
أظهرت مذكرة اطلعت عليها رويترز أن شركة 
جنرال موتورز حذرت موظفيها في البرازيل من 
أن االستثمارات اجلديدة هناك تعتمد على خطة 

مؤملة للعودة للربحية في البالد.
وف���ي رس��ال��ة ج���رى ن��ش��ره��ا ف��ي امل��ص��ان��ع 
البرازيلية، ق��ال ك��ارل��وس زارلينجا الرئيس 
التنفيذي جلنرال موتورز في البرازيل واألرجنتني 
إن العمليات وصلت إلى ”حلظة حرجة ستستلزم 
تضحيات م��ن اجلميع“ بعد تسجيل خسائر 

ضخمة على مدى السنوات الثالث املاضية.
وأش���ارت امل��ذك��رة إل��ى تعليقات ص��درت عن 
الرئيسة التنفيذية م��اري ب��ارا خ��الل ع��روض 
تقدميية ملستثمرين األس��ب��وع امل��اض��ي بشأن 
التحديات ف��ي أم��ري��ك��ا اجلنوبية. وق��ال��ت في 
مقتبس ك��رره زارلينجا ”لن نظل نضخ رأس 
املال لنخسره“. ولم يعلق املتحدث باسم جنرال 
موتورز في البرازيل على الفور على املذكرة، التي 
كانت أول من حتدث عنها صحيفة )أو إستادو دي 

ساوباولو(.
وجاءت النبرة السيئة صادمة لبعض املوظفني 
في البرازيل، حيث تفوقت جنرال موتورز على 
فولكسفاجن وفيات كرايسلر لتقود مبيعات 

القطاع مع تعافي االقتصاد ببطء من هبوط حاد.

ووصف ريناتو أمليدا، نائب رئيس احتاد عمال 
املعادن في مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، 

بيان جنرال موتورز بأنه ”غريب“.
وأردف قائال ”الشركة متر بفترة جيدة في 
ال��ب��رازي��ل... ال مبرر لديهم لُيلمحوا إل��ى أنهم 

سيغلقون العمليات“.

وق���ال زارلينجا إن امل��س��ؤول��ني التنفيذيني 
اإلقليميني أعدوا ”خطة جدوى“ لإلدارة العليا في 
ديترويت لكنهم ما زالوا بحاجة لدعم االحتادات 
احمل��ل��ي��ة وامل���وردي���ن وال���وك���الء واحل��ك��وم��ة... 
استثمارات جنرال موتورز ومستقبلنا يعتمد على 

هذه اخلطة“.

ق��ال ميكيلي تشيرفوني دوروس��و سفير 
االحت��اد األوروب���ي في ال��ري��اض، إن االحت��اد 
األوروب���ي يعد شريكا رئيسا ف��ي التجارة 
واالس��ت��ث��م��ار ف��ي دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون 
اخلليجي، ولديه الدراية واخلبرة واللوائح 
واملعايير املناسبة واحللول التكنولوجية 

واإلدارية املتطورة خلدمة دول املنطقة.
وأشار إلى أن منتدى التجارة بني االحتاد 
األوروب��ي ودول مجلس التعاون اخلليجي 
سيعقد ف��ي )م����ارس( املقبل ف��ي الكويت، 
وسيركز في مناقشاته على قطاع الرعاية 
الصحية ومفهوم الرقمنة، إذ تستخدم كل 
من دول مجلس التعاون اخلليجي واالحتاد 
األوروب�����ي ه���ذه امل��ن��ص��ة ل��ت��ب��ادل اخل��ب��رات 
والبحث عن مجال مشترك من املصالح ميكن 

أن يتطور إلى فرص عمل.
وقال ميكيلي تشيرفوني دوروسو، إن هذا 
العمل يعد جزءا من جهود االحتاد األوروبي 
ملساعدة دول مجلس التعاون اخلليجي في 
خطط تنويع اقتصاداتها، مبينا أن االحتاد 
األوروبي يدعم دول مجلس التعاون اخلليجي 
في جهودها الرامية إلى حتفيز منو القطاعات 
غير النفطية والتنويع االقتصادي بعيدا عن 

النفط والغاز.
وذكر سفير االحتاد األوروبي في الرياض، 
أن اجل��ان��ب��ني يجتمعان س��ن��وي��ا ملناقشة 
برامج وملفات التجارة احل��رة، إضافة إلى 
م��وض��وع��ات أخ���رى، ضمن جلنة التعاون 
املشترك بني االحتاد األوروب��ي ودول مجلس 
التعاون اخلليجي التي تعقد في الرياض أو 

بروكسل.
وأش��ار إل��ى أن��ه يتم توفير إط��ار الشراكة 
االقتصادية والسياسية بني االحتاد األوروبي 
ودول مجلس التعاون اخلليجي من خالل 
اتفاقية التعاون بني اجلانبني ع��ام 1988، 
التي تسعى إلى حتسني العالقات التجارية 
واالستقرار في جزء استراتيجي من احلوار 
األوروب����ي، حيث أن��ش��أت االتفاقية مجلسا 
مشتركا وجل��ن��ة ت��ع��اون مشتركة جتتمع 

سنويا.
وأضاف »أطلق االحتاد األوروبي ومجلس 
التعاون اخلليجي مفاوضات حول اتفاقية 
ال��ت��ج��ارة احل���رة ع��ام 1990، حيث تهدف 
اتفاقية التجارة احل��رة إلى حترير التجارة 
املتبادلة في السلع واخلدمات، وقد واجهت 
ه��ذه امل��ف��اوض��ات ع��دي��دا م��ن التحديات ومت 

إيقافها فعليا في عام 2008، عندما علقت دول 
مجلس التعاون اخلليجي جميع املفاوضات 
اجل��اري��ة ال��ت��ي ش��ارك��ت فيها، بينما جرت 
اتصاالت دوري��ة غير رسمية منذ ذلك احلني 
الختبار ما إذا كان ميكن العثور على أساس 

الستئناف املفاوضات وإمتامها«.
وح����ول مستقبل ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة 
واالقتصادية لالحتاد األوروبي مع السعودية 
بعد انفصال بريطانيا ومدى تأثير ذلك، قال 
إن مسألة »بريكست« لن تغير عالقات االحتاد 
األوروب���ي م��ع السعودية، حيث ستواصل 
ال��ري��اض احل��ف��اظ على ع��الق��ات وثيقة مع 
االحت��اد األوروب���ي، خصوصا مع استمرار 
تطوير الشراكة االقتصادية الوثيقة بني 
اجلانبني. وحول آخر إحصائيات عن إصدار 
تأشيرات شنجن من السفارات والقنصليات 
األوروب��ي��ة املعتمدة في السعودية، أوضح 
السفير ميكيلي تشيرفوني دوروس���و أنها 
بلغت نحو 307287 تأشيرة، موزعة بني 

سياحية وطالبية ولرجال أعمال.
وأك��د أن فرنسا ج��اءت ف��ي امل��رك��ز األول 
برصيد 112077 تأشيرة، تلتها أملانيا ب� 
63774، ثم إيطاليا ب� 32828، وإسبانيا 

برصيد 25357، فسويسرا خامسا برصيد 
17147 تأشيرة.

وأوض���ح أن��ه ف��ي )م��اي��و( 2017، أطلق 
االحت���اد األوروب���ي ودول مجلس التعاون 
اخلليجي ح����وارا مخصصا ح���ول قضايا 
التجارة واالس��ت��ث��م��ار، مبشاركة قطاعاته 
اخل��اص��ة، حيث ي��وف��ر ه��ذا احل���وار منصة 
مخصصة ملعاجلة القضايا املتعلقة بالتجارة 
واالستثمار، وأيضا تعزيز التعاون بشأن 
املسائل ذات االهتمام املشترك مثل عوائق 
الدخول إلى األس��واق واملتطلبات التنظيمية 
وط��رق تشجيع مزيد م��ن تدفقات التجارة 

واالستثمار في اجتاهني.
وأش���ار إل��ى أن��ه مت عقد م��ؤمت��ر لالحتاد 
األوروب��ي ودول مجلس التعاون اخلليجي 
ح��ول تطوير السياسة التجارية ف��ي 28 
)يونيو ( 2018 في بروكسل، وعقد املؤمتر 
مرة أخ��رى بالتزامن مع ثاني ح��وار جتاري 
واستثماري ب��ني االحت���اد األوروب���ي ودول 
مجلس التعاون اخلليجي في 29 )يونيو( 
2018، إذ حضر املؤمترين ممثلون رفيعو 
املستوى من االحتاد األوروب��ي ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.

 منتدى مشترك تستضيفه  الكويت مارس املقبل

»االحتاد األوروبي«: ندعم اخلطط اخلليجية للتنويع االقتصادي

في قبو بدبلن يتراكم احتياطي الذهب أكثر كلما 
اقترب موعد بريكست، ويعود هذا االحتياطي للكثير 
من املستثمرين في مقاطعة إيرلندا الشمالية القلقني من 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي دون اتفاق.
وبحسب »الفرنسية«، يقول سيموس فاهي أحد 
مؤسسي شركة الوساطة ميريون فولتس التي تعرض 
أيضا قاعة صناديق تخزين إلي��داع الذهب في وسط 
العاصمة اإليرلندية؛ »إنهم يخشون تراجعا كبيرا في 
قيمة اجلنيه االسترليني في حال حدوث بريكست« دون 

اتفاق.
ولفت إل��ى ارتفاع بنسبة 70 في املائة لزبائنه من 
مقاطعة إيرلندا الشمالية املجاورة، حيث ال توجد أي 
خدمة مماثلة، وذل��ك في عام 2018 مع تزايد الشعور 

باحتمال خروج من االحتاد دون اتفاق.
وأوض��ح: »أن الزبائن يسحبون امل��ال من املصارف 

ويشترون سبائك ذهب بواسطتنا لتخزينها«.

وأقام ميريون فولتس شركته في الطابق السفلي من 
مبنى يضم مكاتب، وال تعلن الشركة عن وجودها إال من 

خالل لوحة تشير فقط إلى »ميريون برايفت«.
ويصطف في مقر الشركة ما ال يقل عن ثالثة آالف 
صندوق أمانات ال ميكن الوصول إليها إال بعد املرور ببهو 
أمني يخضع للحراسة وبعد مسح للبصمات ودفع باب 
معدني ثقيل، وال يعرف محتوى الصناديق أال أصحابها 

لكن سيموس فاهي يؤكد أن الكثير منها حتوي ذهبا.
وأنفق الكثير من الزبائن ما يزيد على 500 ألف 
جنيه استرليني )560 أل��ف ي���ورو( خل��زن م��ا يقيهم 
التقلبات. واملنتجات األكثر شعبية هي سبائك أو قطع 
الذهب من فئة أونصة )31 جراما تقريبا( وتبلغ قيمة 
الكروجيراند اجلنوب إفريقي واملابل ليف الكندي أو 

برتانيا البريطاني، نحو 1100 جنيه )1230 يورو(.
وزادت قيمتها بنحو 10 في املائة في األشهر الستة 

األخيرة، بحسب ميريون فولتس.

اقتصاد12 alwasat.com.kw3360 االثنني 15 من جمادى األولى 1440 ه�/ 21 يناير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد Monday 21th January 2019 - 12 th year - Issue No.3360

عن  بريطانيا  تخلي  هوجان: 
م�����غ�����ادرة االحت��������اد اجل���م���رك���ي 

األوروبي يسهل االتفاق

ق��ال مفوض ش��ؤون ال��زراع��ة ب��االحت��اد األوروب���ي فيل ه��وج��ان إن 
بريطانيا قد تذلل معظم العقبات التي حتول دون التوصل إلى اتفاق 
لالنفصال البريطاني إذا ما تراجعت عن وعد مبغادرة االحتاد اجلمركي 

لالحتاد.
وكتب هوجان في صحيفة )آي��رش إندبندنت( يقول ”إذا تراجعت 
السيدة م��اي عن خطها األحمر بشأن اخل��روج من االحت��اد اجلمركي، 

ستتبدد جميع العقبات العالقة بشأن التوصل إلى اتفاق“.
وقالت ماي بعد التصويت في البرملان برفض اتفاق كانت قد توصلت 
إليه مع االحتاد األوروبي إن سياسة احلكومة ما زالت تتمثل في البقاء 

خارج االحتاد اجلمركي.
وقال مسؤولون في االحتاد األوروبي إنه إذا ما تخلت بريطانيا عن هذا 
الرفض، فسيكون االحتاد راغبا في التفاوض، وقد يذلل هذا الصعوبات 

ذات الصلة باحلدود األيرلندية، العقبة األساسية في املباحثات.

السعودية : تسهيالت حكومية 
12 مشروعًا خاصًا ل� 

أعلن مكتب املشاريع ذات األول��وي��ة في السعودية عن متكنه منذ 
تأسيسه من املساهمة في حتفيز مشروعات القطاع اخلاص في اململكة 
من خالل تسهيل اج��راءات 12 مشروًعا استراتيجًيا ، وتقليص معدل 
إنهاء اإلجراءات من 158 يوًما إلى 43 يوًما، ليؤدي القطاع اخلاص دوره 

املأمول ضمن منظومة االقتصاد الوطني.
وأسهمت هذه املشروعات في زيادة حجم إجمالي الناجت احمللي وزيادة 
الفرص الوظيفية باإلضافة إل��ى ارتفاع حجم ال��ص��ادرات وتخفيض 
الواردات، مما نتج عنه نقل العديد من التكنولوجيا واملعرفة وغيرها من 

العناصر التي تساهم في إثراء احملتوى احمللي السعودي.
ويأتي ذلك ضمن مبادرات خطة حتفيز القطاع اخلاص الذي ُيعنى 
بتسهيل اإلج���راءات احلكومية لالستثمارات االستراتيجية من خالل 
مجموعٍة من احللول االستثنائية التي أسهمت حتى اآلن في إزال��ة 
التحديات التي كانت تواجهها هذه االستثمارات بالسرعة الالزمة لتتمكن 
من مزاولة نشاطها، في مسعى لتوفير الدعم الذي يحتاجه القطاع اخلاص 

في هذا الصدد بشكٍل عام، واالستثمارات الهامة على وجه اخلصوص.
وقال املدير التنفيذي ملكتب املشاريع ذات األولوية ماجد بن هاني 
السعدي إن املكتب ميثل ق��وة دع��م إضافية لتسهم في حتقيق أه��داف 
رؤي��ة اململكة 2030 املعنية التي تركز على القطاع اخل��اص من خالل 
توفير الشفافية بني القطاعني العام واخل��اص، ومد جسور التواصل 
بينهما لتسهيل اإلج��راءات احلكومية، مما يحفز املستثمر على حتقيق 
التنوع املطلوب لتنفيذ مشاريع مستقبلية ذات جدوى اقتصادية عالية، 
وتشجيعه على االستثمار في األصول احمللية إلى جانب املنشآت احلالية 

التي متلك خططها اخلاصة بالتوسع والنمو«.
وأشاد السعدي بالتعاون اإليجابي من قبل اجلهات احلكومية الداعم 
ملهام املكتب، مبا يحفز املستثمرين وأصحاب الشركات، ويعزز التعاون 

بني القطاعني العام واخلاص.
يذكر أن مكتب املشاريع ذات األولوية هو أحد مبادرات خطة حتفيز 
القطاع اخلاص وهو يساهم في تسهيل ممارسة األعمال في اململكة عبر 
إزالة التحديات التي تواجه تأسيس شركات القطاع اخلاص الكبرى ذات 
األثر االقتصادي العالي ضمن معايير وشروط محددة، منها أن يتجاوز 
عائد االستثمار مبلغ 250 مليون ريال، وأن يكون املستثمر قد بدأ فعلياً 

بتقدمي املعامالت، ويواجه بالفعل حتدياٍت تعيق عمله.

كودلو : محادثات التجارة 
مع بكني حتقق تقدما

قال الري كودلو املستشار االقتصادي للبيت األبيض إن الواليات 
املتحدة والصني حترزان تقدما في مفاوضات التجارة ولكن التوصل 

التفاق سيحتاج وقتا.
وقال كودلو للصحفيني”نحقق تقدما في املفاوضات على أوسع 

نطاق بني البلدين على اإلطالق، نبحث جميع القضايا“.
وتابع ”سيستغرق األمر وقتا ولكننا نتقدم... أحب أن نتوصل 

التفاق. أنا تاجر حر لكنه يجب أن يكون اتفاقا عظيما“.
ومن املقرر أن يزور نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه الواليات 
املتحدة يومي 30 و31 يناير لعقد اجلولة القادمة من احملادثات مع 

واشنطن.
وتأتي زي��ارة ليو بعد مفاوضات على مستويات أقل ُعقدت في 
بكني األسبوع املاضي سعيا لتسوية اخلالف التجاري املرير بني أكبر 
اقتصادين في العالم قبل الثاني من مارس ، وهو املوعد الذي حددته 
إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب لزيادة الرسوم اجلمركية على 

سلع صينية بقيمة 200 مليار دوالر.

الصني تخفض تقديرات
 منو الناجت احمللي

قال مكتب اإلحصاء في الصني إنه عدل باخلفض منو الناجت 
احمللي اإلجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2017 إلى 

6.8 باملئة من 6.9 باملئة في القراءة السابقة.
وأضاف مكتب اإلحصاء في بيان على موقعه اإللكتروني إن 
حجم الناجت احمللي اإلجمالي جرى تعديله باخلفض أيضا من 
82.7 تريليون يوان )12.21 تريليون دوالر( إلى 82.1 تريليون 

يوان.
ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية نقال 
عن مصادر مطلعة أن الصني قد حتدد مستوى مستهدفا للنمو 
االقتصادي للعام احلالي يتراوح من 6 إلى 6.5 باملئة، وهو أقل 

من املستوى الذي استهدفته للعام 2018.
ونقلت الصحيفة ع��ن م��س��ؤول بلجنة التنمية الوطنية 
واإلصالح قوله »نحن نواجه حتديات أكبر الستقرار النمو مقارنة 

مع العام السابق«.
وقال املسؤول أيضا »سيجري بذل املزيد من اجلهود لتعزيز 
منو البنية التحتية، لكن بطريقة أكثر كفاءة. احلكومات احمللية 

حتتاج إلى خفض التكاليف واالعتياد على تقليل اإلنفاق«.
وذك��رت روي��ت��رز في تقرير في 11 يناير أن الصني تخطط 
لتحديد مستوى مستهدف أكثر انخفاضا لنمو الناجت احمللي 
اإلجمالي عند 6-6.5 باملئة في 2019 مقارنة مع املستوى الذي 

استهدفته للعام املاضي والبالغ حوالي 6.5 باملئة.
وسيجري الكشف عن املستوى الرسمي املستهدف أثناء دورة 

االنعقاد السنوية للبرملان في مارس .
وستنشر الصني بيانات النمو االقتصادي للربع األخير من 
2018. وأظهر استطالع لرويترز أن من املتوقع أن النمو تباطأ إلى 

6.4 باملئة، وهو أضعف وتيرة منذ األزمة املالية العاملية.

»جنرال موتورز« حتذر موظفيها من اخلسائر .. وخطة جديدة  للربحية

تفوقت روس��ي��ا على الصني 
لتصبح خامس أكبر حائز رسمي 
للذهب بني البنوك املركزية حول 
العالم في الوقت الذي دفعت فيه 
العقوبات الغربية مشتريات 
بنكها املركزي من املعدن األصفر 
إل��ى مستويات قياسية مرتفعة 

في 2018.
وبدعم من الرئيس فالدميير 
بوتني، يراهن املركزي الروسي 
بقوة على املعدن النفيس، الذي 
ُينظر إليه في العادة على أنه مالذ 
آم��ن أو كتحوط طبيعي مقابل 
ال����دوالر، م��ع قيامه مبشتريات 
ن��ش��ط��ة ف���ي األش���ه���ر ال��ع��ش��رة 

املاضية.
وفي 2018، سجلت مشتريات 
روس��ي��ا م��ن ال��ذه��ب ق��ف��زة أخ��رى 
مع تقليص حيازاتها من أدوات 

اخلزانة األميركية بعد أن فرضت 
واشنطن عقوبات على كيانات 
روس��ي��ة ف��ي أب��ري��ل نيسان، هي 
األك��ث��ر ص��رام��ة م��ن��ذ أن ضمت 

موسكو شبه ج��زي��رة ال��ق��رم من 
أوكرانيا في 2014.

وقال البنك املركزي إنه اشترى 
8.8 مليون أوقية )أونصة( من 

ال��ذه��ب ال��ع��ام امل��اض��ي مب��ا يزيد 
على املستوى القياسي البالغ 
7.2 مليون أوقية الذي سجله في 

.2017
وف���ي أول ي��ن��اي��ر م���ن ال��ع��ام 
اجل����اري، بلغت ح��ي��ازة البنك 
املركزي 67.9 مليون أوقية من 
الذهب، ارتفاعا من 59.1 مليون 
أوقية في بداية 2018، مما يجعله 
خ��ام��س أك��ب��ر ح��ائ��ز للذهب بعد 
الواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا 

وإيطاليا.
وتراجعت الصني إل��ى املركز 
ال��س��ادس م��ع إعالنها ع��ن زي��ادة 
احتياطيات ال��ذه��ب م��رة واح��دة 
فقط في أكثر من عامني، مع ارتفاع 
حيازاتها إلى 59.6 مليون أوقية 
ف��ي ديسمبر 2018 م��ن 59.2 

مليون أوقية في أكتوبر 2016.

البنك املركزي الروسي خامس أكبر مالك للذهب بالعالم

فيل هوجان

الري كودلو

األيرلنديون يستبقون »بريكست« بشراء الذهب

28 باملئة نتائج مخيبة من »املراعي«.. تراجع األرباح الفصلية ب� 
انخفضت أرب���اح شركة امل��راع��ي، بنسبة 
%7.9 إلى ملياري ريال بنهاية عام 2018، 
مقارنة ب�2.18 مليار ريال في الفترة نفسها من 

العام املاضي.
وعلى صعيد األرب��اح الفصلية، تراجعت 
أرباح املراعي بنسبة %27.9 إلى 369 مليون 
ريال بالربع الرابع، مقارنة ب�512.9 مليون 
ريال بالربع املماثل من العام املاضي. وجاءت 
أرب��اح الشركة أقل بكثير من التوقعات التي 

كانت عند 515 مليون ريال.
وإث��ر ه��ذه النتائج، ت��راج��ع سهم املراعي 

بقوة بنسبة %4.46 في متام الساعة 11:31 
بتوقيت دبي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض األرب��اح 
خالل الربع احلالي، مقارنة مع الربع املماثل من 

العام السابق إلى:
- اإلي����رادات: انخفاض اإلي����رادات مبعدل 
-0.9 % ،أتى بسبب االنكماش العام في السوق 
خصوصاً في قطاعي األلبان والعصائر وقنوات 
البيع التقليدية، بالرغم من األداء القوي لقطاع 

الدواجن.
- إجمالي الربح: انخفض مبعدل %-7.5 

وذل��ك بسبب ارتفاع تكلفة استيراد األع��الف، 
وارتفاع وتيرة العروض الترويجية، وارتفاع 
تكلفة األي��دي العاملة وتكاليف اإله��الك. وقد 
خفف من حدة االنخفاض إدارة أفضل للتكاليف 

وحتسن في كفاءة اإلنتاج.
- مصاريف البيع والتوزيع: انخفضت مببلغ 
14.7 مليون ري��ال مبعدل -2.8 %، نتيجة 
كفاءة أفضل في عمليات التوزيع والعمليات 
التجارية، مشمولة بانخفاض أحجام املبيعات. 
هذه الكفاءة التشغيلية القوية قللت من آثار 

ارتفاع تكاليف التسويق.


