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حركة االسهم تأثيرات خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي تظهر على المدى الطويل

تأجيل فض الشراكة بين "أرامكو" 
و"شل" في موتيفا األميركية

غرفة عجمان تبحث فرص التعاون 
االقتصادي مع إندونيسيا

استراليا: وجهات النظر الصينية بشأن 
الحوكمة االقتصادية العالمية هامة للغاية

المفوضية األوروبية تتمسك بفرض 
الضريبة "الضخمة" على أبل

 قال نائب وزير املالية ال�شيني ت�شو قوانغ 
ياو اإن خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
التي  امل��وؤك��دة  غري  العوامل  من  واح��دا  يعد 
ومل  القت�شادي,  النمو  على  �شغطا  ت�شكل 

تختف تاأثرياته ب�شكل كامل بعد. 
 ت�شو خالل موؤمتر �شحفي له قبل انعقاد قمة 
جمموعة الع�رشين يف مدينة هانغت�شو �رشقي 
قد  العاملي  امل��ايل  "ال�شوق  اإن  قال  ال�شني 
اإ�شدار نتيجة  اأعقاب  �شهد تقلبات كبرية يف 
ال�شتفتاء ب�شاأن خروج بريطانيا من الحتاد 
النتعا�ش  م��ن  متكن  اأن���ه  بيد  الأوروب�����ي, 

�رشيعا".

يوؤكد  ال�رشيع  النتعا�ش  اأن  اإىل  ت�شو  واأ�شار 
العايل  امل��ايل  لل�شوق  امل��ت��زاي��دة  امل��رون��ة 
والتقدمات امل�شتمرة التي اأجنزتها جمموعة 
الع�رشين يف تن�شيق �شيا�شة القت�شاد الكلي 

العاملي وتنظيم ال�شوق املايل واحلوكمة. 
ولكنه يف الوقت ذاتة حذر من اأن النتعا�ش 
ل يعني انتهاء تاأثريات خروج بريطانيا من 
الحتاد الأوروبي واأنها �شتتوا�شل يف املدى 

املتو�شط والطويل.
الر�شمية  العملية  جت��ري  اأن  ت�شو  وت��وق��ع 
خلروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي وفقا 
واأع��رب  م�شتقرة  بطريقة  ل�شبونة  ملعاهدة 
والحت��اد  بريطانيا  تبقى  اأن  يف  اأمله  عن 

الأوروبي �رشيكني يف امل�شتقبل. 

 تاأجل اإعالن ف�ش ال�رشاكة وتق�شيم الأ�شول 
التابعة  ان��رب��راي��زز,  موتيفا  �رشكة  ب��ني 
ل�رشكة اأرامكو ال�شعودية يف اأمريكا و�رشكة 
اأمريكا  يف  نفطية  م�شاٍف  ث��الث  يف  �شل 
واملعاجلة  التكرير  اأعمال  واملتخ�ش�شة يف 

والت�شويق,اإىل الأول من اأبريل 2017.
كان  الذي  التاريخ  يتجاوز  املوعد  هذا  اإن   
وف�ش  النق�شام  لمت��ام  اأ�شا�شًا  متوقع 
ال�رشيكان  اأعلن  حيث  اأ�شهر.  بعدة  ال�رشاكة 
يف امل�شفاة عن عزمهما تق�شيم م�رشوعهما 

بعد  املا�شي  م��ار���ش  �شهر  يف  امل�شرك 
حتالف وملكية م�شركة منذ 20 عاما.

خالل  النق�شام  اإمت��ام  املتوقع  من  وك��ان   
كافة  اإن��ه��اء  ب��ع��د  ال��ق��ادم  اأك��ت��وب��ر  �شهر 
تق�شيم  حول  و�شل  اأرامكو  بني  املفاو�شات 
وامللزمة  امل�شتحقة  والتعوي�شات  الأ�شول 

للطرفني.
املفاو�شات  من  قريبة  م�شادر  واأ�شارت   
اإىل اأن نقطة اخلالف الرئي�شة بني ال�رشكتني 
حيال التاأخر يف اإمتام النق�شام ترتكز حول 
كجزء  دولر  بليون   2 بقيمة  �شل  مطالبات 

من النف�شال. 

رئي�ش  املويجعي,  اهلل  عبد  ا�شتقبل   
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ش 
ع��ام  قن�شل  ف��رم��ان  اأرزف  ع��ج��م��ان 
ب��الإم��ارات,  الإندوني�شية  اجلمهورية 
القت�شادية  العالقات  وتعزيز  لبحث 

بني الطرفني.
حممد  الغرفة  مقر  يف  اللقاء  ح�رش   
قطاع   – تنفيذي  مدير  اجلناحي,  علي 
بغرفة  والأع���م���ال  ال�شتثمار  تنمية 
ال�شوؤون  قن�شل  علم  وتيمو  عجمان, 
التجارية بالقن�شلية العامة للجمهورية 

الإندوني�شية.
 واأكد رئي�ش جمل�ش اإدارة غرفة عجمان 
توا�شلها  تعزيز  على  الغرفة  حر�ش 
التعاون  لتعزيز  ال��دول  كل  مع  الدائم 

ل�شناعات  وال���روي���ج  الق��ت�����ش��ادي 
جديدة  اأ�شواق  وفتح  الإمارة  ومنتجات 
تويل  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  مو�شحًا 
خا�شًا  اهتمامًا  القت�شادي  القطاع 
اإيجاد  يف  الأث��ر  له  كان  مما  وم�شتمراً 
التي  والت�شهيالت  املقومات  من  جملة 

تزيد من ا�شتدامة القطاع القت�شادي.
وا���ش��ت��ع��ر���ش حم��م��د اجل��ن��اح��ي, اأه��م 
تنظمها  التي  واملعار�ش  الفعاليات 
معر�ش  راأ�شها  وعلى  م�شتقباًل  الغرفة 
اأن  موؤكداً  التجاري,  لالمتياز  عجمان 
بني  للتوا�شل  مثالية  من�شة  املعر�ش 
ال�رشكات ل�شيما يف ظل م�شاركات عدد 
كل  متثل  التجارية  العالمات  من  كبري 
وخالل  ال��دول,  خمتلف  من  القطاعات 
بح�شور  للوفد  ال��دع��وة  وج��ه  ال��ل��ق��اء 

املعر�ش .

املايل  املنتدى  رئي�ش  رود  كيفن  قال   
ال�شبق  ا�شراليا  وزراء  ورئي�ش  ال��دويل 
النظر  وجهات  اإن  له  ح�رشية  مقابلة  يف 
العاملية  القت�شادية  ب�شاأن احلوكمة  ال�شينية 

هامة للغاية. 
 ا�شاف رود الذي يزور �شانغهاي حل�شور املوؤمتر 
اكرث  دورا  ال�شني  "تلعب  للمنتدى  ال�13  ال�شنوي 
المم  يف  ع��ام,  ب�شكل  العاملية  احلوكمة  يف  ن�شاطا 

املتحدة واملوؤ�ش�شات القت�شادية العاملية اي�شا. 
 تلعب دائما, على مدار تاريخ جمموعة الع�رشين, دورا بناء 

يف تلك الجتماعات" . 
ومرابط  ون�شط  ابتكاري  عاملي  اقت�شاد  "نحو  عنوان  وحتت 

و�شامل", تعقد قمة جمموعة الع�رشين هانغت�شو �رشقي ال�شني. 
وبناء على مقرح �شيني, �شيتم ادراج مو�شوع التمويل الخ�رش على 
جدول اعمال القمة للمرة الوىل. و�شدد رود على انه ينبغي الركيز على 
احلوكمة  على  الخ�رش  التمويل  تاأثري  عن  احلديث  خالل  جمالت  ثالث 

املالية العاملية. 
ما  وهو  النامية  لالقت�شادات  ال�شا�شية  البنية  على  التاأكيد  ينبغي  اول, 

متويل  و�شندوق  ال�شا�شية  البنية  ل�شتثمارات  ال�شيوي  البنك  فعله  يحاول 
طريق احلرير اجلديد ومبادرة احلزام والطريق. 

ثانيا, ال�شوؤال الرئي�شي هو كيفية متويل ال�شتدامة البيئية وماذا ميكن حتقيقه 
يف ملعدل منو �شنوي يبلغ 8 باملئة يف التجارة وال�شلع واخلدمات يف القطاع 
يف  البيئي  القطاع  املالية  املنتجات  تقود  ان  ميكن  وكيف  التمويل  البيئي 

القت�شاد بالنظر لالقت�شاد. 
انه  اىل  م�شريا  �شغري,  م�شتوى  على  التمويل  حتديد  كيفية  الثالثة,  النقطة 
اجلدد  العمال  ومتعهدي  ال�شغرية  لل�رشكات  مبرونة  التمويل  تقدمي  ينبغي 
التجارة  عمالق  بابا,  علي  �رشكة  مثل  ابداعية  من�شات  عرب  العامل  حول 

اللكرونية ال�شيني. 
ومتويل  ال�شا�شية  البنية  متويل  هو  التمويل  امام  فالتحدي  "لذلك  وقال 
التنمية اخل�رشاء ومتويل ال�رشكات ال�شغرية والنا�شئة, خا�شة التي تديرها 

ن�شاء." 
:اعادة   2030 املتحدة  "المم  بعنوان  تقريرا  رود  ا�شدر  املوؤمتر,  وخالل 
بناء النظام يف عامل ه�ش". وكتب التقرير, كامال مع تو�شيات لالمني العام 

املقبل, ب�شفته رئي�شا للمفو�شية امل�شتقلة للتعددية. 
كيفية  عن  وهو  املا�شيني  العامني  التقرير  هذا  كتابة  يف  "ا�شتغرقت  وقال 
اجلديدة  التحديات  مواجهة  ه��دف  مع  ات�شاقا  اك��رث  املتحدة  المم  جعل 
الن�شاين  والدعم  امل�شتدامة  والتنمية  والم��ن  ال�شالم  يف  ال�21  القرن  يف 

وجمالت اخرى اي�شا."

اإن  اأم�ش,  يونكر,  كلود  جان  الأوروبية,  املفو�شية  رئي�ش  قال   
قرار الحتاد الأوروبي فر�ش �رشيبة �شخمة على اأبل مبني على 
ا�شتهداف  الأمر  يف  يكون  اأن  نافيا  القائمة,  والقواعد  احلقائق 

للوليات املتحدة.
 اأ�شاف يونكر اأن حتقيقات املفو�شية الأوروبية يف املمار�شات 

ال�رشيبية ا�شتهدفت ال�رشكات الأوروبية بالأ�شا�ش.
املتحدة  والوليات  الأوروب��ي  الحتاد  بني  العالقة  توتر  و�شاد   
على  بالباهظة  و�شفت  �رشائب  الأوروبيني  فر�ش  خلفية  على 

ال�رشكات الأمريكية, خا�شة تلك العاملة يف قطاع التكنولوجيا.
 واأكد يونكر اأن ال�رشيبة املقدرة بنحو 14.5 مليار دولر واجبة 

ال�شداد على �رشكة "اأبل" للحكومة الأيرلندية.
اأمرت  الأوروب��ي  بالحتاد  الحتكار  مكافحة  �شلطات  وكانت   
ال�رشكة الأمريكية الأ�شبوع املا�شي بدفع مليارات الدولرات اإىل 
الأرباح  لتحويل  اأن برناجما خا�شا  اإىل  اأن خل�شت  بعد  اأيرلندا, 
خمالفة  حكومية  م�شاعدة  على  ينطوي  الأخ��رية  حكومة  عرب 

للقانون.
ت�رشيحات  يف  كوك  تيم  اأبل,  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ش  واعترب   

الأ�شبوع املا�شي القرار الأوروبي جمرد "هراء �شيا�شي".

هيئة تنظيم االتصاالت دبي تستعرض 12 مشروعًا مبتكرًا في جيتكس 2016

 ت�شتعد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�شالت يف الدولة, 
التي  املبتكرة,  التقنية  امل�رشوعات  من  جملة  لعر�ش 
خالل  وذلك  خمتلفة,  حياتية  نواحي  ت�شمل  حلوًل  تقدم 
بهدف   ,2016 للتقنية  جيتك�ش  اأ�شبوع  يف  م�شاركتها 
تقدمي �شورة متكاملة عن دور قطاع الت�شالت وتقنية 
املعلومات يف خدمة املجتمع, باعتباره الع�شب احليوي 
املعر�ش  خالل  الهيئة  وتقدم  الأخرى.   القطاعات  لبقية 
الفرة  يف  العاملي  التجاري  دبي  مركز  يف  ينعقد  الذي 
جمال  يف  تطوراتها  اأحدث  املقبل,  اأكتوبر   16-20 بني 
 12 عر�ش  خ��الل  من  املعلومات,  وتقنية  الت�شالت 
بينها.  فيما  امل�شرك  اجلامع  البتكار  ي�شكل  م�رشوعًا 
وت�شب تلك التطورات يف توظيف اأف�شل التقنيات احلديثة 

يف العديد من اخلدمات احلياتية الإن�شانية والجتماعية, 
والتعليمية وال�شحية والأمنية وغريها, والتي ت�شاهم يف 
ال�شعادة  وحتقيق  املجتمع,  يف  احلياة  بجودة  الرتقاء 
يف  الذكي  التحول  عملية  تر�شخ  كما  لأبنائه,  والرفاهية 
الهيئة  عام  مدير  املن�شوري,  عبيد  حمد  وق��ال  الدولة. 
جيتك�ش  اأ�شبوع  اإن  الت�شالت:  قطاع  لتنظيم  العامة 
متثل  التي  املتميزة  احلكومية  املبادرات  لعر�ش  من�شة 
اجتماع  مبثابة  ويعترب  املجتمع,  خلدمة  م�شافة  قيمة 
يف  املمار�شات  اأح��دث  على  والط��الع  اخل��ربات  لتبادل 

القطاعات املختلفة.
حكومة الإمارات الذكية

العامة  الهيئة  �شتقام من�شة  العادة,  واأ�شاف: كما جرت 
الإم��ارات  حكومة  مظلة  حتت  الت�شالت  قطاع  لتنظيم 
الذكية, و�شت�شم عليها عدداً كبرياً من اجلهات احلكومية 

تقدم  التي  ال��واح��دة  احلكومة  ملبداأ  جت�شيد  الحت��ادي��ة, 
اجلمهور.  �رشائح  ملختلف  تكاملي  نحو  على  خدماتها 
تلك  تقدمه  ما  على  الطالع  من  املن�شة  زوار  و�شيتمكن 
الذكي. ومن جانبه  التحول  اجلهات يف خمتلف جمالت 
اخلدمات  لقطاع  العام  املدير  نائب  الكتبي  حممد  اأك��د 
ال�شتعدادات  كل  "اأجنزت  الهيئة  اأن  بالإنابة  امل�شاندة 
الذي  للتقنية,  جيتك�ش  اأ�شبوع  يف  للم�شاركة  الالزمة 
والت�شالت  املعلومات  لتكنولوجيا  من�شة  اأو�شع  يعد 
الدورة املقبلة  الهيئة يف  اأن م�شاركة  يف املنطقة, مبينًا 
لأ�شبوع جيتك�ش تهدف اإىل ن�رش ثقافة البتكار يف جمال 

تقنية املعلومات.
م�رشوع "م�شتقبلنا"

ي�شاعد  ال��ذي  »م�شتقبلنا«  م�����رشوع  الهيئة  وتعر�ش   
التخ�ش�شات  اختيار  على  العامة  الثانوية  خريجي 

الدولة,  يف  العمل  �شوق  ملتطلبات  املالئمة  اجلامعية 
وقدراتهم ال�شخ�شية, كما تعر�ش الهيئة اإمكانية ا�شتغالل 
خالل  من  الريا�شي  املجال  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
ريا�شة  اأي  على  واملتدربني  املمار�شني  ي�شاعد  نظام 
على  ت�شاعد  بح�شا�شات  م��زود  لبا�ش  ب��ارت��داء  جديدة 
التح�شني من املهارات  وحتتل تقنيات الواقع الفرا�شي 
جمموعة  خ��الل  من  الهيئة  م�شاركة  يف  وا�شعًا  جم��اًل 
اإمكانيات  وا�شتغالل  للجمهور,  املعرو�شة  الألعاب  من 
تقنيات الواقع الفرا�شي يف التدريب على الت�رشف يف 
حالت الكوارث والأزمات من خالل حماكاة لهزة اأر�شية, 
وحماكاة حلادث حريق جتريبي, با�شتخدام كل الو�شائل 
وتر�شد  نف�شه,  احل���ادث  ج��و  يف  امل�شارك  ت�شع  التي 

ت�رشفه/   ومن ثم تر�شده اإىل طريقة الت�رشف ال�شليمة.
مبادرة تغطية

من  الثانية  املرحلة  م�شاركتها  خالل  الهيئة  وتعر�ش   
خدمات  ج��ودة  قيا�ش  ت�شتهدف  والتي  تغطية  مبادرة 
جوانب  ومعاجلة  النامية,  املناطق  يف  الت�����ش��الت 
ال�شعف قبل و�شول �شكاوى من املتعاملني, بهدف اإ�شعاد 
تعر�ش  كما  الدولة,  يف  الت�شالت  �شبكات  متعاملي 
ت�شنيف  مبادرة  وهي  نوعها  من  جديدة  مبادرة  الهيئة 
ج���ودة خ��دم��ات الت�����ش��الت وامل��ع��ل��وم��ات يف امل��راك��ز 
ومعايري  اآلية  اإ�شدار  خالل  من  ارتياداً,  الأكرث  ال�شياحية 
مثل  ال�شياحية  الأماكن  يف  املتوفرة  للخدمات  تقييم 
يف  م�شاركتها  الهيئة  وت�شتثمر  الت�شوق.  ومراكز  الفنادق 
عر�ش م�شابقة الطائرات من دون طيار خلدمة الإن�شان, 
والتي  ال�شطناعي,  والذكاء  للروبوت  الإمارات  وجائزة 
تهدف اإىل ت�شجيع البتكار من خالل فتح املناف�شة اأمام 
وجودة  الإن�شان,  تخدم  مبتكرة  خدمات  لتقدمي  الراغبني 

احلياة بال�شتفادة من اإمكانات الطائرات من دون طيار 
كل  يف  للفائز  درهم  مليون  اجلائزة  وتقدم  والروبوتات, 
دولر  ومليون  املحلي,  امل�شتوى  على  امل�شابقتني  من 
امل�شتوى  على  امل�شابقة  يف  الفائزين  من  لكل  اأمريكي 
فيهما  امل�شاركة  طلبات  الهيئة  ت�شتقبل  وال��ذي  ال��دويل, 

حاليًا.
واقع معزز

املعزز من خالل  الواقع  اإمكانيات  اأي�شًا  الهيئة  تعر�ش   
�شفحات  يعر�ش  اإ�شقاط,  جهاز  طريق  عن  كتاب  ت�شفح 
الكتاب من دون احلاجة اإىل حتريكها, وذلك �شمن مركز 
برنامج  عن  ف�شاًل  خليفة,  جلامعة  التابع  لالبتكار  اإبتك 
خمترب  م�رشوع  وعر�ش  الذكي,  للتعلم  را�شد  بن  حممد 
الذي  امل�شتقبل,  وظيفة  وبرنامج  امل�شتقبل,  م��دار���ش 
يحاكي الواقع العملي للمهنة التي يعتزم الطالب درا�شته.
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بوتين يقترح ربط روسيا والصين واليابان 
وكوريا الجنوبية بحلقة طاقة واحدة

 اقرح الرئي�ش الرو�شي فالدميري بوتني, البدء بتنفيذ م�رشوع "حلقة 
طاقة وا�شعة" يربط بني رو�شيا وال�شني وكوريا اجلنوبية واليابان.

يف  املنعقد  القت�شادي  ال�رشق  منتدى  هام�ش  على  بوتني,  حث 
وديناميكية,  اأك��رب  ب�رشعة  امل�����رشوع  تنفيذ  على  فالديفو�شتوك, 

مقرحا ت�شكيل فريق عمل حكومي دويل. 
ل�رشكائها  الأولوية  م�شتعدة ملنح  مو�شكو  اأن  الرو�شي,  الرئي�ش  واأكد 
على  عالية  بقدرة  يتمتعون  ممن  الهادئ,  واملحيط  اآ�شيا  منطقة  يف 
على  امل�رشوع  تاأمني  وكذلك  الكهرباء,  اأ�شعار  حيث  من  املناف�شة 

املدى الطويل. 
اأكرب يف امل�شاريع  العمل بن�شاط  اأن بالده تقرح   هذا واأعلن بوتني 

اجلديدة,  والإقليمية  الأورا�شية  النقل  مم��رات  تطور  التي 
يف  امل�شاريع  ه��ذه  �شتناق�ش  ما  �رشعان  اأن��ه  مو�شحا 

اجتماع رئا�شة جمل�ش الحتاد الرو�شي. 
 التعاون بني مو�شكو وبكني 

 ووقعت مو�شكو وبكني اتفاقية للتعاون ال�شراتيجي 
احلديدية  ال�شكك  �رشكتي  ب��ني  اجل��وان��ب  متعدد 

الرو�شية )اأر جي دي( وال�شينية. 
بتنفيذ  اهتمامهما  ع��ن  اجلانبان  اأع���رب  كما 

الحت��اد  اإط��ار  يف  م�شركة  ب�شورة  م�شاريع 
الأورا�شي, وحزام "طريق احلرير"  القت�شادي. 

ووفقا للوثيقة فاإن اجلانبني �شي�شاعدان على 
تن�شيط العمل لتطوير ممرات نقل دولية متر 

اإن�شاء  اأرا�شي رو�شيا وال�شني, وعلى  عرب 
مو�شكو  بني  ال�رشعة  ع��ايل  للنقل  ممر 

اخلط  م�رشوع  من  والنتهاء  وبكني, 
ال�رشيع بني مو�شكو وقازان هذا العام 

كم�رشوع اأولوي لهذا املمر. 
التعاون بني مو�شكو وطوكيو

حول  للتفاهم  م��ذك��رة  وق��ع��ت   
الطاقة  جم���ال  يف  ال��ت��ع��اون 

الرو�شية  الطاقة  وزارة  بني 
والتجارة  القت�شاد  ووزارة 

ال��ي��اب��ان,  يف  وال�شناعة 
بني  للتفاهم  وم���ذك���رة 
نفط"  "رو�ش  ���رشك��ة 

ال���رو����ش���ي���ة و���رشك��ة 
 " ي ميت�شو "

ومذكرة  اليابانية, 
للتفاهم يف جمال 

ال��ن��ق��ل, واأخ���رى 
التعاون  ح��ول 

وت�������ب�������ادل 
ت  ما ملعلو ا

ف�����ي�����م�����ا 
ي��ت��ع��ل��ق 

مبواجهة غ�شيل الأموال ومتويل الإرهاب. 
تفاهم حول ا�شتحداث "القاعدة ال�شتثمارية الرو�شية اليابانية

لال�شتثمارات  الرو�شي  ال�شندوق  ووق��ع  بع�ش  اأي�شا  وقعت  كما    
املبا�رشة والبنك الياباين للتعاون الدويل مذكرة املذكرات والبيانات 

بني البنوك الرو�شية واليابانية يف جمال متويل امل�شاريع.
التعاون بني رو�شيا وكوريا اجلنوبية

 كما بحث رئي�شا رو�شيا وكوريا اجلنوبية على هام�ش منتدى ال�رشق 
التحتية يف  البنية  والغاز ومن�شاآت  النفط  القت�شادي يف يف قطاع 
ا�شتثمارات  ت�شعى مو�شكو جلذب  الأق�شى  بال�رشق  مقاطعة �شخالني 
فالديفو�شتوك  معها  التعاون  يجري  حيث  اجلنوبية  كوريا  من  اأكرث 
تعزيز العالقات الثنائية وتطوير البنية التحتية القت�شادية كمهمة 

اأ�شا�شية بينهما.
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اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


