
ق��ال رئ��ي��س ط��ي��ران اإلم����ارات تيم ك���ارك إن 
انكشاف وحدة دناتا التابعة للمجموعة على شركة 
تنظيم الرحات املفلسة توماس كوك ”ليس بالقدر 

الهني“.
وقال أيضا خال مؤمتر في دبي إنه مت ”تعديل 
وترتيب“ طاقة شركة الطيران بعد أن شهدت 

”استقرارا في النمو“. 
وقال إن طاقة طيران اإلمارات مماثلة تقريبا ملا 

كانت عليه في نفس هذا الوقت من العام املاضي.
وقالت شركة طيران اإلمارات اململوكة حلكومة 
دب��ي إن��ه ما زال من حق الشركة تسيير رحات 
جوية إلى مكسيكو سيتي بعد طعن شركة الطيران 
املكسيكية ايرومكسيكو على ات��ف��اق ب��ني دول��ة 

اإلمارات العربية واملكسيك.
وقالت طيران اإلمارات في وقت سابق من العام 
اجلاري إنها ستبدأ رحات جوية يومية إلى مطار 
مكسيكو سيتي الدولي عن طريق برشلونة في 
ديسمبر كانون األول في أول خدمة للشركة إلى 

املكسيك.
ولكن قاضيا احتاديا مكسيكيا قضى في أكتوبر 
تشرين األول ب��أن اتفاقا مبرما ع��ام 2016 بني 
املكسيك ودولة اإلمارات ال يفي بالشروط القانونية 

املائمة وذلك ردا على شكوى من ايرومكسيكو.
وقالت شركة طيران اإلمارات إنه مت الطعن في 

هذا القرار.

وقالت متحدثة باسم طيران اإلمارات في بيان إن 
الشركة تعتقد بشكل قاطع أن مذكرة التفاهم سارية 

وأن احلكومة املكسيكية ستطعن في حكم احملكمة.
وامتنعت شركة ايرومكسيكو عن التعليق.

وقال خافيير جيمينيز إسبريو وزير االتصاالت 
والنقل املكسيكي األسبوع املاضي إن بوسع طيران 
اإلم��ارات تسيير رحات إلى مكسيكو سيتي دون 

عقبات قانونية ألن اتفاقية 2016 ما زالت سارية.

تراجعت أسعار النفط أم��س االثنني في الوقت الذي 
تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن املرحلة األول��ى من 
اتفاق جت��اري بني ال��والي��ات املتحدة والصني في تقليل 
التفاؤل ال��ذي ساد األسبوع املاضي بشأن ذوب��ان اجلليد 
بني البلدين مما ساعد في دفع أسواق اخلام لارتفاع اثنني 

باملئة.
وبحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش، انخفضت 
العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 25 سنتا إلى 
60.62 دوالر للبرميل، بينما بلغت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي 54.45 دوالر للبرميل 

منخفضة 25 سنتا.

وزاد اخلامان بأكثر من ثاثة باملئة األسبوع املاضي، 
وهو أول مكسب أسبوعي يحققاه في ثاثة أسابيع.

لكن معظم املكاسب التي سجلها اخلامان حتققت بعد 
مهاجة ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السعودي في البحر 
األحمر. والتحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت الناقلة قد 
أُصيبت بصاروخني، مما قد يعزز التوترات بني طهران 

والرياض إذا تأكد األمر.
كما تلقت األس��واق املالية العاملية الدعم بفضل إعان 
املرحلة األول��ى من اتفاق جت��اري بني ال��والي��ات املتحدة 
والصني وب��اردة حسن نية من واشنطن بتعليق تهديد 

بفرض رسوم جمركية على منتجات صينية.

لكن احلذر ما زال ينتاب املستثمرين في ضوء اإلعان عن 
تفاصيل محدودة بشأن احملادثات.

من جهته ق��ال وزي��ر الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
لصحيفة أراب نيوز إن شركة جازبروم الروسية مهتمة 
بالتعاون مع الشركات السعودية في مجال الغاز الطبيعي.

وقال نوفاك في مقابلة نشرتها الصحيفة السعودية إن 
روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دوالر 

خال زيارة الرئيس الروسي فادميير بوتني للمملكة.
وأض���اف ”تبدي ش��رك��ات نفط وغ���از روس��ي��ة كثيرة 
مثل جازبروم وسيبور اهتماما بالتعاون مع الشركات 
السعودية“. وتابع قائا إن البلدين يدرسان إقامة مؤسسة 

مشتركة للتعاون في مجال الطاقة.
وقالت املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن العمليات 
مبعمل الغاز في ميناء الزويتينة سُتستأنف بعد إغاقه 

ألعمال صيانة من السابع وحتى 14 أكتوبر.
وتسبب اإلغ���اق ف��ي تعليق اإلن��ت��اج ف��ي حقل الفارغ 
النفطي مما أسفر عن تعطيل إنتاج نحو 15 ألف برميل من 

النفط ونحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
وقال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل 
دمييترييف للصحفيني إن ع��ددا من املستثمرين الروس 

مهتمون بالطرح العام األولي املزمع لشركة أرامكو.
وقال دمييترييف قبيل زيارة الرئيس الروسي فادميير 
بوتني للسعودية إن االتفاق بني أعضاء منظمة أوبك والدول 
األخ��رى خ��ارج أوب��ك ستتم مناقشته خال احملادثات في 

الرياض.
وقالت مصادر مطلعة إن من املتوقع أن يبلغ مستوى 
امتثال منتجي النفط في أوبك واملنتجني من خارج املنظمة 

باتفاق خفض اإلمدادات ما يزيد عن 200 باملئة في سبتمبر.
وأضافت املصادر أن مستوى االل��ت��زام املرتفع يرجع 
بشكل أساسي إلى الهجمات على منشأتي نفط في السعودية 

مما خفض إنتاج اململكة.
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تعتزم اجلزائر تطبيق ضرائب على الثروة 
والعقارات العام املقبل ألول مرة حسبما قالت 
الرئاسة بعد اجتماع ملجلس ال��وزراء وافق فيه 

على مسودة ميزانية 2020.
وتواجه اجلزائر عضو منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوب���ك( صعوبة ف��ي توفير مصادر 
متويل جديدة القتصادها بعد تراجع عائدات 
الطاقة التي متثل امل��ص��در األس��اس��ي للمالية 

العامة.
وقالت الرئاسة في بيان إن مجلس ال��وزراء 
وافق أيضا خال اجتماع برئاسة الرئيس املؤقت 
عبد القادر بن صالح على إج��راءات أُقرت خال 
اجتماع سابق رأسه رئيس ال��وزراء نور الدين 

بدوي.
وتضمنت ه��ذه اإلج����راءات بشكل أساسي 
خطة خلفض االنفاق العام بنسبة 9.2 في املئة 
والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من 

الضغط على اخلزانة العامة.
ولكن حجم الدعم سيظل دون تغيير في 2020 
عند 8.4 ف��ي املئة م��ن ال��ن��اجت اإلجمالي العام 
مع سعي احلكومة لتفادي ح��دوث اضطرابات 
اجتماعية ف��ي بلد يدعم ك��ل ش��يء تقريبا من 
السلع الغذائية األساسية إلى الوقود واإلسكان 

والدواء.
وتواجه السلطات ضغوطا بالفعل نتيجة 
االحتجاجات الشعبية األسبوعية التي تطالب 
بإلغاء انتخابات الرئاسة املقرر إجراؤها في 12 

ديسمبر.
 ويرى املتظاهرون أن االنتخابات لن تكون 
نزيهة ما دام استمر حلفاء الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة في السلطة وم��ن بينهم بن 
صالح وب��دوي. وما زال يتعني موافقة البرملان 
على مسودة امليزانية في وقت الحق من العام 

اجلاري.

اجلزائر تعتزم فرض ضريبة 
على الثروة والعقارات ألول مرة

السعودية الشركات  مع  بالتعاون  مهتمة  الروسية  جازبروم  نوفاك: 

والصني أميركا  بني  جتاري  اتفاق  تفاصيل  شح  بفعل  تتراجع  النفط  أسعار 

القضائي احلكم  رغم  للمكسيك  رحالت  تسيير  بإمكانها  يزال  ال  اإلمارات:  طيران 

كالرك: انكشاف دناتا على توماس 
كوك »ليس بالقدر الهني«

إطللالق  تعتزم  السعودية 
ملللللنلللللطلللللقلللللة لللللوجللللسللللتلللليللللات 

جديدة في جدة

أعلنت وزارة النقل السعودية عن خطط إلطاق 
منطقة لوجستية في منطقة » اخُلمرة« الواقعة مبدينة 
جدة على البحر األحمر، تكون مفتوحة لاستثمارات 

اخلاصة.
ت��أت��ي اخل��ط��ط ضمن االجت���اه لتنويع االقتصاد 

السعودي بعيدا عن النفط.
وأفاد البيان أن املنطقة اجلديدة التي تقام في اخلمرة 
تهدف لتعزيز قطاع اللوجستيات للمساهمة في تنويع 
امل��وارد االقتصادية للمملكة التي تعتمد على النفط. 

ويوجد في جدة واحد من أكبر موانئ اململكة.
وي��أت��ي ط��رح املنطقة اللوجستية اجل��دي��دة أم��ام 
املستثمرين من القطاع اخل��اص في ميناء ج��دة على 
البحر األحمر، في إط��ار مبادرة صناعية على نطاق 
أوسع لتنويع اقتصاد اململكة وتقليص اعتماده على 

النفط وخلق وظائف للسعوديني.
ومتتد منطقة اخلمرة، التي ستدعم أنشطة الشحن 
البحري ونقل البضائع على مساحة 2.2 مليون متر 

مربع في جدة، أحد أكبر موانئ اململكة.

العجز التجاري للقاهرة  يتراجع
4.2 مليار دوالر 19 باملئة لل   

أظهرت بيانات رسمية حديثة، انخفاض قيمة العجز في 
امليزان التجاري ملصر خال شهر يوليو املاضي مبا يقرب 

من 19%.
وأوضح اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في 
مصر، أن قيمة العجز في امليزان التجاري بلغت خال شهر 
يوليو املاضي نحو 4.21 مليار دوالر مقابل نحو 5.18 

مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق.
وأضاف اجلهاز، أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 
%5.7 حيث بلغت 2.22 مليار دوالر خال يوليو 2019 
مقابل 2.35 مليار دوالر لنفس الشهر من العام السابق، 
ويرجع ذل��ك إل��ى انخفاض قيمة ص��ادرات بعض السلع 
وأهمها: )بترول خ��ام بنسبة %9.3، منتجات البترول 
بنسبة %32.6، أسمدة بنسبة %15.5، أث��اث بنسبة 
%22.6(. وذكر أن قيمة ص��ادرات بعض السلع ارتفعت 

خال يوليو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق 
وأهمها )مابس جاهزة بنسبة %9.7، لدائن بأشكالها 
األولية بنسبة 21.4 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 

بنسبة 8.1 %، فواكه طازجة بنسبة 31.5%(.
وأش��ار جهاز اإلحصاء املصري إلى أن قيم�ة ال��واردات 
انخفضت بنسبة %14.8 حيث بلغ�ت 6.42 مليار دوالر 
خال يوليو مقابل 7.53 مليار دوالر لنفس الشهر من العام 
السابق بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: 
)منتجات البترول بنسبة 24.6 %، مواد أولية من حديد أو 
صلب بنسبة 37.2 %، لدائن بأشكالها األولية »باستيك« 

بنسبة 6.2 %، سيارات ركوب بنسبة 10.0%(.
ولفت إلى أن قيمة واردات بعض السلع ارتفعت خال 
يوليو 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق 

وأهمها : )حلوم بنسبة 153.5 %.

تيم كارك

قالت الهيئة املصرية العامة 
للرقابة املالية إن مجلس إدارتها 
وافق على خفض تكلفة التداول 
ب��ال��ب��ورص��ة، وذل���ك تشجيعا 
لاستثمار ومن أجل خلق بيئة 
تنافسية مع األسواق اإلقليمية.

تعمل احل��ك��وم��ة املصرية 
خال الفترة األخيرة على دعم 
سوق امل��ال ووضعت برنامجا 
ل��ط��رح ح��ص��ص ف��ي ن��ح��و 23 
ش��رك��ة ب��ال��ب��ورص��ة، ف��ي إط��ار 
خطة جلمع 80 مليار جنيه من 
بيع حصص أقلية ف��ي سوق 

األسهم احمللية.
وقال بيان الهيئة إن مشروع 
قرار خفض الرسوم سيحال إلى 
رئيس مجلس الوزراء ”التخاذ 

إجراءات استصداره“.
وأوض��ح��ت هيئة ال��رق��اب��ة 
املالية أن القرار يشمل خفض 
تكلفة م��ق��اب��ل خ��دم��ات��ه��ا عن 
عمليات التداول إلى خمسة في 
املئة ألف بدال من 6.25 في املئة 

أل��ف وخ��ف��ض رس���وم عمليات 
امل��ق��اص��ة وال��ت��س��وي��ة لتصبح 
ع��ش��رة ف��ي امل��ئ��ة أل��ف ب��دال من 
12.5 ف��ي امل��ئ��ة أل��ف وخفض 
رسوم البورصة لتصبح عشرة 
ف��ي املئة أل��ف ب��دال م��ن 12 في 

املئة ألف.
ووافقت الهيئة على خفض 
م��ص��اري��ف ص���ن���دوق حماية 
املستثمر إلى خمسة في املئة ألف 
بدال من واحد في العشرة آالف، 
وتخفيض مقابل اخلدمات عن 

عمليات التداول على السندات 
املقيدة بالبورصة لتصبح أقل 
بنسبة 50 باملئة ع��ن مقابل 
خ��دم��ات ال��ت��داول على األسهم 
بعد تعديلها. وأجرت بورصات 
أخ��رى في املنطقة تخفيضات 
مماثلة لتكاليف املستثمرين في 
اآلونة األخيرة، من بينها سوق 
أبوظبي ل��أوراق املالية التي 
قلصت حصتها م��ن ع��م��والت 
التداول مبا يصل إلى 90 باملئة 

في أول يوليو.

هيئة الرقابة املصرية توافق على خفض 
رسوم التداول في البورصة

البنك الدولي يقلص توقعه لنمو 
6 باملئة العام احلالي الهند إلى 

قلص البنك الدولي توقعات النمو للهند في 
السنة املالية احلالية إلى %6 من %7.5 وحذر 
م��ن تباطؤ »خطير« ق��د يضعف ب��درج��ة أكبر 
القطاع املالي. وفي توقعه السابق الصادر في 
إبريل، قال البنك إن التوقعات االقتصادية للهند 
قوية وتكهن بنمو %7.5 للسنة املالية التي بدأت 

في أبريل.

لكن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ينمو حاليا 
بأبطأ وتيرة في 6 سنوات وسجل منوا %5 في 
ربع السنة من أبريل إلى يونيو متأثرا بضعف 

طلب املستهلكني وتقليص اإلنفاق احلكومي.
وق��ال البنك إنه يتوقع أن يتعافى االقتصاد 
تدريجيا لينمو %6.9 في السنة املالية 2020-

.2021

اختتمت سلطنة ع��م��ان م��ؤخ��را مسار 
الشباب من البرنامج الوطني لتنمية مهارات 
الشباب والذي استهدف تأهيل 1000 شاب 
مبهارات ومعارف وقيم الثورة الصناعية 
الرابعة من الفئة العمرية 1٨-29 عام. 
أت��ى البرنامج ب��إش��راف مباشر من دي��وان 
ال��ب��اط السلطاني ومت تنفيذه مبستوى 
عاملي وذلك بالتعاون مع مؤسسات عاملية 
ب����ارزة ف��ي ال��ق��ط��اع التكنولوجي ودع��م 
املشاريع التقنية الناشئة وري��ادة األعمال 
كمنصة يوداسيتي )Udacity(، وجوجل 
 )Seedstars( وسيد ستارز ،)Google(
وع��رب نت )Arabnet(، باإلضافة لعدد 
من أبرز اجلامعات على مستوى العالم في 
التكنولوجيا كجامعة نانياجن للتكنولوجيا 
بجمهورية سنغافورة )NTU(، وجامعة 
سنغافورة الوطنية )NUS(، واملعهد 
الفدرالي السويسري للتكنولوجيا بلوزان 

 .)EPFL( االحتاد السويسري -
وق��د اختتم مسار الشباب رحلته التي 
استمرت ألكثر من عام بحفل رع��اه معالي 
السيد خالد بن هال بن سعود البوسعيدي 
امل��وق��ر وزي���ر دي���وان ال��ب��اط السلطاني، 
وب��ح��ض��ور امل���س���ؤول���ني ف���ي ال��س��ل��ط��ن��ة، 
وأصحاب وصاحبات األعمال، والصناديق 
االستثمارية الوطنية، واملستثمرين من 
القطاع اخلاص العماني، واجلهات الداعمة 

للمشاريع الناشئة على مستوى السلطنة، 
والشركاء العامليني للبرنامج. 

حيث مت خال احلفل استعراض التجربة 
التعليمية والعملية التي خاضها املشاركون 
والتي تضمنت مراحل من التعلم اإللكتروني 
واحملاضرات املباشرة والتدريب الشخصي، 
وم��ح��اك��اة امل��ش��اري��ع ال��ت��ج��اري��ة وزي���ارة 
جامعات ومراكز عاملية متخصصة في ريادة 
األع��م��ال والتكنولوجيا، وتوجيه دع��وات 
للمستثمرين، وصوال إلى تأسيس مشاريع 

تقنية ناشئة بهدف استقطاب استثمارات 
لتحويل املشاريع إلى شركات تقنية ناشئة 

على أرض الواقع.
ومت في حفل اخلتام اإلع��ان عن )35( 
مشروعا من املشاريع التي أسسها املشاركون 
في البرنامج ممن اجتازوا جميع متطلبات 
البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب 
الذي شارك في تنفيذه مجموعة من اجلهات 
العاملية، وكذلك مجموعة من اخلبراء في 
مجال االستثمار التقني الذين قدموا محتوى 

عامليا بإتقان وك��ف��اءة عالية، وق��د حصل 
15 مشروعا على استثمارات مباشرة من 

الصندوق العماني للتكنولوجيا.  
كما صاحب حفل اخلتام معرض لكافة 
املشاريع القابلة لاستثمار والتي جتاوز 
ع���دده���ا 60 م��ش��روع��ا ح��ي��ث اس��ت��ع��رض 
املشاركون مشاريعهم التي وصلت للمراحل 
االخيرة من املسار والتي متثل فرصا سانحة 
لاستثمار في رحلتها للتحول الى شركات 

تقنية ناشئة في املستقبل.

الشباب« مهارات  لتنمية  الوطني  »البرنامج  خالل 

الرابعة  الصناعية  الثورة  وقيم  مبهارات  شاب   1000 تؤهل  »عمان« 

ألكسندر نوفاك

نبيل العامودي

كيريل دمييترييف

ألرامكو األولي  العام  بالطرح  مهتمون  الروس  املستثمرون  دمييترييف: 
الزويتينة ملليللنللاء  فللي  غللاز  مبعمل  العمليات  اسللتللئللنللاف  الليبية:  الللنللفللط  مللؤسللسللة 

سبتمبر في  باملئة   200 سيبلغ  النفط  بتخفيضات  أوبك+  امتثال  معدل 


