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حركة االسهم ارتفاع نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو

فورد األميركية تطلب استرجاع 830 
ألف سيارة بسبب عطل األبواب

مقترح ألماني جديد لالستمرار بالعمل 
حتى عمر 69 عامًا

بورصات المنطقة العربية تستفيد 
من نتائج الشركات

الصين: قمة العشرين المقبلة 
ستركز على النمو االقتصادي 

لالحتاد  التابع  الإح�صاء  مكتب  ك�صف   
منو  ارتفاع  عن  )يورو�صتات(  الأوروب��ي 
بقية  مع  ال��ي��ورو  منطقة  جت��ارة  فائ�ض 
تراجع  املا�صي مع  العامل خالل حزيران 
اأ�رسع من تقل�ض  واردات املنطقة بوترية 

ال�صادرات.
موؤخراً  �صدر  تقرير  يف  يورو�صتات  وقال 
القراءة  ال�صادرات يف  انخفا�ض  مع  "انه 
غري املعدلة بن�صبة %2 وتقل�ض الواردات 
من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة   5% بن�صبة 
التجاري  الفائ�ض  زاد  املا�صي  العام 
يورو  مليار   29.2 اإىل  ال��ي��ورو  ملنطقة 
مع  م��ق��ارن��ة  دولر(  م��ل��ي��ار   32.91(

جاءت  التي  التوقعات  يف  مليار   25.8
اأجرته  حمللني  �صتة  لآراء  ا�صتطالع  يف 

رويرتز.
وبالن�صبة لالحتاد الأوروبي ككل انخف�ض 
مليار   7.7 اإىل  قليال  التجاري  الفائ�ض 
مع  مقارنة  ح��زي��ران   / يونيو  يف  ي��ورو 

ال�صهر ذاته من العام املا�صي.
ويف الأ�صهر ال�صتة الأوىل من العام �صجلت 
من  الأوروبي  الحتاد  وواردات  �صادرات 
اأكرب وترية انخفا�ض تلتها املواد  الطاقة 
يف  طفيفة  زي��ادة  هناك  وكانت  اخل��ام. 
وال�صيارات  والآلت  الكيماويات  واردات 
اإىل الحتاد الأوروبي يف الفرتة من يناير 
حزيران   / يونيو  اإىل  ال��ث��اين  ك��ان��ون   /

ح�صبما ذكر يورو�صتات.

الأم��ريك��ي��ة  “فورد”  ���رسك��ة  ط��ل��ب��ت   
وحافلة  �صيارة  ال��ف   830 ا�صرتجاع 
واملك�صيك  املتحدة  الوليات  يف  �صغرية 
ل���ص��الح م��زال��ج الب�����واب ال��ت��ي يجد 
ال�صائقون �صعوبة يف غلقها او تنفتح من 
تلقاء نف�صها فت�صكل خطرا على �صالمتهم.
وذكرت ال�رسكة انها تبلغت بحادث واحد 
�صلة  على  تكون  ق��د  �صائق  وبا�صابة 

بالعطل.
ال�رسكة  طلبت  التي  ال�صيارة  وت�صمل 
ا�صتعادتها موديالت من �صنة 2012 اىل 
2015 بينها �صيارات ريا�صية من طراز 

“ا�صكيب” و”ما�صتانغ” و”لنكولن”.

اكرث  ظهرت  امل�صكلة  ان  ال�رسطة  وقالت 
معظم  ف��ان  ول��ذل��ك  احل���ار  الطق�ض  يف 
هي  ا�صتعادتها  طلبت  التي  ال�صيارات 
يف وليات اجلنوب هاواي وكاليفورنيا 

و�صمال غرب املحيط الهادئ.
يف  عطل  فيها  �صيارة  ال��ف   61 وهناك 

املك�صيك.
�صتكلف ا�صتعادة ال�صيارات ال�رسكة 270 
مليون دولر ولكنها توقعت ان حتقق يف 
2016 قبل ال�رسيبة ارباحا م�صاوية ملا 
 10.8 �صجلت  عندما   2015 يف  حققته 

مليارات دولر.
�صيارات  ا�صتعادة  طلبت  ف��ورد  وكانت 
و2016   2015 �صنتي  يف  م�صنعة 

ل�صتبدال قطع يف املحرك.

مقرتحًا  المل���اين  امل��رك��زي  البنك  ط��رح   
على  ال��ك��ه��ول  المل��ان��ي��ني  يجرب  للحكومة 

ال�صتمرار يف العمل حتى �صن 69.
اأن  البنك  طرحه  ال��ذي  امل��ق��رتح  يف  وج��اء 
على احلكومة الملانية التفكري يف رفع �صن 
 .2060 عام  بحلول  عاما   69 اىل  التقاعد 
يذكر ان بامكان الملان التقاعد الآن عندما 
البنك  ويقول  اعمارهم.  من   65 ال�  يبلغون 
املركزي اإنه بخالف ذلك، �صيكون �صعبا على 

البالد الوفاء بالتزاماتها جتاه املتقاعدين.
التقاعد احلكومي  نظام  ان  اىل  البنك  وي�صري 
الراهن،  الوقت  يف  جيد  مايل  بو�صع  يتمتع 
ولكنه �صيتعر�ض اىل �صغوط جدية يف العقود 

املقبلة.

ويقول البنك اإنه بينما يبداأ ابناء جيل ما بعد 
يكون  لن  بالتقاعد،  الثانية  العاملية  احلرب 
واملوظفني  العاملني  من  ك��اف  ع��دد  هناك 

ال�صباب مللء اماكنهم.
ومن املقرر اأن يرفع �صن التقاعد يف اأملانيا 
عام  بحلول  عاما   67 اىل  تدريجي  ب�صكل 

.2030
عام  من  اأن��ه  يعتقد  امل��رك��زي  البنك  ولكن 
2050 ف�صاعدا لن تكون هذه الزيادة كافية 
الرواتب  بابقاء  الملانية  للحكومة  لل�صماح 
التقاعدية عند م�صتوى 43 باملئة من الدخل 
املتو�صط، وهو الرقم الذي تهدف اإىل حتقيقه.

ولذا يقرتح البنك رفع �صن التقاعد اىل 69.
وجاء يف التقرير ال�صهري الذي ي�صدره البنك 
من  اأخرى  تغيريات  اجراء  جتنب  ميكن  "ل 

اجل �صمان دميومة نظام التقاعد املالية".

البور�صات  بع�ض  م��وؤ���رسات  ارتفعت   
اجل���اري،  الأ���ص��ب��وع  ب��داي��ة  منذ  العربية 
فتقدمت يف 5 وتراجعت يف واحدة. وتقدمت 
والعمانية  املئة،  يف   4.01 ال�صعودية  ال�صوق 
والقطرية   ،1.34 والكويتية  املئة،  يف   2.69
ال�صوق  تراجعت  بينما   ،0.54 والبحرينية   ،0.72
جمموعة  رئي�ض  وراأى  امل��ئ��ة.  يف   0.97 الأردن��ي��ة 
اأ�صبوعي،  حتليل  يف  ال�صامرائي  مفيد  اأحمد  �صحارى 
حتركات  الأ�صبوع  خالل  �صجلت  العربية  البور�صات  اأن 
ال�رسكات  عنها  اأعلنت  التي  الربعية  النتائج  وقع  على  ن�صطة 
امل�رسيف،  القطاع  �صمن  خ�صو�صًا  اللحظة،  حتى  املدرجة 
اإ�صافة اإىل امل�صارات اليجابية امل�صجلة يف اأ�صواق املال العاملية 
وحت�ّصن معنويات املتعاملني وارتفاع قيمة ال�صيولة املتداولة بدعم 
من ارتفاع اأ�صعار النفط. واأ�صاف تعترب هذه احلزمة من املوؤثرات، من 
اإيجابًا منذ فرتة  البور�صات وتتفاعل معها  التي ت�صجلها  اأف�صل احلوافز 
طويلة، كما ميكن ت�صنيف م�صتوى التفاعل مع التطورات اليومية يف اجلانب 
الإيجابي، اإذ اإنها م�صتحقة يف الأ�صا�ض ومتنح البور�صات فر�صة عك�ض الأ�صعار 
احلقيقية وجذب مزيد من ال�صيولة ال�صتثمارية، فيما ميكن و�صف املوؤ�رسات 

م�صار  ويف  بالإيجابية  الأ�صبوعية  تداولتها  نهاية  يف  للبور�صات  الرئي�صة 
�صاعد على املدى الق�صري ولفت اإىل اأن حالة الرتباط ال�صعري بني اأ�صعار النفط 
واأ�صعار الأ�صهم املتداولة بدت وا�صحة، اإذ �صكلت اأ�صعار النفط عند 40 دولراً 
جتاوز  عند  ترتفع  باتت  والتي  املتداولة  الأ�صهم  لأ�صعار  دعم  حاجز  للربميل 
برميل النفط م�صتوى الدعم والعك�ض �صحيح. ويحمل ا�صتمرار هذا الجتاه مزيداً 
من  مزيداً  حتمل  اإذ  املتداولة،  الأ�صهم  واأ�صعار  ال�صوق  اأداء  على  الأخطار  من 
النفط مل تاأخذ اجتاهًا  اأ�صعار  اأن  الفنية، ذلك  التذبذب والتقلب لكل املوؤ�رسات 
�صاعداً بعد بانتظار نتائج اجتماع الدوحة. وكمح�صلة نهائية لهذا الرتباط، 
اأ�صواق النفط دفعت امل�صتثمرين اإىل زيادة  لوحظ خالل التداولت اأن تطورات 
مراكزهم بالأ�صهم ذات املالءة املالية املرتفعة، و�صاهمت اأي�صًا يف رفع وترية 
جني  موجات  التداول  جل�صات  �صهدت  ال�صامرائي:  واأ�صاف  النتقائي.  ال�رساء 
اأرباح على مراكز رابحة، جاءت نتيجة عمليات م�صاربة خالل جل�صات �صابقة 
يف عدد من البور�صات، خ�صو�صًا الأ�صهم القيادية التي اأظهرت موؤ�رسات جيدة 
ما  ب�رسعة،  خ�صائرها  تعوي�ض  ومعاودة  والتما�صك  الثبات  يف  قدرتها  اإىل 
�صجع املتعاملني على �صخ مزيد من ال�صيولة، لقناعتهم باأن الأ�صهم القيادية 
املرتاجعة �صتعاود ال�صعود. واأو�صح اأن ال�صعود التدريجي ملوؤ�رس البور�صات 
يبقى الأف�صل من وجهة نظر املتعاملني احلاليني واملحتملني، نظراً اإىل قدرته 
على تقلي�ض حدة موجات جني الأرباح، وبالتايل اعتماد التحركات ال�صعرية 
على اأ�صا�صات وا�صحة وثابتة من دون فجوات بني م�صتوى �صعري واآخر، والتي 

تت�صبب غالبًا بت�صجيل تراجعات �صعرية حادة.

 قال م�صوؤولون كبار ان ال�صني تتوقع اأن تركز قمة جمموعة الع�رسين 
وق�صايا  القت�صادي  النمو  تعزيز  على  املقبل  ال�صهر  ت�صت�صيفها  التي 

مالية اأخرى، ولي�ض على نزاعات مثل نزاع بحر ال�صني اجلنوبي.
و�صتكون قمة اأكرب ع�رسين اقت�صاد يف العامل، يف مدينة هانغت�صو يف 
لهذا  بينغ  جني  �صي  للرئي�ض  الدبلوما�صي  الن�صاط  ذروة  ال�صني،  �رسق 

العام. وحتر�ض احلكومة اأن مت�صي اأن�صطة القمة ب�صال�صة.
الرابع واخلام�ض من �صبتمرب/اأيلول مع  التي تعقد يومي  القمة  وتاأتي 
تباطوؤ  ب�صاأن  املخاوف  وتنامي  العاملي،  النمو  اأفق  يف  الغيوم  تزايد 

اقت�صاد ال�صني.
وكانت املناق�صات حول تاأثري خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، 
واملخاوف من �صيا�صات احلماية التجارية، �صيطرت على قمة اجتماع 

�صانعي ال�صيا�صة يف جمموعة الع�رسين الذي عقد ال�صهر املا�صي.
وقال يي جانغ، نائب حمافظ بنك ال�صعب )املركزي( ال�صيني، ان القمة 
�صرتكز على كيفية حتفيز النمو القت�صادي العاملي من خالل ال�صمول 

التجاري وتطوير اأ�صواق مالية قوية.
عدم  على  واحلر�ض  ال�صوق  يف  الثقة  لغر�ض  بحاجة  نحن   " واأ�صاف 
حتدد  ال�صوق  ترك  واإمنا  العمالت  لأ�صعار  تناف�صية  تخفي�صات  وجود 

�صعر ال�رسف.

الدول المنتجة تعتزم تجديد محادثاتها النفطية الشهر المقبل

اأوك  منظمة  داخل  النفطية  امل�صادر  بع�ض  رجحت   
جتميد  حمادثات  با�صتمرار  املنتجة  ال��دول  تقوم  ان 
م�صتويات اإنتاج النفط خالل ال�صهر املقبل يف اجلزائر.

وقالت امل�صادر يف ت�رسيحات �صحفية اأن ال�صعودية 
اأكرب بلد م�صدر للخام يف العامل تريد اأ�صعارا مرتفعة، 
اإىل  التو�صل  دون  حتول  ورو�صيا  والعراق  اإي��ران  لكن 

اتفاق.
توقعات  كبري  ب�صكل  زادت  الريا�ض  اأن  اإىل  ي�صار 
يوم  الإن��ت��اج  بخ�صو�ض  عاملي  اتفاق  اإىل  التو�صل 
اخلمي�ض املا�صي، حينما قال وزير الطاقة خالد الفالح 
واملنتجني  »اأوب���ك«  اأع�صاء  مع  �صتعمل  اململكة  ان 

ا�صتقرار  يف  للم�صاعدة  املنظمة  خ��ارج  من  الآخرين 
اأ�صواق النفط.

ال�رسق  منتجي  كبار  اأحد  من  ان  اأوبك  م�صادر  وقال 
ال�صعودي  الطاقة  وزي��ر  تعليقات  »تعطي  الأو���ص��ط 
ب�صاأن  للتباحث  م�صتعدون  باأنهم  اإيجابيا  تلميحا 

جتميد الإنتاج لكن ال�صوؤال: عند اأي م�صتوى؟«.
يناير/ م�صتويات  عند  التجميد  �صيكون  »هل  وتابع 
كانون الثاين؟ وماذا عن اإيران؟ وهناك نيجرييا التي 

فقدت الكثري من الإنتاج منذ يناير«. 
وزير  نقل عن  الفالح  قليلة من ت�رسيحات  اأيام  وبعد 
الطاقة الرو�صي األك�صندر نوفاك قوله ان رو�صيا تت�صاور 
مع ال�صعودية واملنتجني الآخرين لإحالل ال�صتقرار يف 
�صوق النفط، م�صيفا اأن الباب مازال مفتوحا اأمام مزيد 

من املحادثات ب�صاأن تثبيت الإنتاج اإذا تطلب الأمر.

وزادت ال�صعودية – التي تتناف�ض مع رو�صيا والوليات 
اإىل  – اإنتاجها  العاملي  الإنتاج  �صدارة  على  املتحدة 
من  يوليو/متوز  يف  يوميا  برميل  مليون   10.67
ظهرت  حينما  يناير،  يف  يوميا  برميل  مليون   10.2

فكرة جتميد م�صتويات الإنتاج للمرة الأوىل.
ومنذ 2014 زادت ال�صعودية، القائد الفعلي ل�"اأوبك"، 
اإىل  التكلفة  مرتفع  الإنتاج  ذات  الدول  لدفع  اإنتاجها 
على  ال�صوقية  ح�صتها  وزي��ادة  ال�صوق  من  اخل��روج 
اإنتاجهم  املتحدة قفز  الوليات  ح�صاب مناف�صني مثل 
مدعوما بارتفاع الأ�صعار يف ال�صنوات الع�رس املا�صية.
ونتيجة لذلك انهارت الأ�صعار اإىل 27 دولرا للربميل 
يف يناير/كانون الثاين املا�صي، من نحو 115 دولرا 
يف منت�صف 2014، لت�صع �صقفا على اإنتاج الوليات 
ال�صعودية  ب�صدة ميزانية  اأي�صا  اأ�رست  لكنها  املتحدة، 

وت�صببت يف عجز مايل قيا�صي للريا�ض.
وانهارت حماولة �صابقة لتجميد الإنتاج عند م�صتويات 
قالت  بعدما  اأبريل/ني�صان،  يف  الأ�صعار  لدعم  يناير 
بينهم  ومن  املنتجني  جميع  من  تريد  انها  ال�صعودية 

مناف�صتها الإقليمية اإيران الن�صمام اإىل املبادرة.
ح�صتها  ا�صتعادة  اإىل  حتتاج  انها  ط��ه��ران  وت��ق��ول 
الغربية  العقوبات  التي فقدتها خالل �صنوات  ال�صوقية 

التي رفع معظمها يف يناير.
وعلى مدى الأ�صهر القليلة املا�صية زادت اإيران، ثالث 
من  ليقرتب  اإنتاجها  املنظمة،  يف  للنفط  منتج  اأكرب 
اأنه ل  اإىل  العقوبات، واأملحت مرارا  م�صتويات ما قبل 
جتميد  مبادرة  اإىل  لالن�صمام  خطط  اأي  لديها  توجد 

الإنتاج.
اإىل  م�صريا  املا�صي  ال�صبت  يوم  مطلع  م�صدر  وق��ال 

فر�ض التو�صل اإىل اتفاق لتجميد الإنتاج يف �صبتمرب/
اأيلول »ل اأرى اأن هناك اأي فر�صة حقيقية.«

هام�ض  على  »اأوب��ك«  يف  الأع�صاء  ال��دول  و�صتجتمع 
املنتجني  ي�����ص��م  ال����ذي  ال�����دويل  ال��ط��اق��ة  م��ن��ت��دى 
 28 اإىل   26 من  اجلزائر  يف  و�صينعقد  وامل�صتهلكني 

�صبتمرب/اأيلول.
من  م��زي��دا  الأ���ص��ع��ار  �صهدت  »اإذا  امل�����ص��در  وت��اب��ع 
النخفا�ض فاإن بع�ض اأع�صاء اأوبك �صيحاولون اإر�صال 
تلميحات اإيجابية اإىل ال�صوق للحفاظ على الأ�صعار عند 

امل�صتويات احلالية على اأقل تقدير.«
قال وزير النفط الإيراين بيجن زنغنه خماطبا الربملان 
الأ�صبوع املا�صي انه يريد زيادة اإنتاج بالده اإىل 4.6 
اأعلى  وهو  �صنوات،  خم�ض  خالل  يوميا  برميل  مليون 
ما  ومن  حاليا،  يوميا  برميل  مليون   3.6 من  بكثري 

قبل  يوميا  برميل  ماليني  واأربعة  مليون   3.8 بني 
العقوبات.

»اأوبك«  يف  للخام  منتج  اأكرب  ثاين  للعراق،  وبالن�صبة 
تو�صل  فقد  التفاق،  �صيوؤيد  اإنه  ابريل  يف  قال  والذي 
منذ ذلك احلني اإىل اتفاقات مع �رسكات النفط الكربى 
ال�صخمة،  على �رسوط جديدة يف عقود تطوير حقوله 
وهو ما �صيتيح له زيادة الإنتاج يف العام املقبل مبا 
ي�صل اإىل 350 األف برميل يوميا. وقال مندوبون يف 
اأكرث.  الأم��ور  تعقدان  قد  وليبيا  نيجرييا  ان  »اأوب��ك« 
يزيد  فيما  م�صتوياته  اأدنى  اإىل  نيجرييا  اإنتاج  وهبط 
العام، بفعل هجمات على املواقع  20 عاما هذا  على 
النفطية، بينما ت�صخ ليبيا جزءا �صئيال من م�صتويات 
ما قبل احلرب، وهو ما يثري ت�صاوؤلت ب�صاأن م�صتويات 

الإنتاج املطلوبة منهما.

فيينا – متابعة

االقتصاد الفلسطيني يتكبد خسائر مالية 
مستمرة بسبب قرارات الحكومة الخاطئة

اخل�صائر  حجم  اإن  عودة  عبري  الوطني  القت�صاد  وزي��رة  قالت   
الإ�رسائيلية  ال�صيا�صات  جراء  الفل�صطيني  بالقت�صاد  حلقت  التي 
الآونة  يف  ن�رسه  بيان  يف  الدويل  البنك  اأعلنه  ما  بكثري  يتجاوز 
الأخرية. واأ�صارت عودة اإىل اأن اخل�صائر التي حددها البنك الدويل 
التي  املنطقة  يف  اخل�صائر  ت�صمل  مل  دولر  مليون   285 مببلغ 
قالت اإنها تقدر بنحو 3.5 مليار دولر �صنويا يف منطقة الأغوار 
خ�صائر  ان  الأخري  تقريره  يف  قال  الدويل  البنك  وكان  وحدها. 
الرتتيبات  ظل  يف  الإي��رادات  من  ال�صنوية  الفل�صطينية  ال�صلطة 
القت�صادية احلالية مع الحتالل ال�رسائيلي ل ت�صمل الإيرادات 
من  املئة  يف   61 متثل  التي  الحتالل  حكومة  حت�صلها  التي 
ال�صفة الغربية رهن ال�صيطرة الإ�رسائيلية والتي ل ميكن ح�صابها 
التقرير  وا�صاف  البيانات.  تداول  على  املفرو�صة  القيود  ب�صبب 

تاأتي غالبية اخل�صائر التقديرية للمالية العامة من ت�رسب 
الكيان  الثنائية مع  التجارة  املفرو�صة على  ال�رسائب 

الفل�صطينية  ال��واردات  قيمة  خف�ض  ومن  ال�صهيوين، 
الإي��رادات من  اأن هذه  البنك  ثالثة. وقال  بلدان  من 

املمكن اأن تخفف ب�صكل ملمو�ض من �صغوط املالية 
العامة لل�صلطة، م�صريا اإىل اأن حجم الإيرادات التي 

بلغ  الإ�رسائيلية  احلكومة  لدى  معلقة  زالت  ما 
669 مليون دولر �صاملة ا�صرتاكات املعا�صات 

يف  العاملني  الفل�صطينيني  من  املتح�صلة 
توظيفهم.  جهات  وم��ن  الحتالل  مناطق 

وقال البنك كان من املتوقع اأن يتم حتويل 
هذه ال�صرتاكات اإىل �صندوق متخ�ص�ض 

ال�صلطة  تقم  مل  وال���ذي  للمعا�صات 
الفل�صطينية باإن�صائه بعد. وقال �صتني 

لو يورغن�صن، املدير القطري لل�صفة 
البنك  يف  غ��زة  وق��ط��اع  الغربية 

خف�ض  ميكن  التقرير  يف  الدويل، 
اإىل   2016 عام  املوازنة  عجز 

اأقل من مليار دولر وت�صييق 
املتوقعة  التمويلية  الفجوة 

املئة  يف   50 م��ن  ب��اأك��رث 
خ�صائر  تخفيف  مت  اإذا 

الإي��������رادات. وي�����ص��ك��وا 
من  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ون 

وا�صحة  اآلية  غياب 
معرفة  من  متكنهم 

ح���ج���م اأم��������وال 
التي  ال�����رسائ��ب 

اإ�رسائيل  تقوم 
ب���ج���م���ع���ه���ا، 

م����ق����اب����ل 
ع���م���ول���ة 

م���ال���ي���ة، 
ع����ل����ى 

الب�صائع التي تدخل اىل ال�صوق الفل�صطينية من خاللها وفق اتفاق 
باري�ض القت�صادي. وقالت عودة الآلية املتبعة غري وا�صحة يف 
حت�صلها  التي  ال�رسائب(  )اأم��وال  باملقا�صة  ت�صمى  ما  حت�صيل 
الفل�صطيني مقابل عمولة ثالثة يف املئة.. لكن  اإ�رسائيل للجانب 
على  تاأكيدات  لدينا  يوجد  ل  الوثائق  جميع  على  اإطالعنا  لعدم 
بذلك.  مطالبتنا  رغم  الإ�رسائيليني  من  املح�صلة  املبالغ  قيمة 
واو�صحت عودة اأنه متت املوافقة من الحتالل الإ�رسائيلي على 
ت�صليم بع�ض املبالغ التي تعترب لنا ومل يتم حتويلها. وكان البنك 
موؤخرا  وافقت  الإ�رسائيلية  احلكومة  ان  تقريره  يف  قال  الدويل 
اخل�صائر  هذه  بع�ض  لتعوي�ض  دولر  مليون   128 حتويل  على 
اجلهود  من  مبزيد  القيام  اإىل  داعيا  ال�صنوات  عرب  تراكمت  التي 
النمو  وحفز  بال�رسائب  املتعلقة  اخل�صائر  على  التغلب  اأجل  من 
املعي�صة وخف�ض  م�صتويات  لرفع  يكفي  ينمو مبا  اقت�صاد ل  يف 

البطالة املرتفعة.

رام الله – متابعة

بروكسل – متابعة

نيويورك – متابعة

برلين – متابعة

بكين - متابعةمكة المكرمة – متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


