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إنتاج اخلام اضطرب األسبوع املاضي بفعل العاصفة باري

تباين أسعار النفط ..واألميركي يواصل خسائره بعد ارتفاع مخزون املنتجات
تباين اجت��اه أسعار النفط أم��س اخلميس مع مواصلة اخلام
األمريكي خسائره بعد أن انخفض في اجللسة السابقة عقب بيانات
أظهرت ارتفاع مخزونات الواليات املتحدة من املنتجات مثل البنزين
بقوة األسبوع املاضي ،مما يشير إلى ضعف الطلب خالل موسم
الرحالت الصيفية.
وبحلول الساعة  0333بتوقيت جرينتش ،ارتفعت العقود اآلجلة
خلام برنت ستة سنتات مبا يعادل  0.1باملئة إلى  63.72دوالر
للبرميل .كانت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي تراجعت 1.1
باملئة.
وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط األمريكي ثمانية سنتات
أو  0.1باملئة إلى  56.7دوالر .وتراجع اخلام  1.5باملئة في اجللسة
السابقة.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة األمريكية انخفاضا
يفوق املتوقع في مخزونات النفط اخل��ام األسبوع املاضي ،لكن
املتعاملني يركزون على الزيادات الكبيرة في مخزونات املنتجات
املكررة مما دفع األسعار لالنخفاض.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط اخلام األمريكية
هبطت  3.1مليون برميل مبا يفوق توقعات احملللني النخفاض قدره
 2.7مليون برميل.
لكن مخزونات البنزين زادت  3.6مليون برميل مقارنة مع توقعات
احملللني في استطالع رأي أجرته رويترز والتي كانت لهبوط قدره
 925ألف برميل.
وق��ال ستيفن إينس من فاجنارد ماركتس ”استهالك البنزين
ضعيف على نحو مقلق بالنظر إلى أن املستهلكني األمريكيني في ذروة
موسم الرحالت“.
واضطرب إنتاج النفط األسبوع املاضي بفعل العاصفة باري ،التي
وصلت إلى اليابسة في وسط لويزيانا كإعصار من الفئة واحد ،وهي
أول عاصفة كبيرة تضرب خليج املكسيك هذا الصيف.
وانخفضت أسعار النفط هذا األسبوع مع انحسار التوترات بشأن
حدوث صراع في الشرق األوسط ،واستئناف إنتاج النفط في خليج
املكسيك بعد العاصفة وبزوغ مخاوف بشأن منو االقتصاد الصيني.

مصفاة نفط في النرويج

املالية السعودية :تسهيالت جديدة
لدفع مستحقات القطاع اخلاص
أك���د وك��ي��ل وزارة امل��ال��ي��ة
السعودية ،يعرب الثنيان ،في
مقابلة مع “العربية” أن نظام
املنافسات واملشتريات احلكومية
اجلديد ،يسمح بتسهيالت كثيرة
ف��ي دف���ع م��س��ت��ح��ق��ات ال��ق��ط��اع
اخلاص على احلكومة ،مبا فيها
الدفع مباشرة للمقاول بالباطن
أو املقاولني الفرعيني في حال
تقصير امل��ق��اول الرئيسي في
دفع تلك املبالغ ،وفي حال إجناز
العمل املطلوب.
وقال الثنيان إن النظام الذي
سينشر ق��ري��ب �اً ف��ي اجل��ري��دة
ال��رس��م��ي��ة ،سيكون ن��اف��ذا ً في
ال��س��ع��ودي��ة ،بعد م���رور 120
ي��وم�اً على نشره ف��ي اجلريدة
الرسمية ،موضحاً أن النظام
اجلديد يستهدف تعزيز النزاهة
واملنافسة ،وتوفير املزيد من
ال��ش��ف��اف��ي��ة ف���ي ت��ق��دمي وف��ت��ح
العروض ،ورفع كفاءة اإلنفاق
احلكومي.
وأض���اف أن النظام اجلديد
يستهدف أيضا ضمان منع تأثير
املصالح الشخصية ،وحماية

امل��ال العام ،وتلبية احتياجات
ال��ق��ط��اع�ين ال���ع���ام واخل����اص،
م��ع م���راع���اة ق��ط��اع امل��ق��اول�ين
واملتعهدين ،إذ مت وض��ع آلية
واضحة لتعديل أسعار العقود
وال��ت��ع��وي��ض ف��ي ح��ال ارت��ف��اع
أسعار املواد األولية أو الرسوم
اجلمركية أو الضرائب أو في
حال مواجهة املتعاقد صعوبات
مادية لم يكن باإلمكان توقعها
أثناء تنفيذ العقد.
ك��م��ا مي��ن��ح ال��ن��ظ��ام اجل��ه��ة
احلكومية احلق بصرف الدفعات
مباشرة إلى املقاولني واملوردين
م��ن ال��ب��اط��ن ،وسيدعم النظام
املنشآت الصغيرة واملتوسطة
احمللية ،وسيعطيها األولوية في
املنافسات وسيعفيها من تقدمي
الضمان االبتدائي.
وق����ال إن ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د
ي��ش��ج��ع ال���ن���ظ���ام ال��ش��رك��ات
العائلية على اإلدراج في السوق
املالية للمحافظة عليها وحماية
مستقبلها ،وتطوير مساهمتها
في الناجت احمللي.
وكشف عن أفضلية متنح في

املشتريات واملنافسات احلكومية
إلى “احملتوى احمللي السعودي،
ودعم أكبر للصناعة الوطنية،
وفرصاً تستهدف أبناء وبنات
الوطن” وحتفيزهم على العطاء
وال��دخ��ول ف��ي املنافسات على
املشاريع واملشتريات من خالل
الشركات الصغيرة واملتوسطة
وغيرها من الشركات.
وأض���اف أن النظام اجلديد
ي��س��اع��د ج��م��ي��ع ال�������وزارات
واملقاولني والشركات من خالل
منصة اعتماد ،على توفير بيئة
واض��ح��ة لفرص التعاقد على
املشاريع ،م��ؤك��دا ً أن “الفرص
س���ت���ك���ون متساوية” ف��ي
االط�لاع على بيانات العطاءات
احل���ك���وم���ي���ة وامل���ن���اق���ص���ات
للمشاريع واملشتريات املطلوبة
واملطروحة للقطاع اخلاص في
اململكة.
واعتبر أن النظام اجلديد،
يأتي ليحقق رؤية وزارة املالية
ورؤي��ة اململكة  2030وحتسني
الضبط املالي وحتسني حوكمة
اإلج��راءات املتعلقة باملشتريات

أسهم أوروبا تتراجع بعد نتائج
ضعيفة من ساب للبرمجيات

متعاملون في بورصة فرانكفورت

ق����ادت ش��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ت��راج��ع��ا في
األسهم األوروبية أمس اخلميس مع إعالن ساب
للبرمجيات عن نتائج ضعيفة في أح��دث إشارة
إلى تداعيات حرب التجارة الطويلة بني الواليات
املتحدة والصني على نتائج الشركات.
ونزل سهم شركة التكنولوجيا األوروبية األعلى
قيمة  6.9باملئة بعد أن أبلغت املستثمرين أن عليهم
االنتظار حتى العام القادم من أجل حتسن كبير
في هوامش األرباح مع إعالن مجموعة برمجيات

األع��م��ال عن تراجع بنسبة  21باملئة في أرب��اح
التشغيل الفصلية.
دفع ذلك املؤشر داكس األملاني لالنخفاض 1.1
باملئة وضغط على املؤشر القياسي األوروب��ي
ستوكس ،ال��ذي ن��زل  0.6باملئة بحلول الساعة
 0711بتوقيت جرينتش.
وه��وى سهم شركة إندوتريد الصناعية 12
باملئة ،متصدرا اخلسائر على املؤشر القياسي ،بعد
إعالن نتائج الربع الثاني من السنة.

 1.7مليار دوالر إيرادات
«مؤسسة النفط الليبية» في يونيو

حققت املؤسسة الوطنية للنفط الليبية إيرادات
قدرها  1.7مليار دوالر في يونيو من مبيعات النفط
اخلام ومشتقاته إضافة إلى الضرائب واإلت��اوات
املصلة من عقود االمتياز.
حُ
ولفتت املؤسسة الوطنية للنفط الليبية إلى

أن إي��رادات يونيو تأثرت مبشاكل الكهرباء ملدة
أسبوعني ،بحسب ما ورد في وكالة “رويترز”.
وتكبدت شركة اخلليج العربي للنفط التابعة
للمؤسسة خسائر في اإلنتاج تُقدر بحوالي  70ألف
برميل يوميا من إجمالي إنتاجها.

يعرب الثنيان

وامل��ن��اف��س��ات ف��ي ال��ع��ق��ود مع
ش��رك��ات القطاع اخل���اص ،كما
أن��ه يساعد على جت��اوز نقاط
القصور في النظام السابق.
وأض���اف أن النظام اجلديد
سيضمن توفير معاملة عادلة
وتكافؤ للفرص ،وتعزيز دور
ال��ق��ط��اع اخل����اص ،ال����ذي ب��ات
شريكاً رئيسياً للحكومة في
التنمية االقتصادية.

«سياحة الشارقة» تدشن مهرجان
«الصيف» للعائلة اخلليجية
ت��س��ت��ع��د ه��ي��ئ��ة اإلمن����اء
ال����ت����ج����اري وال���س���ي���اح���ي
بالشارقة إلط�لاق النسخة
اجل��دي��دة من املهرجان الذي
سيقام من  17يوليو إلى 17
أغسطس  ،2019ف��ي إط��ار
ح��رص الهيئة على تعزيز
مكانة الشارقة كوجهة رائدة
ف��ي السياحة العائلية من
خالل طرح باقات وعروض
متميزة مصممة خصيصاً
للعائالت.
وي��أت��ي إط�ل�اق املهرجان
انسجاماً م��ع توجه الهئية
الى تعزيز النمو االقتصادي
في اإلم��ارة وتنشيط احلركة
ال
السياحية الداخلية ،فض ً
عن تنويع املصادر الترفيهية،
مما يسهم في ج��ذب السياح
وال��زوار من مختلف املناطق
وال��وص��ول إل��ى  10ماليني
سائح بحلول عام .2021
وي��ت��م � ّي��ز امل��ه��رج��ان ه��ذا
العام بالكثير من الفعاليات
ال��ت��ي جت��م��ع ب�ي�ن ال��ت��رف��ي��ه
واالستجمام والثقافة التي

تهدف إلى الترويج للسياحة
احمل��ل��ي��ة إلم�����ارة ال��ش��ارق��ة
ومقوماتها البارزة وبالتالي
تنويع الوسائل الترفيهية
خالل فترة اإلجازة الصيفية.
وي��ق �دّم املهرجان ه��ذا العام
مفاجآت وفعاليات متنوعة
مت��ت��د ع��ل��ى م�����دار ال��ش��ه��ر،
لتوفر ل��ل��زوار مجموعة من
العروض تشمل تخفيضات
وع���روض حصرية ف��ي عدد
من فنادق االم��ارة وع��روض
تسويقية وت��روي��ج��ي��ة في
م��راك��ز ال��ت��س��وق ،وتتميز
ال�����دورة احل��ال��ي��ة بتنظيم
العديد من الفعاليات العائلية
والترفيهية والثقافية املبهرة
في مركز “إكسبو الشارقة”.
و قال خالد املدفع ،رئيس
“هيئة اإلمن�����اء ال��ت��ج��اري
وال��س��ي��اح��ي بالشارقة”:
“ينبثق إط��ل�اق النسخة
اجل��دي��دة م��ن امل��ه��رج��ان من
حرصنا على تنظيم املهرجات
والفعاليات املتميّزة التي
تساهم ف��ي تعزيز القطاع

السياحي في اإلمارة وتنشيط
احلركة االقتصادية ،متاشياً
م��ع توجهنا االستراتيجي
نحو جعل ال��ش��ارق��ة إح��دى
أفضل الوجهات السياحية
الرائدة على خارطة السياحة
العاملية.
واض����اف ان��ن��ا استطعنا
م��ن خ�ل�ال النسخة االول���ى
م���ن امل��ه��رج��ان ال����ذي تكلل
ب��ال��ن��ج��اح ،ت��رس��ي��خ مفهوم
السياحة العائلية والترفيهية
في اإلم��ارة وجعل املهرجان
محطة جذب للقاطنني والزوار
الفتا الى انه يسعدنا انضمام
م��رك��ز “إكسبو الشارقة”
للمرة األول���ى إل��ى اجلهات
املشاركة في “صيف الشارقة
 ،”2019في إضافة نوعية
ه��ام��ة للفعاليات املصممة
خصيصاً لتلبية احتياجات
ال������زوار وال���ع���ائ�ل�ات على
السواء”.
وإختتم امل��دف��ع“ :نتطلع
ق���دم���ا ً إل����ى م��واص��ل��ة نهج
التطوير واالرتقاء بالسياحة

خالد املدفع

العائلية م��ن خ�لال “صيف
الشارقة” ال��ذي سيشهد في
دورته احلالية إقباالً واسعاً
م���ن امل��ق��ي��م�ين وال������زوار من
مختلف أنحاء اإلم���ارات في
ظل التزامنا املستمر بتقدمي
أفضل العروض الترويجية
وال��ت��خ��ف��ي��ض��ات وامل���زاي���ا
احلصرية املتاحة في معظم
م���راك���ز ال��ت��س��وق واحمل����ال
التجارية .

«هيرميس» تطرح شركتني قطاع خاص ببورصة مصر قبل نهاية 2019
ق��ال م��س��ؤول ف��ي املجموعة
امل��ال��ي��ة هيرميس إن الشركة
تعمل على ط��رح شركتني من
القطاع اخلاص ببورصة مصر
”بني الربع الثالث والرابع“
م��ن  ،2019إح��داه��م��ا بقطاع
التكنولوجيا.
وقال مصطفى جاد الرئيس
امل���ش���ارك ل��ق��ط��اع ال��ت��روي��ج
وتغطية االكتتاب باملجموعة إن
الشركة تعمل أيضا على طرح
حصص من شركتني حكوميتني
ه��م��ا اإلس���ك���ن���دري���ة ل���ت���داول
احلاويات وبنك القاهرة.
وتابع ”أمتنى أن ننتهى من
طرحهما قبل نهاية العام“،

مضيفا أن كل منهما ”سيجذب
م��ن��ف��ردا م���ئ���ات امل�ل�اي�ي�ن من
ال�����دوالرات وس��ي��ك��ون األك��ب��ر
بالبورصة منذ ط��رح املصرية
لالتصاالت“.
وأوض�����ح ف���ي ت��ص��ري��ح��ات
لرويترز على هامش مؤمتر أن
أسهم شركة قطاع التكنولوجيا
ستكون متداولة بالسوق قبل
نهاية الربع الثالث ،والشركة
الثانية قبل نهاية الربع األخير.
وق��ال ”الشركة تعمل أيضا
على ط��رح شركتني كبيرتني
ف��ي ب��ورص��ة ل��ن��دن قبل نهاية
العام“ لكنه لم يذكر مزيدا من
التفاصيل.

البورصة املصرية في القاهرة

«سكاي واردز طيران اإلمارات» تعلن عن فرصة للترقية إلى الفئة الذهبية
أعلن “سكاي واردز طيران اإلمارات”،
برنامج مكافأة والء املسافرين الدائمني
م��ع ط��ي��ران اإلم���ارات وف�لاي دب��ي ،عن
توفير فرصة أم��ام جميع أعضائه في
الكويت للترقية إلى الفئة الذهبية خالل
فترة محددة هذا الصيف.
وأصبح اآلن في إمكان أعضاء الفئتني
الزرقاء والفضية االرتقاء رأسا ً إلى الفئة
الذهبية عند شرائهم تذكرة رجال أعمال
بالسعر امل��رن  Flexأو امل��رن للغاية
 Flex Plusللسفر إل��ى أكثر م��ن 80
وج��ه��ة رائ��ع��ة ضمن شبكتي خطوط
طيران اإلمارات وفالي دبي.
وينبغي على األع��ض��اء التسجيل
لالستفادة م��ن ه��ذا ال��ع��رض ،واحلجز
اع��ت��ب��ارا ً م��ن ال��ي��وم امل��واف��ق  18يوليو
وحتى  26يوليو  ،2019على أن يتم
السفر حتى  20أغسطس (آب) .2019
وس��وف تتم ترقية األعضاء ف��ورا ً عند

إحدى طائرات اإلماراتية

اكتمال رحلة العودة.
ويسري العرض على أعضاء سكاي
واردز طيران اإلمارات احلاليني ،وكذلك
ع��ل��ى األع��ض��اء اجل���دد ال��ذي��ن ميكنهم

االن��ض��م��ام لعضوية ال��ب��رن��ام��ج عبر
 emirates.comأو عن طريق تطبيق
ط��ي��ران اإلم����ارات خ�لال فترة العرض
( 26 18-يوليو  .)2019ويتوفر تطبيق

طيران اإلمارات على األجهزة التي تعمل
بأي من نظامي  iOSأو أندرويد.
ويتمتع أع��ض��اء الفئة الذهبية في
سكاي واردز طيران اإلم��ارات بدخول
ص��االت ط��ي��ران اإلم���ارات اخل��اص��ة مع
ضيف مجاناً ،باإلضافة إل��ى أولوية
استالم األمتعة وإنهاء إج��راءات السفر
وصعود الطائرة ،و 16كيلوغراماً وزناً
إضافياً للمتعة ،باإلضافة إلى استخدام
غير محدود لإلنترنت الالسلكي Wi-
 Fiو 50%أميال سكاي وارز إضافية
على الرحالت وإمكانية اختيار املقعد
على الطائرة مجاناً ،والكثير من املزايا
األخرى.
ويخضع هذا العرض لبعض الشروط
واألح��ك��ام ،التي ميكن االط�ل�اع عليها
بالضغط هنا ،مبا في ذلك معلومات عن
احملطات املؤهلة لبدء الرحلة والوصول،
واخلطوط غير املشمولة.

