
اع���ل���ن���ت  اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
القطرية عن تسيير رحالت إضافية 
ب��ن ال��دوح��ة وم��وس��ك��و، لترفع 
بذلك عدد رحالتها األسبوعية إلى 
العاصمة الروسية إلى 21 رحلة. 
واب��ت��داًء م��ن 2 أغسطس ال��ق��ادم، 
س��وف تشّغل اخل��ط��وط اجلوية 
القطرية، احلائزة على عدة جوائز، 
رح��ل��ة يومية إض��اف��ي��ة على منت 
ط��ائ��رة إي��رب��اص A320 خلدمة 
اخلط اجلوي الدوحة - موسكو، 
بهدف تلبية الطلب املتزايد على 
ال��رح��الت اجل��وي��ة إل��ى العاصمة 
الروسية، املدينة املعروفة بكونها 
وجهة شهيرة للمسافرين بغرض 

العمل أو السياحة. 
وت��ش��ت��ه��ر م��وس��ك��و مبعاملها 
املعمارية والتاريخية العريقة، مثل 
مبنى الكرملن، والساحة احلمراء 
التي تعتبرها منظمة اليونسكو 
واح��دة من مواقع التراث العاملي. 
كما ُتعّد العاصمة الروسية كنزاً 
ثقافياً حقيقياً، وتشتهر عاملياً 
بتقدمي السيمفونيات واملوسيقى 
ال���ك���الس���ي���ك���ي���ة، وال����ع����روض 
املسرحية ورقصات الباليه، مما 
يوفر لزائريها مجموعة ضخمة 
من األح���داث والفعاليات الغنية 

املتنوعة. 
وقال سعادة السيد أكبر الباكر، 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة 
اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ق��ط��ري��ة: 
“في إط��ار احتفاالتنا مب��رور 14 
ع��ام��اً على إط���الق رح��الت��ن��ا إلى 
موسكو، وضمن جهودنا الرامية 
إل��ى تعزيز حضورنا في أوروب��ا 
الشرقية، يسعدنا تسيير رحلة 
يومية إضافية إل��ى ه��ذه املدينة 
العريقة. وسيحظى املسافرون 
من العاصمة الروسية مبزيد من 

خيارات السفر عبر مركز عملياتنا 
مطار حمد ال��دول��ي في ال��دوح��ة ، 
أثناء رحالتهم نحو أي وجهة على 
شبكة وجهاتنا. كما ستتاح أمام 
املسافرين من مختلف أرجاء العالم 
فرصة استكشاف روائع العاصمة 
الروسية، باإلضافة إل��ى جتربة 
خ��دم��ات��ن��ا امل��ع��روف��ة مبستواها 

العاملي”. 
وحت��ت��ف��ل اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
القطرية مبرور 14 عاماً على بدء 
خدمتها امل��ب��اش��رة نحو موسكو 
التي انطلقت ع��ام 2003؛ حيث 
يأتي إطالق الرحلة اإلضافية بن 
ال��دوح��ة وموسكو بالتزامن مع 
تسريع خطط توسعها في أوروبا 
ال��ش��رق��ي��ة، م��ع رح����الت ج��دي��دة 
ستبدأ م��ع نهاية شهر أغسطس 
إل��ى سكوبيه في مقدونيا وب��راغ 

في التشيك.

وت��ش��ّغ��ل اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
القطرية طائرة من طراز إيرباص 
A320 خلدمة الرحلة اإلضافية، 
حيث تضم هذه الطائرة 12 مقعداً 
في درج��ة رج��ال األع��م��ال، و132 
م��ق��ع��داً ف��ي ال��درج��ة السياحية، 
وت��ت��وّف��ر ف��ي ال��ط��ائ��رات شاشات 
ع��رض ل��ك��ّل راك���ب، حت��ت��وي على 
اجليل اجلديد التفاعلي من نظام 
“أوريكس ون”، وال���ذي يوّفر 
للمسافرين ما يزيد عن 3000 خيار 
ترفيهي.  وس��وف تقوم اخلطوط 
اجل��وي��ة القطرية، احل��ائ��زة على 
جائزة أفضل خطوط طيران في 
العالم لعام 2017 من قبل سكاي 
تراكس، بتدشن 25 وجهة جديدة 
خ��الل ال��ع��ام��ن 2017 و2018، 
مبا في ذل��ك كانبرا في أستراليا 
وشيانغ م��اي ف��ي تايالند وري��و 
دي جانيرو في البرازيل وسان 

فرانسيسكو في الواليات املتحدة 
األمريكية وسانتياغو في تشيلي. 

وح��ص��ل��ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
القطرية على مجموعة من اجلوائز 
هذا العام، مبا في ذلك جائزة أفضل 
خطوط ط��ي��ران ف��ي العالم لعام 
2017 للمرة الرابعة في تاريخها 
خالل حفل جوائز سكاي تراكس 
العاملية لشركات الطيران 2017، 
الذي أقيم ضمن فعاليات معرض 
باريس اجل��وي. وباإلضافة إلى 
ه��ذه اجل��ائ��زة التي ح��ازت عليها 
بفضل تصويت امل��س��اف��ري��ن من 
شتى أنحاء العالم، حصدت الناقلة 
الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل 
خطوط طيران في الشرق األوسط 
وجائزة أفضل درجة رجال أعمال 
في العالم وج��ائ��زة أفضل صالة 
انتظار ملسافري ال��درج��ة األول��ى 

في العالم.
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القطرية تزيد رحالتها إلى موسكو

 لتزيد إلى ثالث رحالت يوميًا

اخلطوط القطرية تسّير رحلة إضافية 
يوميًا إلى موسكو

أعلن البنك التجاري الدولي 
عن  “البنك”(  أو   ”CBI“(
نتائجه امل��ال��ي��ة لفترة األشهر 
الستة األول��ى من العام اجلاري 
املنتهية في 30 يونيو 2017 ، 
وفيما يلي أبرز املؤشرات املالية 

للفترة املذكورة:
إجمالي ص��اف��ي األرب���اح في 
النصف األول من العام 52 مليون 
درهم ، منو صافي األرباحإلى 32 
مليون دره��م خالاللربع الثاني 
من العام 2017، بزيادة نسبتها 
٪53مقارنًة مع الربعاألول من 
ر ُيذكر  العام 2017 ودون تغيُّ
مقارنة مع الربع الثاني من العام 

 2016
منو صافي الدخلمن الفوائد إلى 
263 مليون درهم، بزيادة نسبتها 
٪10مقارنًة مع 240 مليون درهم 
خ��الل النصف األول م��ن العام 
2016 ، منوالدخل التشغيلي إلى 
405 مالين درهم،بزيادة نسبتها 
٪2مقارنًة مع 397 مليون درهم 
خ��الل النصف األول م��ن العام 
2016 ، منواألرباح التشغيلية 
إل��ى 183 مليون دره��م، بزيادة 
نسبتها ٪3مقارنًة م��ع 178 
مليون درهم خالل النصف األول 

من العام 2016
منو صافيالقروض والسلف 
إل���ى 13،572 م��ل��ي��ون دره���م، 
ب��زي��ادة نسبتها ٪2مقارنًة مع 
نهاية ال��ع��ام 2016، وب��زي��ادة 
٪6على أس���اس س��ن��وي ، منو 
ودائ���ع ال��ع��م��الء إل��ى 14،030 
مليون دره���م، ب��زي��ادة نسبتها 
٪1مقارنًة مع نهاية العام 2016، 
وبزيادة ٪19على أساس سنوي 
، بلغت نسبة األص��ول السائلة 
امل��ؤه��ل��ة ٪14، ف��ي ح��ن بلغت 

نسبة القروضإلىاملوارد املالية 
املستقرة  ، استقرار معدل كفاية 
رأس امل��ال عند ٪14.6، متفوقاً 

بذلك على املتطلبات التنظيمية.
وفي معرض تعليقه على أداء 
البنك، قال محمد سلطان القاضي، 
رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة البنك 
التجاري الدولي: “يتمتع البنك 
التجاري ال��دول��ي مبركز مالي 
قوي مدعوٍمبمستويات مستقرة 
م���ن ح��ي��ث ال��س��ي��ول��ة وم��ع��دل 
كفاية رأس امل��ال، ويرجع ذلك 
إل��ى جهوده املتواصلة خلفض 
األص��ول غير األساسيةوتعزيز 
م��ت��ان��ة م��ي��زان��ي��ت��ه العمومية. 
وعلى الرغم منالهدوء النسبي 
ال��ذي يشهده القطاع املصرفي، 
واص��ل البنكنموه مسجاًل أداًء 
جيداً خالل النصف األول حيث 

ارتفع صافي الدخل األساسي 
م��ن ال��ف��وائ��د بنسبة ٪10على 
أس��اس سنوي، بفضل استمرار 
األداء ال��ق��وي��ل��وح��دة اخل��دم��ات 
املصرفية ل��أف��راد. وباعتباره 
أحد املصارف الوطنية في دولة 
اإلمارات، يواصل البنك التجاري 
ال��دول��ي��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
وتعزيز من��و قطاعات أعماله 
املصرفيةاألساسية واستقطاب 
عمالء جدد في الدولة، مستفيداً 
م��ن��م��رون��ت��ه ف���ي ال��ت��ع��ام��ل مع 
التقلبات واستقراره املالي، فضالً 
ع��ن تصنيفه االئتماني القوي 

.”)-A( بدرجة استثمار
ب��������دوره، ق�����ال م������ارك ت����. 
روبنسون، الرئيس التنفيذي 
ل��� “البنك ال��ت��ج��اري الدولي”: 
“رك�������ز ال���ب���ن���ك ال���ت���ج���اري 

ال��دول��ي��ج��ه��وده،خ��الل األش��ه��ر 
الستة األولى من العام اجلاري، 
على تعزيز جتربة عمالئه في 
دول���ة اإلم����ارات، ويتجلى ذلك 
ف���ي ق��ي��ام��ه م���ؤخ���راً بتحديث 
منّصته املصرفية األساسية مما 
انعكس إيجاباًعلى عمليات البنك 
وقنواته التكنولوجية كما ساهم 
في تبسيط إج���راءات احلصول 
على اخلدمات بالنسبة لعمالئه 
وعزز كفاءته التشغيلية بشكل 
كبير. ونواصل العمل على تنفيذ 
استراتيجيتنا ال��ت��ي تتضمن 
االس��ت��ث��م��ار ف��ي تطوير ق��درات 
فريق عملنا وبنيتنا التحتية، مع 
مواصلة التزامنا بتقدمي خدمات 
مصرفية مبسطة وعالية اجلودة 
ملختلف فئات عمالئنا من األفراد 

والشركات فيالدولة”. 

احد فروع البنك التجاري الدولي

2017 في النصف األول من العام 

»التجاري الدولي«  يسجل أرباحًا صافية 
52 مليون درهم  بقيمة 

الدوالر يحوم قرب أدنى 
10 شهور  مستوى في 

واألنظار تتجه الجتماعات 
بنوك مركزية

حوم ال��دوالر األمريكي بالقرب من أدن��ى مستوى له في 10 
شهور مقابل سلة عمالت امس  األربعاء وذلك قبل اجتماعات 

مهمة لبنوك مركزية.
ويعقد البنك املركزي األوروب��ي وبنك اليابان اجتماعات في 
األسبوع احلالي ويعتقد مراقبو السوق أن ارتفاع اليورو والن 
في اآلون��ة األخيرة قد ي��ؤدي إلى تبني البنكن نبرة أكثر ميال 

للتيسير مما يدفع الدوالر للصعود.
وصعد مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء العملة األمريكية مقابل 
سلة عمالت رئيسية 0.1 باملئة إلى 94.74 بعد انخفاضه إلى 
94.476 يوم الثالثاء وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول عام 

.2016
وانخفض اليورو 0.2 باملئة إلى 1.1534 دوالر بعدما صعد 
إلى 1.1583 دوالر اول امس  الثالثاء وهو أعلى مستوى منذ 

مايو أيار 2016.
وتأثر الدوالر األمريكي بيانات دون التوقعات عن التضخم 
ومبيعات التجزئة في ال��والي��ات املتحدة إضافة إل��ى تنامي 
الشكوك في قدرة الرئيس األمريكي دونالد ترامب على مترير أي 

تشريع مهم للحوافز االقتصادية في الكوجنرس.
وانخفض اجلنيه االسترليني ص��وب 1.30 دوالر امس  
األربعاء ليواصل االنخفاضات التي سجلها في اجللسة السابقة 
بعد بيانات ضعيفة عن التضخم ب��ددت التوقعات ب��أن بنك 

اجنلترا املركزي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع االسترليني فوق 1.31 دوالر إلى أعلى مستوى في 
عشرة أشهر في وقت سابق هذا األسبوع مع تراجع الدوالر على 
نطاق واسع وفي الوقت الذي يراهن فيه املستثمرون على رفع 
أسعار الفائدة في األشهر املقبلة بعد خفضها 25 نقطة أساس 
عقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 

في استفتاء العام املاضي.
ون��زل االسترليني 0.1 في املئة يوم األربعاء إلى 1.3026 
دوالر ليظل قريبا من املستوى املرتفع البالغ 1.3126 دوالر الذي 

المسه في اجللسة السابقة.
ومقابل العملة األوروبية املوحدة، لم يزد االسترليني إال قليال 

ليسجل 88.425 بنس لليورو.

إيرادات جولدمان ساكس
من تداول السندات تهبط

40 باملئة في الربع الثاني  
سجل بنك جولدمان ساكس انخفاضا نسبته 17 في املئة في 
إجمالي إي��رادات التداول في الربع الثاني من العام مع هبوط 
إيراداته من تداول السندات 40 باملئة وسط ضعف على نطاق 

أوسع في أنشطة تداول السندات أضر بنوكا أمريكية كبيرة.
وجولدمان ساكس خامس أكبر بنك في الواليات املتحدة من 
حيث األصول وعادة ما يعتمد على إيرادات تداول السندات أكثر 

من اعتماد نظرائه من املصارف.
وهبطت إيرادات البنك من تداول أدوات الدخل الثابت والسلع 

األولية والعمالت 40 في املئة إلى 1.16 مليار دوالر.
واستقر صافي الربح العائد للمساهمن تقريبا عند 1.63 

مليار دوالر في الربع الثاني املنتهي في 30 يونيو حزيران.
ورغم ذلك، ارتفعت ربحية السهم إلى 3.95 دوالر من 3.72 
دوالر مع انخفاض ع��دد األسهم القائمة بنحو ستة في املئة. 
وكان محللون توقعوا أن تصل ربحية السهم إلى 3.39 دوالر 
بحسب تومسون رويترز آي/ب��ي/إي/إس. وانخفض إجمالي 
اإلي��رادات، الذي يتضمن صافي دخل الفائدة، 0.6 في املئة إلى 
7.89 مليار دوالر. ومن املتوقع أن يعلن بنك مورجان ستانلي 

منافس جولدمان نتائجه املالية يوم األربعاء.

 FXTM قال  محلل األبحاث في
لوكمان أوتوجنا انه من املؤكد أن 
ال��ت��داول ف��ي أس���واق النفط خالل 
ال��رب��ع الثاني م��ن ه��ذا ال��ع��ام كان 
حافال ب��األح��داث، حيث استمرت 
الضغوط الشديدة على السلعة في 
ظل أن املخاوف بخصوص تخمة 
امل��ع��روض ق��د ظلت م��ن املواضيع 
املهيمنة على األسواق. ومع دخولنا 
في الربع الثالث من العام، سوف 
يولي املستثمرون اهتماًما كبيًرا 
ملعرفة م��ا إذا كانت منظمة أوب��ك 
سوف متضي قدًما في إجراء املزيد 
من اخلفض في إنتاجها في محاولة 
إلح���داث االس��ت��ق��رار ف��ي األس���واق. 
وكانت األح��داث األخيرة املتعلقة 
مبنظمة أوبك وحركة سعر النفط 
بشكل عام قد طرحت أسئلة حول ما 
إذا كانت املنظمة قد فقدت سيطرتها 
على أس��واق النفط العاملية. فعلى 
سبيل املثال، فإعفاء بعض البلدان 
األع���ض���اء ف��ي منظمة أوب����ك من 
االلتزام باتفاق خفض اإلنتاج قد 
أتى بنتائج عكسية على املنظمة، 
وتفيد بعض التقارير أن هناك 
احتمال أن تطلب منظمة أوب��ك من 
نيجيريا وليبيا خفض إنتاجهما 
من النفط. وأعتقد من وجهة نظري 
الشخصية أن خطر زي��ادة اإلنتاج 

من جانب نيجيريا وليبيا والذي 
قد يعرقل اجلهود التي يبذلها بقية 
أع��ض��اء املنظمة إلع���ادة ال��ت��وازن 
ل��أس��واق ق��د يشجع أوب���ك على 
أن تطلب م��ن ك��ال البلدين خفض 
اإلنتاج في اجتماع أوبك املقبل الذي 
سيعقد يوم 24 يوليو.    وتابع : إن 
التراجع احلاد الذي شهده اجلنيه 
اإلسترليني أم��ام معظم العمالت 
اليوم الثالثاء، بعد االنخفاض غير 
املتوقع للتضخم في بريطانيا إلى 
%2.6 في شهر يونيو، يؤكد على 
أن العملة قد أصبحت شديدة التأثر 

بالتكهنات املتعلقة بالسياسة 
النقدية. وتشير حركة السعر إلى 
أن املتداولن الذين كانوا يعتمدون 
بشدة على أن احتمال رفع أسعار 
ال��ف��ائ��دة سيقدم امل��زي��د م��ن الدعم 
للجنيه اإلسترليني قد عادوا بخفي 
حنن، ألن تراجع التضخم قد قضى 
على توقعات رفع أسعار الفائدة 
ف��ي بريطانيا خ��الل ع��ام 2017. 
وعلى الرغم من أن البنك املركزي 
البريطاني قد تبني خالل األسابيع 
األخ��ي��رة لهجة تصب ف��ي اجت��اه 
تشديد السياسة النقدية، ولكن 
االنخفاض ال��ذي شهده التضخم 
اليوم من املرجح أن يقلل الضغوط 
على البنك املركزي البريطاني لرفع 
أسعار الفائدة، وبالتالي سيصبح 
الصقور ف��ي موقف ال يسمح لهم 
بفعل أي شيء. واضاف : قد كانت 
هناك شكوك في أن الثيران كانوا 
يعتمدون على أساس ضعيف لدفع 
زوج اجلنيه اإلسترليني/الدوالر 
األمريكي ف��وق مستوى 1.3000 
األسبوع املاضي، وفي احلقيقة فإن 
التراجع احلالي يؤكد هذه الشكوك. 
ويجب على املستثمرين األخ��ذ في 
االع��ت��ب��ار أن ال��ع��وام��ل األساسية 
التي تسببت ف��ي معاناة اجلنيه 
اإلسترليني ما ت��زال كما هي ولم 

لوكمان أوتوجنا

»FXTM«: هل سيؤدي اجتماع 
أوبك املقبل لدعم النفط؟

قالت مصادر حكومية لرويترز 
ام��س  األرب��ع��اء إن��ه متت املوافقة 
على تعين محسن ع���ادل نائبا 
لرئيس بورصة مصر ملدة أربعة 
سنوات وذلك بعد أن ظل املنصب 

شاغرا منذ 30 يونيو حزيران.
وش��غ��ل ع����ادل ،ال����ذي يتمتع 
بخبرة نحو 19 عاما ف��ي مجال 
األوراق امل��ال��ي��ة وأس����واق امل��ال، 
عضوية مجلس إدارة البورصة 
التي انتهت فترته القانونية في 30 

يونيو حزيران.
وتنتهي مدة رئيس البورصة 
احلالي محمد عمران في السادس 
م��ن أغسطس آب. ويعن رئيس 
البورصة ونائبه بقرار من رئيس 
ال�����وزراء. وق���ال م��ص��در حكومي 
م��ط��ل��ع ع��ل��ى م��ل��ف س����وق امل���ال 
وقرارات التعين لرويترز “لم يتم 
بعد االس��ت��ق��رار على اس��م رئيس 
البورصة أو الرقابة املالية حتى 
اآلن، بعد االس��ت��ق��رار على ع��ادل 

كنائب لرئيس البورصة.
“الرئيس احل��ال��ي للبورصة 
)م��ح��م��د ع���م���ران( م��ا زال اسمه 
موجودا في الترشيحات اجلديدة 
لسوق امل��ال التي تضم أكثر من 

اسم”.
ش��غ��ل ع��م��ران منصب رئيس 
البورصة للمرة األولى في سبتمبر 

أي��ل��ول 2011 وح��ت��ى 30 يونيو 
حزيران 2013،أي أقل من أربعة 
س��ن��وات، ث��م شغل املنصب مرة 
ث��ان��ي��ة ف��ي أغ��س��ط��س آب 2013 

وحتى اآلن.
وت���ن���ص ت���ع���دي���الت ال���ق���رار 
اجلمهوري املنظم ألعمال البورصة 
امل��ص��ري��ة على أال يتولي رئيس 
البورصة منصبه أكثر من دورتن 

مدة كل واحدة أربعة سنوات.
وينتظر املهتمون بسوق املال 
امل��ص��ري��ة اإلع����الن خ���الل الفترة 

املقبلة عن اس��م رئيس البورصة 
اجلديد وأيضا اسم رئيس الهيئة 

العامة للرقابة املالية ونائبه.
ويجري تعين رئيس الرقابة 
املالية بقرار من رئيس اجلمهورية 
بعد موافقة مجلس ال��ن��واب على 
التعين باألغلبية لكن تعين نائب 
رئ��ي��س ال��رق��اب��ة ي��أت��ي ب��ق��رار من 
رئيس ال���وزراء. ومجلس النواب 
حاليا في عطلة برملانية وسيعاود 
أعماله بعد عطلة ال��س��ادس من 

أكتوبر تشرين األول.

البورصة املصرية

تعيني محسن عادل نائبا لرئيس بورصة مصر

قال وزي��ر االقتصاد والتدريب 
واألب��ح��اث ال��س��وي��س��ري يوهان 
ش���ن���اي���در-أم���ان ، إن زي��ارت��ه 
ل��ل��س��ع��ودي��ة وم��ب��اح��ث��ات��ه مع 
املسؤولن السعودين استهدفت 
بناء جسور مع السعودية، مؤكدا 
أن برنامج اإلصالحات السعودية 
عبر “رؤية 2030” كان حاضرا 

في املباحثات.
وق��ال في تصريح عقب زي��ارة 
للمملكة استغرقت يومن، “هناك 
مصالح متبادلة”، وكمثال على 
ذل��ك “مكافحة اإلرهاب”، وهي 
مسألة مهمة تطغى على املستوى 

العاملي.
وأض���������اف، أن�����ه ب���ح���ث م��ع 
املسؤولن السعودين، ضمن جملة 
أمور، تنفيذ اتفاقية التجارة احلرة 
املبرمة بن دول مجلس التعاون 
اخلليجي وال��راب��ط��ة األوروب��ي��ة 
للتجارة احل��رة التي تضم أربع 
دول أوروب���ي���ة غ��ي��ر أع��ض��اء في 
االحت����اد األوروب�����ي )آي��س��ل��ن��دا، 

النرويج، سويسرا، ليخنشتاين(.
وق��ال إن��ه ت��ن��اول أي��ض��اً قضية 
االت����ف����اق امل��س��ت��ق��ب��ل��ي لتجنب 
االزدواج الضريبي بن السعودية 
وسويسرا، مشيراً إلى أنه سيتم 
رص����د ه����ذه امل��س��أل��ة ف���ي إط���ار 
اللجنة االقتصادية املشتركة بن 
السعودية وس��وي��س��را. غير أن 

وزارة االقتصاد السويسرية أقرَّت 
أن إجراءات تنفيذ االتفاقية ما زالت 

تواجه صعوبات.
وخالل زيارته للسعودية التي 
رافقه خاللها ممثلون عن االقتصاد 
السويسري، اجتمع، شنايدر-
أمان، مع ثالثة من أعضاء احلكومة 
السعودية، ه��م: محمد عبد الله 
اجل���دع���ان وزي���ر امل��ال��ي��ة، ماجد 
القصبي وزير التجارة واالستثمار، 
وعادل محمد فقيه وزير االقتصاد 
والتخطيط. وحسب معلومات- 
حصلت عليها “االقتصادية” من 
وزارة االقتصاد السويسرية- فإن 
السعودية، التي مُتثل أكبر اقتصاد 

في العالم العربي، هي ثاني أكبر 
ش��ري��ك جت����اري ل��س��وي��س��را في 
الشرق األوس��ط وشمال إفريقيا، 
خلف اإلمارات. وقام الوفد بزيارة 
مدينة امللك عبد الله االقتصادية، 
وهي من أكثر املشاريع العقارية 
طموحاً في العالم، حسب رؤية 
ال��وف��د ال��س��وي��س��ري. وف��ي العام 
امل��اض��ي، بلغ حجم التجارة بن 
سويسرا والسعودية 3.2 مليار 
فرنك )3.36 مليار دوالر(، بلغت 
قيمه الصادرات السويسرية 2.8 
مليار فرنك )2.94 مليار دوالر( 
وال������واردات 440 م��ل��ي��ون فرنك 

)463 مليار دوالر(.

العاصمة الرياض

وزير االقتصاد السويسري:
نستهدف بناء جسور مع السعودية

ق���ال م��ص��در س��ع��ودي مطلع 
على السياسة النفطية للمملكة إن 
السعودية تظل ملتزمة بالعمل 
م��ع جميع منتجي اخل���ام سعيا 
ملواجهة التغييرات التي ط��رأت 
على املعروض العاملي مبا في ذلك 

الزيادة في إنتاج نيجيريا وليبيا.
وذك���ر امل��ص��در ال��س��ع��ودي أن 
اململكة، أك��ب��ر م��ص��در للنفط في 
العالم، ال ت��زال تستهدف إع��ادة 
االستقرار ألسواق النفط من خالل 

تقليص تخمة املخزونات العاملية.
وق��ال املصدر لرويترز “تؤكد 
السعودية التزامها باستقرار 
ال��س��وق وت��ري��د ض��م��ان حتقيق 

توازن جيد في سوق النفط”.
وأض���اف “نأمل ف��ي استيعاب 
الزيادة في إنتاج ليبيا ونيجيريا 
مع األخ��ذ في االعتبار التغييرات 
األخرى التي طرأت على املعروض. 
لكننا ن��ؤك��د على أن��ه ينبغي أن 
نتعاون مع املنتجن اآلخرين ومع 

هذين البلدين”.
ج��اء تصريحات امل��ص��در ردا 

على تقرير أص��درت��ه بتروليوم 
بوليسي انتليجنس )بي.بي.آي( 
لالستشارات ومقرها بريطانيا 
ي��ق��ول إن السعودية ت���درس من 
جانب واحد خفض صادراتها مبا 
يصل إلى مليون برميل يوميا مما 
سيبدد أثر زيادة اإلمدادات الليبية 

والنيجيرية.
وأظ��ه��رت بيانات رسمية يوم 
الثالثاء أن ص���ادرات اململكة من 
النفط اخل��ام انخفضت في مايو 
أي���ار إل��ى 6.924 مليون برميل 
يوميا من 7.006 مليون برميل 

يوميا في أبريل نيسان.

مساعي لزيادة تقليص انتاج النفط

الرياض تستهدف تقليص معروض 
النفط بالتعاون مع جميع املنتجني
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