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حركة األسهم النفط يقفز مع احتمال فرض عقوبات 
جديدة على إيران

هولندا تتهم ويندوز 10 بانتهاك قانون 
البيانات الشخصية

األسهم اإلسبانية تتخلف عن ركب األسواق 
األوروبية بسبب كتالونيا

أفتتاح 3 مقار في الرياض وجدة والدمام

السعودية تطلق رسميًا المحاكم التجارية لتعزيز بيئة االستثمار

قف��زت اأ�س��واق النف��ط، الإثنني، ب�س��بب احتمال 
فر���ض عقوب��ات اأمريكي��ة جدي��دة عل��ي اإيران 
ون�س��وب �رصاع يف العراق بينما لقيت الأ�سعار 
دعمًا يف انفجار مبن�س��ة حفر اأمريكية وتراجع 
اأن�س��طة التنقيب. وارتفع خ��ام القيا�ض العاملي 
مزي��ج برنت 65 �س��نتًا مبا ي��وازي %1.1 اإىل 
املخ��اوف  ودفع��ت  للربمي��ل،  دولراً   57.82
م��ن فر���ض عقوب��ات اأمريكي��ة علي اإي��ران من 
جدي��د اخلام لل�س��عود، وكان الرئي�ض الأمريكي 
دونال��د ترام��ب رف���ض ي��وم اجلمعة املا�س��ي 
الت�س��ديق عل��ى اأن طه��ران ملتزم��ة بالتف��اق 
الن��ووي رغ��م �س��هادة مفت�س��ني دولي��ني بذلك. 
وكما توجد خماوف ب�ساأن ا�ستقرار العراق ثاين 
اأكرب منتج للنفط يف اأوبك بعد ال�س��عودية، وذكر 

بيان ع�س��كري عراقي اليوم اأن القوات العراقية 
انتزعت ال�س��يطرة على عدد من املواقع جنوبي 
كركوك م��ن اأيدي الق��وات الكردية، مبا يف ذلك 
من�س��اأة غاز ال�س��مال وم�س��فى بجانب من�س��اأة 
الغ��از وكذل��ك عل��ى احل��ي ال�س��ناعي جنوب��ي 
املدينة. ولقيت اأ�سعار اخلام الأمريكي دعمًا يف 
خف�ض ال�رصكات عدد احلفارات التي تبحث عن 
اإنتاج جديد، و�سجل خام غرب تك�سا�ض الو�سيط 
الأمريك��ي 51.89 دولراً للربمي��ل مرتفعًا 44 
�س��نتًا مب��ا يع��ادل %0.9. وقال��ت �رصكة بيكر 
هي��وز خلدمات الطاقة م�س��اء اجلمعة املا�س��ي 
من�س��ات  ع��دد  خف�س��ت  احلف��ر  ���رصكات  اإن 
احلف��ر بواق��ع 5 يف الأ�س��بوع املنته��ي يف 13 
اأكتوبر)ت�رصي��ن الأول( اجل��اري لي�س��ل الع��دد 
الإجم��ايل اإىل 743 حفاراً وهو الأقل منذ اأوائل 

يونيو)حزيران( املا�سي.

ت�س��غيل  نظ��ام  اأن  الهولندي��ة  ال�س��لطات  اأك��دت 
»وين��دوز 10« ينته��ك القوان��ني ب�س��اأن حماي��ة 
البيان��ات ال�سخ�س��ية، ملوح��ة باإم��كان فر���ض 
»مايكرو�س��وفت«  جمموع��ة  عل��ى  غرام��ات 

الأمريكية العمالقة يف جمال املعلوماتية.
واأعلن��ت الهيئ��ة الهولندية حلماي��ة البيانات يف 
بي��ان اأن »مايكرو�س��وفت تنتهك القانون ب�س��اأن 
حماي��ة البيان��ات م��ن خ��الل معاجل��ة بيانات 
خا�س��ة لأ�س��خا�ض ي�س��تخدمون نظام الت�سغيل 
»وين��دوز 10« عل��ى اأجهزة الكمبيوتر اخلا�س��ة 
»مايكرو�س��وفت«  عل��ى  الهيئ��ة  وتاأخ��ذ  به��م«. 
اإحجامها عن اإعالم م�ستخدميها »ب�سكل وا�سح« 
ب��اأن نظ��ام الت�س��غيل ه��ذا »يجم��ع عل��ى الدوام 

بيان��ات �سخ�س��ية تتعل��ق با�س��تخدام تطبيقات 
وبالع��ادات املت�س��لة بت�س��فح الإنرتنت بف�س��ل 
مت�س��فحها »اي��دج« عن��د ا�س��تخدام الإع��دادات 
الفرتا�س��ية«. كم��ا اأن »مايكرو�س��وفت« ل ُتعلم 
»بو�س��وح امل�س��تخدمني بن��وع البيان��ات« التي 
تتم معاجلتها ول »بهدف« هذا الأمر. اإىل ذلك، ل 
يزود النظام امل�س��تخدمني باأداة �ساحلة »لإبداء 
موافقته��م عل��ى معاجل��ة بياناتهم ال�سخ�س��ية« 
وف��ق الهيئة الهولندية. واأ�س��ارت الهيئة اإىل اأنها 
دققت بن�س��خ عدة م��ن »ويندوز 10« مت حتميلها 
عل��ى اأربع��ة ماليني جه��از كمبيوت��ر يف هولندا 
منذ اإطالق نظام الت�س��غيل هذا يف يوليو 2015. 
اأن تتعق��ب »ب�س��كل  ل�»مايكرو�س��وفت«  وميك��ن 
منهجي« م�سامني الت�سفح للم�ستخدمني بف�سل 
الإعدادات الفرتا�سية، بح�سب الهيئة الهولندية.

 تخلفت الأ�سهم ال�سبانية عن الأ�سواق الأوروبية 
الت��ي ارتفعت يف التعامالت املبكرة يوم الثنني 
نتيج��ة ال�س��بابية الت��ي تكتنف اأزم��ة قطالونيا 
وحتذي��ر ب�س��اأن الأرب��اح م��ن �رصك��ة �س��يمن�ض 
جامي�س��ا للطاقة املتجددة. ونزل املوؤ�رص اإيبك�ض 
الإ�س��باين 0.7 يف املئة بحلول ال�س��اعة 0716 
بتوقي��ت جرينت�ض يف حني زاد املوؤ�رص �س��توك�ض 
600 لالأ�س��هم الأوروبي��ة 0.1 يف املئ��ة ليظل 
قرب اأعلى م�س��توى يف اأربعة اأ�س��هر الذي �س��جله 

التف��اوؤل  كف��ة  رجح��ت  اإذ  املا�س��ي  الأ�س��بوع 
اإزاء النم��و العامل��ي اأم��ام املخ��اوف ال�سيا�س��ية 
املتنامي��ة. وكان��ت البنوك الإ�س��بانية كايك�س��ا 
وبانكي��ا وبي.بي.يف.ايه من بني الأ�س��هم الأكرث 
ت�رصرا ونزل��ت اأكرث من واحد يف املئة، يف حني 
ت�س��در �س��هم �س��يمن�ض جامي�س��ا قائمة الأ�س��هم 
الهابط��ة يف مدري��د بعد حتذي��ر ب�س��ان الأرباح 
يوم اجلمعة. وعند الفتح �سعد املوؤ�رص فاينن�سال 
تامي��ز 100 الربيط��اين 0.24 يف املئ��ة وكاك 
40 الفرن�س��ي 0.22 يف املئ��ة وداك�ض الأملاين 

0.14 يف املئة.

 
اأطلق وزير العدل رئي�ض جمل�ض الق�س��اء 
الأعل��ى ال�س��يخ الدكت��ور ولي��د ب��ن حمم��د 
ال�س��معاين، اأم�ض، اأعمال املحاك��م التجارية 
ر�س��ميًا بع��د اأن ب��داأت اأعماله��ا خ��الل الع��ام 
اجلاري. وك�س��ف ال�س��معاين عن مبا�رصة الق�س��اء 
التج��اري اخت�سا�س��اته م��ن خ��الل افتت��اح ث��الث 
حماك��م جتاري��ة يف كل م��ن الريا�ض وج��دة والدمام، 
ودوائ��ر جتاري��ة متخ�س�س��ة داخ��ل منظوم��ة املحاك��م 
�س��ة  العامة، اإ�س��افة اإىل عدٍد من دوائر ال�س��تئناف املتخ�سّ
يف ع��دد م��ن مدن اململكة. وق��ال وزير الع��دل، يف كلمة األقاها 
خ��الل حف��ل الفتت��اح الذي اأقي��م يف فن��دق الريت��ز كارلتون يف 
الريا���ض: »ِب��دء العم��ل يف هذه املحاك��م ُيعّد نقل��ًة نوعّي��ة وتطّوراً 
���ض يف اململك��ة«. واأ�س��ار الدكتور  لفتًا يف م�س��رية الق�س��اء املتخ�سّ
�س��ة �ست�سهم يف تعزيز  وليد ال�س��معاين اإىل اأّن املحاكم التجارية املتخ�سّ
بيئ��ة قط��اع الأعم��ال وتوفري من��اخ اقت�س��ادي ي�س��وده الثقة وال�س��تقرار 
وحفظ احلقوق، والت�س��جيع والتحفيز على ال�س��تثمار يف اململكة، ودعم حراك 
التنمية القت�س��ادية مبا ين�س��جم مع اأهداف روؤية اململكة 2030، كما �س��تحقق 
على م�س��توى التميز املوؤ�س�س��ي للق�س��اء حتوًل نوعًيا يتمثل يف �رصعة الف�س��ل يف 
املنازعات التجارية، وجودة املخرج الق�س��ائي. وبني اأّن فريق العمل يف املجل�ض 

الأعلى للق�ساء ووزارة العدل وديوان املظامل، بذل جهوداً كبرية على مدى العامني 
املا�سيني حتى »اأ�سبحت املحاكم التجارية املتخ�س�سة واقعًا نفخر به يف م�سرية 
ق�س��ائنا«. واأبان اأن املجل�ض الأعلى للق�س��اء حر�ض عند تفعيل املحاكم والدوائر 
التجارية على تطوير اإجراءات نظر و�سري الدعاوى التجارية مبا ي�ساعد على فاعلّية 
التخ�س��ي�ض، ويالئم طبيعة الق�سايا املنظورة لديها وي�رصع الف�سل فيها. واأو�سح 
���ض، بتعزيز  ال�س��معاين اأن ال��وزارة تق��وم، بالتزامن م��ع تفعيل الق�س��اء املتخ�سّ
وتطوير ق�س��اء التنفيذ بو�س��فه ثمرة احلكم الق�س��ائي، اإذ »ل خري يف حق ل نفاذ 
له«، اإذ اأحدثت امل�رصوعات التطويرية لق�ساء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته 
يحقق اأرقامًا قيا�س��ية يف معدلت الأداء والإجناز. وك�س��ف وزير العدل اأّن اإجمايل 
طلب��ات التنفي��ذ التي ا�س��تقبلتها حماكم ودوائ��ر التنفيذ يف جميع اأنح��اء اململكة 
للع��ام اجلاري بلغت اأك��رث من 444 األف طلب مببلغ اإجمايل ق��ارب املائتي مليار 
ري��ال، بزيادة فاقت ال��� %100 عن طلبات التنفيذ للعام ال�س��ابق ومثلت الأوراق 
التجارية %75 من اإجمايل ال�س��ندات التنفيذية املقدمة ملحاكم التنفيذ، و�ساحب 
ذل��ك ارتفاع معدل اإجن��از الطلبات »خالل اأقل من اأ�س��بوعني » اإىل اأكرث من 27% 
بع��د اأن كان املع��دل ل ي�س��ل اإىل %2، كما مت تفعيل الرب��ط الإلكرتوين حتى الآن 
مع ت�س��ع ع�رصة جهة حكومية لتقدمي نحو 60 خدمة اإلكرتونية للم�ستفيدين. واأفاد 
معالي��ه اأن الوزارة قد بداأت بالتطبي��ق الفعلي التدريجي مل�رصوع الربط الإلكرتوين 
بني حماكم الدرجة الأوىل وحماكم ال�س��تئناف، لنتقال الق�س��ية اإلكرتونيًا ب�سكل 
كامل. و�سّدد الدكتور ال�سمعاين على عزم الوزارة حتقيق التحول الرقمي يف جميع 
اأعماله��ا وخدماته��ا، مو�س��حًا اأن الربامج واملب��ادرات اجلديدة لل��وزارة تاأتي يف 
م�س��ار التحول الرقمي، وقال: مل تعد التقنية خياراً بل اأ�س��بحت م�ساراً حتميًا يتيح 

تنفيذ الأعمال ب�سهولة وموثوقية عالية جلميع الأطراف، انطالًقا من اإدراكنا التام 
لأهمي��ة ا�س��تغالل وتفعيل املوارد التقنية وت�س��ّخريها لت�س��هيل اخلدم��ات العدلية 
وتطويرها، واخت�س��ار الإجراءات الق�س��ائية على امل�س��تفيدين. ويف جانب تطوير 
الأداء يف حماك��م الدرجة الأوىل، قال وزير الع��دل: اأطلقت الوزارة م�رصوع »تنظيم 
الدوائر الق�سائية اإداريًا«، الذي يعنى باخت�سار وقت انتظار امل�ستفيد و�سبط دورة 
الق�سايا داخل الدائرة الق�سائية لزيادة معدلت الإجناز، مع العمل على العديد من 
املبادرات التي ت�س��تهدف رفع كفاءة العمل الق�س��ائي وتطوي��ر اإجراءاته كربنامج 
تطوي��ر اخل��ربة واإج��راءات التبلي��غ واإ�س��ناد الق�س��ائي يف املحاكم، م��ع الهتمام 
بجان��ب احل��د من تدفق الدع��اوى واملنازعات م��ن خالل مب��ادرة تفعيل منظومة 
امل�س��احلة وتو�س��يع نطاقها واإعادة هيكلة النموذج الت�س��غيلي ملراكز امل�ساحلة.  
م��ن جهته، ق��ال رئي�ض دي��وان املظامل ال�س��يخ الدكت��ور خالد بن حممد اليو�س��ف: 
نحتفل اليوم مبنا�س��بة حتمل يف جنباتها معاين الإجناز، التي متثُل التعاون التام 
ب��ني موؤ�س�س��تني عدليت��ني وزارة الع��دل وديوان املظامل، ل ن�س��عد بتطبي��ق النظام 
فح�سب، بل يفتخر الق�ساء اأجمع بالو�سول اإىل حتقيق الغايات ال�سامية والتطلعات 
العالية لولة الأمر يف اململكة. واأو�سح ال�سيخ اليو�سف، خالل كلمة األقاها يف حفل 
الإطالق، اأن التعاون امل�س��رتك بني الديوان ووزارة العدل وجمل�ض الق�س��اء الأعلى، 
كان ترتيبًا وتعاونًا جنم عنه يف حدود الوقت املر�سوم منذ توقيع الوثيقة املنظمة 
ل�س��لخ الدوائ��ر التجارية ودوائر ال�س��تئناف التجارية التابعة لدي��وان املظامل اإىل 
الق�س��اء الع��ام، انتقال كامل لعم��ل الدوائر التجارية بكادرها الب�رصي من ق�س��اة 
وموظف��ني، وببنيتها التقنية من تطبيقات وبرامج للرتافع الإلكرتوين ومبن�س��اآتها 

املرفقية يف الريا�ض وجده والدمام وبكمال جتهيزاتها الفنية واملكتبية.

بعد تجاوز التداوالت 638 مليون درهم... مؤشرات األسواق اإلماراتية تتماسك أمام عمليات جني أرباح  

متا�س��كت موؤ�رصات الأ�س��واق املالي��ة المارتية 
طال��ت  اأرب��اح  جن��ي  عملي��ات  اأم��ام  املحلي��ة 
ع��ددا من الأ�س��هم القيادي��ة خالل جل�س��ة بداية 
الأ�سبوع، متاأثرة بعمليات بيع متت على الأ�سهم 
الت��ي �س��هدت ارتفاعات متتالية خالل جل�س��ات 
الأ�سبوع املا�س��ي، فيما جتاهلت �سيولة الأ�سهم 
املرتفع��ة ن�س��بيًا التوقع��ات الإيجابي��ة لنتائج 
ال���رصكات املدرجة خالل الربع الثالث من العام 

اجلاري.
و�سجلت قيمة تعامالت امل�ستثمرين يف الأ�سواق 
املالية املحلية مع نهاية اجلل�س��ة نحو 638.9 

ملي��ون درهم، بعدما مت التعامل على اأ�س��هم 60 
�رصك��ة مدرج��ة، على اأك��رث م��ن 486.9 مليون 
�س��هم، م��ن خ��الل تنفي��ذ 6034 �س��فقة، حيث 
ارتفعت اأ�س��عار 18 �س��هم، فيما تراجعت اأ�س��عار 
27 �سهم، بينما ظلت اأ�سعار 14 �سهم على ثبات 
عند الإغالق ال�سابق. واأنهى موؤ�رص �سوق اأبوظبي 
ل��الأوراق املالي��ة تعام��الت اأم���ض عل��ى تراجع 
%0.17 عن��د م�س��توي  طفي��ف بلغ��ت ن�س��بته 
4518 نقط��ة، بعدما تعامل امل�س��تثمرون على 
اأك��رث م��ن 70.1 مليون �س��هم، بقيم��ة اإجمالية 
بلغ��ت 107.2 ملي��ون دره��م، من خ��الل تنفيذ 
964 �س��فقة، حيث مت التداول على اأ�س��هم 26 
�رصك��ة مدرج��ة، ارتف��ع منه��ا 8 اأ�س��هم، فيم��ا 

تراجعت اأ�س��عار 9 اأ�سهم، وظلت اأ�س��عار 9 اأ�سهم 
اأخري على ثبات عند الإغالق ال�سابق.

وجن��ح موؤ���رص �س��وق دبي امل��ايل يف التما�س��ك 
اأم��ام عمليات جني الأرباح التي طالت الأ�س��هم 
القيادي��ة، ليغل��ق املوؤ���رص عل��ي تراج��ع طفيف 
 3657 %0.07 عن��د م�س��توي  ن�س��بته  بلغ��ت 
نقط��ة، بعدما مت التعام��ل على اأكرث من 416.8 
مليون �س��هم، بقيمة جتاوزت ال� 531.7 مليون 
درهم، من خالل تنفيذ 5070 �س��فقة، حيث مت 
الت��داول عل��ى اأ�س��هم 34 �رصكة مدرج��ة، ارتفع 
منها 10 اأ�س��هم، فيما تراجعت اأ�سعار 19 �سهم، 
وظلت اأ�س��عار 5 اأ�س��هم على ثبات عن��د الإغالق 

ال�سابق.

وقال و�س��اح الطه ع�س��و املجل�ض ال�ست�س��اري 
ملعهد الأوراق املالية وال�ستثمار الربيطاين يف 
الإمارات: »اإن الأ�س��هم املحلي��ة ما زالت تتحرك 
يف نطاق �سيق، مما جعل امل�ساربني يخرجون 
م��ن ال�س��وق، بعدم��ا تعر�س��ت معظ��م الأ�س��هم 
املدرج��ة ل�س��غوط بي��ع«، منوه��ًا ب��اأن حال��ة 
الرتدد والتخوف التي ت�سود اأو�ساط امل�ستثمرين 
ل  اأ�س��بحت  املحلي��ة  املالي��ة  الأ�س��واق  يف 
ترتب��ط بالعوام��ل اخلارجية، مثل اأ�س��عار النفط 
واإغالقات الأ�س��واق املالية العاملي��ة، موؤكداً اأن 
تراج��ع موؤ�رصات الأ�س��واق املحلي��ة ل يعرب عن 
املوؤ���رصات الإيجابية التي ي�س��هدها القت�س��اد 
الكلي للدولة من ارتفاع م�س��توى ال�س��يولة ومنو 

الودائع والأ�س��ول، وحتقيق اأعلى معدل �س��هري 
لحتياطيات املركزي.

املالي��ة  املوؤ���رصات  ارتف��اع  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
اإىل  اأدي  املا�س��ية  اجلل�س��ات  خ��الل  املحلي��ة 
جل��وء امل�س��اربون اإىل عملي��ات جن��ي الأرباح 
يف �س��وقي اأبوظبي ودبي املاليني، فيما �سجلت 
ال�سيولة ارتفاعًا يف م�س��توياتها نتيجة الدخول 
املوؤ�س�س��اتي وامل�س��تثمرين الأف��راد على لل�رصاء 
مع ا�ستمرار افتقاد الأ�سواق للمحفزات والأخبار 

الإيجابية لل�رصكات املدرجة.
وت�س��در �سهم »دانة غاز« مقدمة الأ�سهم الن�سطة 
بالكمية يف �س��وق اأبوظبي ل��الأوراق املالية مع 
نهاية اجلل�س��ة، م�س��جاًل 18 مليون �سهم، بقيمة 

عن��د  منخف�س��ًا  ليغل��ق  دره��م،  ملي��ون   13.8
م�س��توي 0.76 دره��م، خا���رصاً 3 فلو���ض ع��ن 
الإغ��الق ال�س��ابق، فيما جاء �س��هم »ات�س��الت« 
مت�س��دراً الأ�س��هم الن�س��طة بالقيم��ة ليحق��ق مع 
نهاي��ة اجلل�س��ة ت��داولت بقيم��ة 21.9 ملي��ون 

درهم، ليغلق عند م�ستوي 18.05 درهم.
ويف �س��وق دبي املايل، جاء �س��هم »�سالمة« يف 
مقدمة الأ�س��هم الن�س��طة بالكمية، م�سجاًل 90.9 
مليون �س��هم، ليغلق عند م�ستوي 0.527 درهم، 
فيما جاء �سهم »جي اإف اإت�ض« يف �سدارة الأ�سهم 
الن�سطة بالقيمة، لتتجاوز قيمة تعامالت ال�سهم 
81.1 مليون درهم، ليغلق عند م�س��توى 1.63 

درهم.

االقتصاد اإلماراتية تبحث الفرص التجارية واالستثمارية 

مع سنغافورة

بح��ث مع��ايل املهند���ض �س��لطان ب��ن �س��عيد املن�س��وري وزير 
القت�س��اد، م��ع كوه ب��وه كون كب��ري ال��وزراء ل�س��وؤون التجارة 
وال�س��ناعة و�س��وؤون التنمي��ة الوطني��ة بجمهورية �س��نغافورة، 
جوان��ب التع��اون القت�س��ادي والتج��اري القائم ب��ني البلدين، 

و�سبل تطويره نحو اآفاق اأكرث تقدمًا.
ُعق��د اللق��اء، مبقر وزارة القت�س��اد بدبي، بح�س��ور عب��د اهلل اآل 
�س��الح وكي��ل الوزارة ل�س��وؤون التج��ارة اخلارجية وال�س��ناعة، 
وحمي��د بن بطي امله��ريي الوكيل امل�س��اعد لل�س��وؤون التجارية 
وعب��د اهلل �س��لطان الف��ن ال�سام�س��ي الوكي��ل امل�س��اعد لقط��اع 
ال�س��ناعة، اإىل جان��ب نخب��ة م��ن ممثل��ي احلكوم��ة بجمهورية 
�سنغافورة من اأع�ساء الوفد الزائر وبح�سور �سامويل تان �سفري 

جمهورية �سنغافورة لدى الدولة.
وناق�ض اللقاء خمتلف الفر�ض التجارية وال�س��تثمارية املتاحة 
خ��الل املرحلة املقبلة يف اإطار التعاون امل�س��رتك بني البلدين، 

بالرتكي��ز على القطاع��ات ذات الهتم��ام املتبادل يف 
التجارة وال�س��تثمار والتكنولوجيا املتقدمة، وتعزيز 

التع��اون يف جم��الت الطاق��ة املتج��ددة والزراع��ة 
وال�س��ناعات الغذائية، وتن��اول الفر�ض املطروحة 

لتطوي��ر ���رصاكات يف قطاع �س��ناعة احلالل، اإىل 
جانب العمل على اإقامة �رصاكات بني امل�س��اريع 

اخل��ربات  وتب��ادل  واملتو�س��طة،  ال�س��غرية 
والتج��ارب فيم��ا يتعلق بحا�س��نات البتكار 

وتطوير اأدوات البحوث العلمية.
وقال معايل وزير القت�س��اد، اإن العالقات 

الإماراتية ال�س��نغافورية امل�سرتكة ت�سهد 
بالرغب��ة  مدفوع��ة  ملمو�س��ًا،  تط��وراً 

املتبادل��ة بني البلدين ال�س��ديقني يف 
تطوير اآفاق التعاون نحو م�س��تويات 

اأك��رث تقدم��ًا. وتاب��ع اأن الإم��ارات 
تبن��ي  يف  جنحت��ا  و�س��نغافورة 

من��وذج تنموي يحت��ذى به، رغم 
اجلغرافي��ة  امل�س��احة  �س��غر 

للبلدي��ن، اإل اأنهم��ا عمال على 
تطوير بنية حتتية متقدمة.

ظ��ل  يف  اأن��ه  واأ�س��اف 
والق��درات  الإمكان��ات 

املتوفرة ل��دى الطرفني، 
املوق��ع  واأي�س��ا 

املتمي��ز  اجلغ��رايف 
اإىل  النفاذ  واإمكانية 

العديد من الأ�سواق 
هن��اك  الواع��دة، 

م��ن  العدي��د 
الفر�ض لتعزيز 

ت  يا م�س��تو
ة  ر لتج��ا ا

لبيني��ة  ا
وتب��ادل 

ال�س��تثمار، ف�ساًل عن ا�ستك�ساف الفر�ض املطروحة للتو�سع يف 
الأ�سواق الأ�سيوية والإفريقية عرب اإقامة ا�ستثمارات م�سرتكة يف 
املج��الت التي يتمت��ع بها اجلانبان مبميزات تناف�س��ية عالية.

تنمية التعاون
وم��ن جانبه، اأك��د كبري ال��وزراء بحكومة �س��نغافورة، اأن بالده 
حري�سة على تنمية اأطر التعاون امل�سرتك مع الإمارات، يف ظل 
تواجد العديد من املميزات التناف�س��ية التي يتمتع بها اجلانبان 

والتي متهد لإقامة �رصاكات نوعية خالل املرحلة املقبلة.
واأ�س��اف اأن تواجد ال�س��تثمارات الإماراتية ب�س��نغافورة يفتح 
لها جمالت وا�س��عة للدخول اإىل العديد من الأ�س��واق الآ�سيوية، 
ويف املقابل فاإن تواجد ال�ستثمارات ال�سنغافورية يف الإمارات 

يتيح لها النت�سار يف املنطقة ويف الأ�سواق الإفريقية.
كما �سجل التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين بنهاية عام 
2016 حوايل 5 مليارات دولر، فيما بلغ ر�س��يد ا�س��تثمارات 
�سنغافورة املبا�رصة يف الإمارات نحو 2.4 مليار دولر بنهاية 
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