
و�أ�سار يف ختام جولة ميد�نية نظمتها وز�رة �لبيئة لو�سائل �لإعالم يف 
حمافظات �جلنوب لالطالع على �مل�ساريع �ملمولة من »�لوكالة �لأملانية 
للتعاون �لدويل« وتنفذها �لوز�رة، ومنها م�رشوع »�لأوزون«، �إىل �أهمية 
�لتحول نحو �لطاقة �لبديلة، مو�سحًا �أن �مل�رشوع ي�ساهم يف خف�ض ما 

بني 25 و40 يف �ملئة من فاتورة �لكهرباء.
غاز�ت  �نبعاثات  خلف�ض  باري�ض  باتفاق  �لأردن  »�لتز�م  �خلياط  و�أعلن 
�لدفيئة 14 يف �ملئة بحلول عام 2030«، م�سري�ً �إىل �أن »كل �لإجر�ء�ت 
و�لت�رشيعات و�مل�ساريع �لتي تعمل عليها �لوز�رة ت�سب يف هذ� �لجتاه«. 
�لبيئية  �ل�سياحة  و�سدد على »�أهمية دعم �ملحميات �لطبيعية وم�ساريع 
يف �ململكة للو�سول �إىل تكري�ض ثقافة هذه �ل�سياحة و�لرتقاء بها �إىل 
من  هائاًل  خمزونًا  �لأردن  »ميتلك  �ملتقدمة«.و�أ�ساف:  �لدول  م�ساف 
و�لطيور  �لنباتات  من  �لأن��و�ع  مئات  بوجود  �ملتمثل  �حليوي  �لتنوع 
بهذ�  �لهتمام  »���رشورة  على  م�سدد�ً  �خلالبة«،  و�لطبيعة  و�حليو�نات 
مع  بالتعاون  تعمل،  »�ل��وز�رة  �أن  �إىل  �لنتباه  ولفت  و�إب��ر�زه«.  �لتنوع 
�لنقلة  �إحد�ث  �لطبيعة، على  �لوز�ر�ت �ملعنية و�جلمعية �مللكية حلماية 

�ملرجوة من هذ� �ملرفق �ملهم.

دول الخليج تعيد النظر في خططها التنموية

منت�سف  ب��د�أ  �ل��ذي  �لنفط  �أ�سعار  تدين  ع�رش  دفع 
�قت�سادية  توّقعات  من  ت��اله  وم��ا   ،2014 ع��ام 
�لنظر  �إعادة  �ىل  �لعربي  �خلليج  بلد�ن  موؤكدة،  غري 
�لرئي�ض  نائب  ما لحظ  وفق  �لتنموية،  يف خططها 
�ل�رشق  هاملتون  �أل��ن  »ب��وز  �رشكة  يف  �لتنفيذي 
�لأو�سط و�سمال �أفريقيا« نبيه مارون، و�إىل »�إدخال 
يف  �حلكومية  قدر�تها  يف  �لأخطار  �إد�رة  مفهوم 

�سوؤون �لتخطيط«.
�ملنطقة  »ق���درة  �إن  �سحفي  ت�رشيح  يف  وق���ال 
قادة  �إليه  يتطلع  هدفًا  باتت  �لأزم��ات  تخطي  على 
ما  غالبًا  لكنه  �لعربي،  �خلليج  دول  يف  �حلكومات 
يتم �خللط بينه وبني �جلهوزية للتعامل مع حالت 
من  �لتالية  �ملوجة  »ت�سمل  �أن  وتوّقع  �لطو�رئ«. 

�أكرث  نهجًا  �حلكومية  و�ل��رب�م��ج  �لوطنية  �ل���روؤى 
�نتظامًا ل�سمان �أهد�ف �لقدرة على تخطي �لأزمات، 
وحماية �لبنية �لتحتية �حل�سا�سة، و�إد�رة �لتهديد�ت 

ذ�ت �لأهمية �لوطنية على نحو ��ستباقي«.
�ململكة  �أ�ساد بربنامج  �لدويل  �لنقد  وكان �سندوق 
و��سفًا   ،2030 بروؤية  �ملتعلق  �ل�سعودية  �لعربية 
�لتوقيت �ملنا�سب لإن�ساء نظام  ذلك ب� »�سيحة يف 
مايل �أكرث ��ستعد�د�ً ملو�جهة �لأزمات يف �ململكة«. 
هي  ك�سفت  وقطر  و�لبحرين  �لإم����ار�ت  وك��ان��ت 
وو�سعت  �لأم��د،  طويلة  تنموية  روؤى  عن  �لأخ��رى 
ويف  �أ�سا�سها.  على  وطنية  �إمنائية  ��سرت�تيجيات 
�لتنويع  عملية  ت�رشيع  �إىل  �خلطط  تلك  دعت  حني 
وقت  يف  �أت��ت  فهي  �لنفط،  عن  بعيد�ً  �لقت�سادي 
فيه  مبا  توؤكد  ومل  مرتفعة،  �لنفط  �أ�سعار  كانت 
�لكفاية �رشورة زيادة �لقدرة على تخطي �لأزمات 

يف �لقطاعات �حليوية لالقت�ساد.
على تخطي  �لوطنية  »�لقدرة  �أن  �إىل  مارون  و�أ�سار 
�ل�ستجابة  على  �لقدرة  من  �أك��رث  هي  �لأزم���ات«، 
�لقدرة  ت�سمل  بل  منها،  و�لتعايف  حمددة  ل�سدمات 
و�لتي  و�إد�رتها،  ومنعها  كثرية  �أخطار  توّقع  على 
ميكن �أن توؤثر يف مكّونات �لبنية �لتحتية �حل�سا�سة، 

وتهدد بالتايل �ل�ستقر�ر �لقت�سادي«.
�ملا�سية  �لثالث  »�ل�سنو�ت  �أن  �إىل  �لنتباه  ولفت 
�خلليج  بلد�ن  ق��درة  م��دى  �ختبار  فر�سة  �أت��اح��ت 
�لقت�سادية،  لل�سدمات  �ل�ستجابة  على  �لعربي 
من  �لعام  لال�ستعد�د  �ملتدين  �مل�ستوى  �أب��رزت  �إذ 
�لأخطار،  من  �أخرى  �أنو�ع  مع  للتعامل  �حلكومات 
�أخرى كاملياه  تطال قطاعات حيوية  �لتي  ل�سيما 

و�لغذ�ء و�لقطاع �مل�رشيف و�لت�سالت«.
�لتي تبذلها دول �ملنطقة،  �لرغم من �جلهود  وعلى 

تخطي  على  ل��ل��ق��درة  �لتخطيط  »حت�سني  �أن  �إل 
�لأزمات يف حكومات بلد�ن �خلليج �لعربي، يتطلب 
�لتن�سيق ودمج �لقدر�ت على حتديد �لأخطار يف كل 

�لقطاعات و�إد�رتها«.
كمثال،  �لوطني  �لغذ�ئي  �لأم��ن  »لناأخذ  و�أ�ساف: 
جلميع  و�سحي  كامل  غذ�ء  على  �حلفاظ  يعتمد  �إذ 
�ل�ستد�مة  تعزز  �سليمة  �سيا�سات  على  �ل�سكان 
قطاعات  عرب  و�لعمليات  �لتخطيط  يف  و�لتكامل 
و�ل�سحة  و�مل��ال  و�لتجارة  و�لنقل  و�لطاقة  �ملاء 
و�لعمل«. ور�أى مارون �أن �لوز�ر�ت �مل�سوؤولة عن كل 
قطاع »متيل �ليوم �إىل �لنظر يف �لأخطار �ملحتملة 
و��ستمر�ر  �لتحتية  بنيتها  تعّر�ض  �أن  ميكن  �لتي 
�لعتبار  تخ�سي�ض  دون  من  للخطر،  �لعمليات 
�لكايف لتاأثري تلك �لأخطار يف �لقطاعات �لأخرى«. 
�إغالق �ملو�نئ  يوؤثر  �سبيل �ملثل »كيف  و�ساأل على 

�ل�سلع  ��ستري�د  على  �لبالد  ق��درة  يف  طويلة  مل��دة 
�لكهرباء  �نقطاع  يوؤثر  �أو كيف  �لأ�سا�سية؟  �لغذ�ئية 
�لغذ�ئية  �ملو�د  تخزين  �سل�سلة  �لعامة يف  باملر�فق 

�لباردة، وما ينتج منها من خطر على �ل�سحة؟«.
�حلكومية  �جلهات  بني  �لأف�سل  »�لتن�سيق  �أن  وعّد 
بال�رشكات  يناط  �إذ  �لوحيدة،  �مل�ساألة  هو  لي�ض 
تعزيز  يف  �أ�سا�ض  دور  تاأدية  �أحيانًا،  و�ملو�طنني 
�لقدرة �لوطنية على تخطي �لأزمات، �رشط �أن تكون 
�خلا�سة  �ل�رشكات  ميكن  كما  متناغمة.  �حلو�فز 
��ستمر�ر  ل�سمان  �حلكومة  مع  بفعالية  �مل�ساركة 
�أتاحت  ما  �إذ�  كثرية،  بارزة  قطاعات  عرب  �لتوريد 

لهم تلك �لأخرية �سمانات مالية منا�سبة«.
�أن  �رشورة  مارون  �قرتح  �حلو�جز،  هذه  وملعاجلة 
»يبد�أ تخطيط �لقدرة على تخطي �لأزمات من �لقمة، 
بينما يوؤدي مركز �حلكومة �لدور �لرئي�ض يف حتديد 

�لرت�بط بني �لقطاعات، وو�سع �ملبادئ �لتوجيهية 
تخطي  على  بالقدرة  �ملتعّلقة  �لعتبار�ت  لإدر�ج 
و�إر�ساء  �ل���وز�ر�ت،  ��سرت�تيجيات  �سمن  �لأزم��ات 
عرب  �لأخ��ط��ار  حتديد  لتن�سيق  �ل�سليمة  �حلوكمة 
و�إد�رة  �لعمليات  و��ستمر�ر  وتقوميها،  �لقطاعات 

حالت �لطو�رئ«.
�أن  ميكن  �لتي  �ملعايري  من  »عدد  وجود  يغفل  ومل 
على  �لقطاعات  �أو  �ملوؤ�س�سات  ق��درة  بها  ُتقا�ض 
3« وهو  �ملثل، »بازل  �سبيل  �لأزم��ات. على  تخطي 
قدرة  يحدد  �ل��ذي  �لعاملي  �لتنظيمي  �لعمل  �إط��ار 
و�سدر  �لأزم���ات.  تخطي  على  �مل�رشيف  �لقطاع 
معيار حديث �ل�سهر �ملا�سي با�سم »�أيزو 22316«، 
جتاوز  على  �ملوؤ�س�سات  ق��درة  قيا�ض  �إىل  يهدف 
�خلا�سة  �أو  �لعامة  �ملوؤ�س�سات  وي�ستهدف  �لأزمات، 

من �أي حجم ونوع، ول يرتبط باأي قطاع حمدد«.

الصناديق السيادية تطارد الفرص النادرة  
في وادي السيليكون

���رشكات  يف  �لأم��و�ل  م��ن  مزي��د�ً  �ل�س��ياديون  �مل�س��تثمرون  ي�س��خ 
�لتكنولوجي��ا �جلديدة ويفتحون مكاتب يف و�دي �ل�س��يليكون �أماًل يف 
�قتنا�ض �لفر�سة �لنادرة ل�رشكة خا�سة جديدة تنمو ب�رشعة لتتجاوز 

قيمتها �لبليون دولر.
وتاأمل �س��ناديق �لرثوة �ل�س��يادية، �لتي تدير �أ�سوًل تزيد قيمتها على 
6.59 تريليون دولر، يف �أن تدر تلك �ل�ستثمار�ت، �لتي ل تز�ل يف 
مر�حله��ا �ملبكرة، عائد�ت �س��خمة �إذ� حققت �ل���رشكات �جلديدة منو�ً 

مذهاًل.
ولك��ن مث��ل تل��ك �مل�رشوع��ات �جلدي��دة ق��د تتي��ح �أي�س��ًا �أد�ة حت��وط 
لل�س��ناديق �ل�س��يادية �إذ� و�جه��ت حياز�تها يف �لقطاع��ات �لتقليدية 
تهدي��د�ً م��ن �ل�رشكات �لرقمي��ة. وعلى �س��بيل �ملثال �سال�س��ل �لفنادق 
�لعاملية �لتي تاأثرت �أن�سطتها �سلبًا من �ل�رشكات �لتي تتيح �حلجز عرب 
�لإنرتنت مثل »�إربنب« وهي نف�سها من فئة تلك �ل�رشكات �مل�ستهدفة.

و�أجرت �ل�سناديق �ل�س��يادية 12 ��ستثمار�ً �لعام �ملا�سي يف �رشكات 
جدي��دة يف �لوليات �ملتح��دة بقيمة 12.4 بلي��ون دولر �رتفاعًا من 
�أربعة ��ستثمار�ت يف 2012 بقيمة 202 مليون دولر بح�سب بيانات 

جمعتها »بت�ض بوك« للبحوث.
وعلى م�س��توى �لعامل �س��هد �لعام �ملا�س��ي 42 �س��فقة بني �س��ناديق 
�لرثوة �ل�سيادية و�ل�رشكات �جلديدة بلغت قيمتها حو�ىل 16.2 بليون 
دولر بح�س��ب »مرك��ز بحوث �لرثوة �ل�س��يادية« يف كلي��ة �لأعمال يف 

مدريد.
وياأتي تاأ�س��ي�ض �س��ندوق »روؤية �سوفت بنك«، �لذي يركز على 

�مل�رشوع��ات �لتكونولوجي��ة بر�أ�س��مال ق��دره 100 بلي��ون 
دولر وهو م�رشوع م�س��رتك بني »�س��ندوق �ل�ستثمار�ت 

�لعامة« �ل�س��عودي و»جمموعة �س��وفت بنك« �ليابانية، 
لي�س��ري �إىل �أن تلك �ل�س��تثمار�ت �جلديدة �ست�سهد منو�ً 

وخ�سو�سًا بعدما تفتحت �سهية �ل�سندوق �ل�سعودي 
عليها �إثر ��ستثمار 3.5 بليون دولر يف »�أوبر«.
ويف �لع��ام �ملا�س��ي، �س��ملت �ل�س��فقات �لت��ي 

�س��اركت فيها �سناديق �س��يادية �سخ باليني 
�لدولر�ت يف �رشكات مثل »ت�ساينا �إنرتنت 

بل�ض« و»�آنت فاينن�سال �سريفي�سيز« وهي 
�إحدى �رشكات »علي بابا« �ل�سينية.

تتبعه��ا  �لت��ي  �لأ�س��اليب  وتختل��ف 
�سناديق �لرثوة �ل�سيادية لقتنا�ض 

�ل�س��ناديق  فبع���ض  �لفر���ض. 
تخ�س���ض لتلك �ملهم��ة وحد�ت 

مث��ل  �ملغام��ر  �مل��ال  لر�أ���ض 
»فريتك�ض فن�رشز« ل�سندوق 

»تيما�س��يك« و»�إمبال���ض« 
�لتابعة للكويت.

م��ن  �ملزي��د  ولك��ن 
�ل�سناديق �ل�سيادية 

مكات��ب  تفت��ح 
و�دي  يف 

�ل�سيليكون يف 
ن  �س��ا

فر�ن�سي�س��كو، وهو مركز ل�رشكات �لتكنولوجي��ا �جلديدة، و»جهاز قطر 
لال�ستثمار« هو �أحدث �سندوق يعلن خططًا يف هذ� �ل�سدد.

وق��ال باباك نكر�فيت�ض �ل�رشيك يف مكت��ب �ملحاماة »هوغان لوفيلز« 
�لذي ميثل م�س��تثمرين �سياديني، �إن »هناك �لكثري من �رشكات �لفر�ض 
�لن��ادرة �لت��ي تنمو هنا باأ�رشع من �أي مكان �آخر. �لعائد�ت �س��خمة... 

وهذ� ما يدفع عدد�ً من �ل�سناديق �ل�سيادية لفتح مكاتب هنا«.
ووفق��ًا ملجل��ة »فور�س��ن«، كان ل��دى �لولي��ات �ملتح��دة 101 �رشكة 
م��ن تل��ك �لفئة يف 2016 مقابل 36 يف �ل�س��ني وثم��اين �رشكات يف 

بريطانيا و�سبع يف �لهند.
ول��دى �س��ناديق �ل��رثوة �ل�س��يادية يف �س��نغافورة وماليزي��ا مكات��ب 
بالفعل يف �س��ان فر�ن�سي�س��كو بينما فتح »تيما�س��يك« مكتبًا هناك يف 
�أو�خ��ر 2016 و�أجرى يف كانون �لثاين )يناير( ��س��تثمار�ً بنحو 800 

مليون دولر يف �رشكة تكنولوجيا تعمل يف جمال �لرعاية �ل�سحية.
وق��ال �ملدي��ر ل��دى »تيما�س��يك« ب��ول �إيون��غ �س��و: »نقتن���ض فر�س��ًا 
��س��تثمارية يف �لتكنولوجي��ا وعل��وم �حلي��اة و�لرعاية �ل�س��حية ولنا 
ح�سور يف �سان فر�ن�سي�سكو ي�ساعدنا على �لقرت�ب من �ل�رشكات �لتي 

تعمل يف تلك �لقطاعات«.
وجتت��ذب لندن �أي�س��ًا بع���ض �ل�س��ناديق حيث �أن�س��اأ �س��ندوق �لرثوة 
�ل�س��يادية �ملاليزي )خز�نة( مكتبًا يف لندن يف �أيار )مايو( ل�ستهد�ف 
م�رشوع��ات �لتكنولوجي��ا �لأوروبية. ولدى �س��ندوق �لرثوة �ل�س��يادية 
�ل�س��نغافوري »ج��ي �آي �س��ي« مكتب��ًا يف لندن وهو م�س��اهم يف »�أليد 
مايند���ض« �لربيطاني��ة �لت��ي له��ا �أن�س��طة يف قطاع��ي �لتكنولوجي��ا 

و�لرعاية �ل�سحية.

 لندن – متابعة 

موسكو – متابعة 

الشارقة – متابعة 

صنعاء – متابعة 

 عمان – متابعة القاهرة – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

 دبي – متابعة 

ً


