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حركة االسهم دعوات لروسيا من أجل خصخصة 
"باش نفط"

فرنسا تطالب بإيقاف اتفاقية 
الشراكة األوروبية – األميركية

أبل تواجه فاتورة ضرائب بمليارات اليورو

أمريكا: صعود إنفاق المستهلكين 
ومعدالت التضخم ال تزال ضعيفة

المنير: فرض ضريبة القيمة 
المضافة في مصر

الرو�سية  نفط"  "رو�س  �رشكة  رئي�س  دعا   
 50% من  اأكرث  بيع  اإىل  احلكومة  للطاقة، 
مبلغ  مقابل  نفط"  "با�س  �رشكة  اأ�سهم  من 

قدره 5 مليارات دوالر.
خ�سخ�سة  عملية  اأن  �سيت�سني،  اإيغور  وذكر 
اأ�سهم  من   19.5% وبيع  نفط"،  "با�س 
مليار   16 نحو  �سيدر  الحقا،  نفط"  "رو�س 
املوازنة  عجز  من  باحلد  �ست�ساهم  دوالر، 

املتوقع خالل العام اجلاري.
 يف وقت �سابق، اأجل رئي�س الوزراء الرو�سي، 
نفط"  "با�س  خ�سخ�سة  مدفيديف،  دميرتي 

اإىل زمن غري حمدد.
االأول  النائب  �سوفالوف،  اإيغور  ك�سف  فيما 
لرئي�س الوزراء الرو�سي، اأن بيع اأ�سهم الدولة 
 19.5% بيع  بعد  �سينفذ  نفط"  "با�س  يف 
قيمة  مقدرا  نفط"،  "رو�س  �رشكة  اأ�سهم  من 
نفط"  "با�س  يف  للدولة  اململوكة  االأ�سهم 
 297-315 بنحو   ،50.08% تبلغ  والتي 
ب�سكل  دوالر(  مليار   4.846( روبل  مليار 
نفط  �رشكة  نفط"  "با�س  اأن  يذكر  مبدئي. 
رو�سية تعمل يف اأكرث من 20 منطقة داخل 
الرئي�سون  وامل�ساهمون  وخارجها.  رو�سيا 
فيها، ب�سكرييا، واالحتاد الرو�سي ممثال يف 

الوكالة االحتادية الإدارة العقارات.

بوقف  املطالبة  عزمها  فرن�سا  اأعلنت   
يف  ال�رشاكة  اتفاقية  حول  املحادثات 
التجارة واال�ستثمار عرب االأطل�سي بني 
ي�سري  ما  واأمريكا،  االوروب��ي  االحت��اد 
اإىل اأن االتفاقية تواجه منعطفا خطريا.
وزير التجارة الفرن�سي، ماتيا�س فيكل، 
�رشح باأنه يجب وقف اجلولة احلالية 
االأطل�سي،  عرب  التجارة  حمادثات  من 
نظرائه  على  ذلك  �سيقرتح  اأنه  م�سيفا 

يف نهاية �سبتمرب/اأيلول املقبل.
نهاية  " انه يف  الفرن�سي  الوزير  وقال 

وزراء  يجتمع  ح��ني  �سبتمرب  �سهر 
التجارة يف براتي�سالفا �ساأطالب با�سم 
فرن�سا اإنهاء املفاو�سات حول اتفاقية 
عرب  واال�ستثمار  التجارة  يف  ال�رشاكة 

االأطل�سي".
واأ�ساف "ينبغي اإنهاوؤها ب�سكل وا�سح 
حتى نبداأ من جديد على اأ�سا�س �سليم".

االأمل��اين،  االقت�ساد  وزي��ر  اأعلن  كما 
املا�سي  االأحد  يوم  غابرييل،  زيغمار 
باتفاقية  اخلا�سة  املفاو�سات  اأن 
عرب  واال�ستثمار  التجارة  يف  ال�رشاكة 
اأن  بعد  ال��واق��ع  يف  ف�سلت  االأطل�سي 
اأوروبا قبول عدد من املطالب  رف�ست 

االأمريكية.

اأم�����س  االأوروب���ي���ة  املفو�سية  اأ����س���درت   
ال��ث��الث��اء 30 اأغ�����س��ط�����س/اَب ق��راره��ا يف 
تلقتها  التي  ال�رشيبية  الت�سهيالت  ق�سية 
باأن  تقارير  و�سط  اإيرلندا،  يف  "اأبل"  �رشكة 
اليورو.  مبليارات  غرامات  �ستدفع  ال�رشكة 
ب�ساأن  حتقيقا  االأوروبية  املفو�سية  وانهت 
 3 ا�ستغرق  ه��ذه  ال�رشيبية  الت�سهيالت 
�سنوات. وكانت بروك�سل و�سفت م�سبقا هذه 
واأفادت  قانونية".  "غري  باأنها  الت�سهيالت 
تقاريرها  اأح��دث  يف  االوروبية  املفو�سية 
االإلكرتونيات  عمالق  على  �سيتوجب  باأنه 
مبليارات  تقدر  غرامة  دفع  )اأبل(  االأمريكي 
غرامة  اأك��رب  �سيجعلها  ال��ذي  االأم��ر  اليورو، 
االأغ��ل��ب  وع��ل��ى  اأوروب����ا،  يف  ت��دف��ع  مالية 

�ستطعن "اأبل" يف احلكم.
فاإنه  االأوروب��ي،  االحت��اد  قانون   ومبوجب 
ال ي�سمح لل�سلطات ال�رشيبية الوطنية مبنح 
مزايا اأو ت�سهيالت �رشيبية ل�رشكات معينة، 
ذلك  ال��ق��ان��ون  يعترب  حيث  غ��ريه��ا،  دون 

م�ساعدات حكومية غري قانونية.
فاإن  االأوروب����ي،  االحت��اد  ل�سلطات  ووفقا 
يف  قوانني  اأ���س��درت  االيرلندية  احلكومة 
عام 1991 و 2007 �ساهمت يف تخفي�س 
"اأبل"  تدفعها  ال��ت��ي  ال�����رشائ��ب  ف��ات��ورة 
ال�سلطات  انتقدت  جهتها  من  ال��ب��الد.  يف 
"اأبل"  �رشكة  م��ع  التحقيقات  االأمريكية 
وزارة  وقالت  مماثلة،  اأمريكية  و�رشكات 
اإن  املا�سي  االأ�سبوع  االأمريكية  اخلزانة 
القوانني  تتجاوز  قد  االأوروبية  "املفو�سية 

ال�رشيبية للدول االأع�ساء فيها". 

الواليات  يف  امل�ستهلكني  اإنفاق  زاد   
الرابع  لل�سهر  يوليو/متوز  يف  املتحدة 
على التوايل، و�سط طلب قوي على ال�سيارات، 
الذي  االقت�سادي  النمو  ت�سارع  اإىل  ي�سري  مبا 
)البنك  االحت��ادي  االحتياطي  ملجل�س  ي�سمح  قد 
املركزي االأمريكي( برفع اأ�سعار الفائدة هذا العام.

"ان  لها  بيان  يف  االأمريكية   التجارة  وزارة  وقالت 
الن�ساط  ثلثي  من  اأكرث  ي�سكل  الذي  امل�ستهلكني،  اإنفاق 
عقب  املا�سي  ال�سهر  املئة  يف   0.3 زاد  االقت�سادي، 
يونيو/ يف  بالرفع  التعديل  بعد  املئة  يف   0.5 ارتفاعه 
حزيران. وجاءت الزيادة يف يوليو متوافقة مع توقعات خرباء 
االإنفاق  ارتفاع  اإىل  ت�سري  االأولية  التقديرات  وكانت  االقت�ساد. 
معدل  �سوء  يف  التعديل  وبعد  يونيو/حزيران.  يف  املئة  يف   0.4
بعد  يوليو،  يف  املئة  يف   0.3 امل�ستهلكني  اإنفاق  معدل  زاد  الت�سخم 
ارتفاعه 0.4 يف املئة يف يونيو. ويبدو اأن اإنفاق امل�ستهلكني حافظ على 
 4.4 �سنوي  مبعدل  زاد  حني  الثاين،  الربع  يف  اكت�سبها  التي  القوة  بع�س 
القفزة  و�ساهمت هذه  اأ�رشع وترية منو يف نحو عامني.    املئة، م�سجال  يف 
يف تبديد بع�س اأثر الهبوط احلاد يف املخزونات والرتاجع امل�ستمر منذ فرتة 

طويلة يف ا�ستثمارات ال�رشكات. ومنا االقت�ساد االأمريكي بن�سبة 1.1 يف املئة 
اإىل تقارير  اإنفاق امل�ستهلكني ل�سهر يوليو  يف الربع الثاين. وان�سمت بيانات 
عن عجز يف جتارة ال�سلع واالإنتاج ال�سناعي، وطلبيات ال�سلع املعمرة وبناء 
الوحدات ال�سكنية، اأ�سارت اإىل ت�سارع النمو االقت�سادي يف مطلع الربع الثالث. 
ويقدر بنك االحتياطي االحتادي يف اأتالنتا حاليا و�سول منو الناجت املحلي 

االإجمايل يف الربع الثالث بوترية �سنوية ن�سبتها 3.4 يف املئة.
ويف ال�سهر املا�سي مل تظهر عالمات  على وجود �سغوط ت�سخمية حتى مع 
ال�سخ�سي  اال�ستهالك  نفقات  اأ�سعار  موؤ�رش  وزاد  امل�ستهلكني.  اإنفاق  ارتفاع 
الذي ي�ستبعد اأ�سعار االأغذية والطاقة املتقلبة بن�سبة 0.1 يف املئة بعد ارتفاعه 
بن�سبة مماثلة يف يونيو حزيران. وعلى مدى 12 �سهرا حتى يوليو متوز ارتفع 
ويزيد  املئة.  يف   1.6 االأ�سا�سي  ال�سخ�سي  اال�ستهالك  نفقات  اأ�سعار  موؤ�رش 
االحتياطي  جمل�س  ويف�سل  مار�س/اآذار.   منذ  �سهريا  الن�سبة  بنف�س  املوؤ�رش 
موؤ�رش اأ�سعار نفقات اال�ستهالك ال�سخ�سي االأ�سا�سي يف قيا�س الت�سخم. ويظل 
املوؤ�رش دون امل�ستوى الذي ي�ستهدفه املركزي والبالغ اثنني يف املئة. وارتفع 
1.6 يف املئة يف  اإنفاق امل�ستهلكني ال�سهر املا�سي بدعم من ارتفاع ن�سبته 
م�سرتيات ال�سلع امل�سنعة املعمرة مثل ال�سيارات وزاد االإنفاق على اخلدمات 
0.4 يف املئة يف حني تراجع االإنفاق على ال�سلع غري املعمرة 0.5 يف املئة. 
املئة  يف   0.3 ارتفاعه  بعد  يوليو،  يف  املئة  يف   0.4 ال�سخ�سي  الدخل  وزاد 
زادت  املئة يف حني  0.5 يف  والرواتب  االأجور  وارتفعت  يونيو حزيران.  يف 

املدخرات اإىل 794.7 مليار دوالر من 776.2 مليار يف يونيو حزيران.

ان بالده تتوقع  ال�رشيبية يف م�رش  لل�سيا�سات  املالية   قال نائب وزير 
اأول  املئة يف  13 يف  بن�سبة  امل�سافة  القيمة  قانون �رشيبة  تطبيق  بدء 
 2.25( جنيه  مليار   20 نحو  م�ستهدفة  بح�سيلة  االأول  اأكتوبر/ت�رشين 

مليار دوالر( خالل 2016-2017.
وتوقع عمرو املنري انخفا�س ح�سيلة ال�رشيبة "بني 13 و14 مليار جنيه 
عما كان م�ستهدفا قبل مناق�سة القانون يف جمل�س النواب ب�سبب خف�س 
�سعر ال�رشيبة اإىل 13 يف املئة وانتهاء الربع االأول من ال�سنة املالية دون 
التطبيق ولذا نتوقع اأن ت�سل احل�سيلة اإىل 20 مليار جنيه خالل -2016

."2017
�سعبة  ظ��روف  يف  االأط���راف  ك��ل  قابلت  احلكومة  ان  املنري  واأ���س��اف 
باأقل  امل�سافة(  القيمة  )�رشيبة  القانون  مترير  االإمكان  قدر  و�سنحاول 
قدر من اخل�سائر من جمل�س النواب. اتوقع اأن يدخل القانون حيز التطبيق 
يف اأكتوبر املقبل بعد مروره مبراحله القانونية بداية من اإعادة �سياغته 
اإعادته ملجل�س الوزراء ثم رئا�سة  اإر�ساله ملجل�س الدولة ملراجعته ثم  ثم 

اجلمهورية العتماده ون�رشه باجلريدة الر�سمية. 
القيمة امل�سافة غري مرتبط ب�سدور  اأن تطبيق �رشيبة  اإىل  الوزير  وا�سار 
من  �سهر  خالل  ت�سدر  اأن  املنتظر  من  التي  للقانون  التنفيذية  الالئحة 

اإقراره.

األردن: استيراد غاز إسرائيل مطروح والمفاوضات حوله بين مد وجزر

 قال نائب رئي�س الوزراء االأردين لل�سوؤون االقت�سادية، 
اال�رشائيلي  الغاز  اإىل  تنظر  ب��اله  اإن  العناين،  ج��واد 
لقربه  الكلفة على بالده،  قليلة  الطاقة  كاأحد خيارات 

جغرافيا.
ال�سناعة  وزير  من�سب  ي�سغل  الذي  العناين  واأ�ساف 
اأحد  هو  اال�رشائيلي  الغاز  ان  والتموين  والتجارة 
البدائل التي ندر�سها وهو اأقلها كلفة علينا.. اأريد النظر 
اليه، ولكن هل �ساألتزم به اأم ال، فهذا يعتمد على نتيجة 
الظروف  التي ما تزال بني مد وجزر ح�سب  التفاو�س 

ال�سيا�سية وح�سب االأحوال.
يف  م�سريات  املا�سيني،  العامني  خ��الل  وخ��رج��ت 
اأردن��ي��ة  مفاو�سات  اأي��ة  ترف�س  ع��م��ان،  العا�سمة 

ال�سترياد الغاز من ا�رشائيل من احلقول الواقعة قبالة 
�سواحل البحر املتو�سط، لتلبية حاجة الطلب املحلي.

يف  الغاز  ال�سترياد  ميناءين  "بنينا  ال��وزي��ر:  وتابع 
العقبة )جنوب( وناأتي به من دول كثرية منها م�رش، 
يتطلب  فهو  بعيدة  م�سافات  من  به  تاأتي  حتى  لكن 
التكثيف ومن ثم اإعادته اإىل حالة الغاز وهما عمليتان 
االأردن  وي��ع��اين  النقل."  لكلفة  ت�سافان  مكلفتان 
الوقود  عرب  الكهرباء  اإن��ت��اج  تكلفة  يف  ارت��ف��اع  من 
ا�سترياد  منها  كلفة  اأقل  بدائل  عن  ويبحث  ال�سناعي، 
الغاز الطبيعي، ووقع العام املا�سي على مذكرة تفاهم 
ال�سترياد الغاز الفل�سطيني من حقل غزة مارين قبالة 
�سواحل غزة. ووفق اأرقام �سدرت االأ�سبوع املا�سي عن 
وزارة الطاقة االأردنية، تبلغ حاجة اململكة يوميًا من 
جميعًا  ا�ستريادها  يتم  مكعب  قدم  مليون   400 الغاز 
من  حاجتها  و�سد  الكهربائية  الطاقة  توليد  لغايات 

الكهرباء، وتعتمد تكلفة �رشاء الغاز بناء على االأ�سعار 
العناين  و�سف  اأخ��رى،  جهة  من  املتباينة.  العاملية 
واالأزمات  الظروف  العربي يف ظل  االقت�ساد  م�ستقبل 
التي متر بها املنطقة، ب�الغام�س يف الوقت احلا�رش، 
متاأثرة  �ستكون  اقت�سادية  ت��ط��ورات  اأي  ان  وق��ال 
مدير  وقال  العربية.  املنطقة  يف  ال�سيا�سية  بالنتائج 
اإدارة ال�رشق االأو�سط واآ�سيا الو�سطى يف �سندوق النقد 
اإن  املا�سي،  ني�سان/اإبريل  يف  اأحمد  م�سعود  الدويل، 
ال�رشاعات  نتيجة  تدهورت  العربية  الدول  اقت�سادات 
على  ين�سحب  وهذا  العربي،  الربيع  وثورات  ال�سيا�سية 
دول اجلوار لبلدان الثورات، وتراجع اأ�سعار النفط اخلام 
للنفط. وب�ساأن احلرب  العربية املنتجة  للدول  بالن�سبة 
على االإرهاب وا�ستنزافها ملقدرات الدول االقت�سادية، 
ركز العناين على اأنها لي�ست احلرب على االإرهاب فقط 
االإقليمية  ال��دول  وتدخالت  الداخلية،  احل��روب  واإمن��ا 

يخلق  اأي�سًا  هو  االأخ��رى  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
جرى  ال��ذي  اال�ستثمار  �سندوق  اإىل  وتطرق  م�سكلة. 
بني  املا�سي  ني�سان/اإبريل  �سهر  اأواخر  عليه  التوقيع 
االأردن وال�سعودية، "ما نزال نبحث يف هذا املو�سوع، 
هناك تطورات ولقاءات قريبة على م�ستويات خمتلفة 
الإن�ساء �سندوق م�سرتك، وال�سعوديون �سيقررون حجم 
بها".   �سيدخلون  التي  وامل�����رشوع��ات  ا�ستثماراتهم 
واعترب نائب رئي�س الوزراء االأردين اأن بلده هو الوحيد 
�سباط/فرباير  يف  لندن  موؤمتر  مبخرجات  امللتزم 
وتقدمي  ال�سوريني  الالجئني  ا�ست�سافة  ب�ساأن  املا�سي 
اخلدمات االأ�سا�سية والرعاية ال�سحية والتعليمية لهم. 
وتابع: طبعًا هنالك بع�س االأمور التي متت اال�ستجابة 
املن�ساأ  �رشوط  تخفيف  مثل  املانحني،  جانب  من  لها 
لل�سادرات االأردنية مع االأوروبيني، لتعزيز االقت�ساد 

املحلي وتوفري فر�س عمل اإ�سافية يف ال�سوق.

ووقع االأردن مع الدول املانحة على اتفاق ب�ساأن تقدمي 
املنح وامل�ساعدات والقرو�س املي�رشة خلدمة الالجئني 
الإيوائهم  املطلوبة  التحتية  والبنى  املدار�س  وبناء 
وتقدمي اخلدمات التي يحتاجونها، على اأ�سا�س اأنهم لن 
يعودوا غداً اإىل �سوريا، واالفرتا�س باأنهم �سيبقون هنا 

ل�سنوات قبل اأن يتمكنوا من العودة، وفق العناين.
وقال العاهل االأردين امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني 
امل�ساعدات  اإن  اجل���اري،  ال�سهر  �سابق  وق��ت  خ��الل 
ق�سية  اأن  اىل  م�سرياً  تكفي،  ال  للمملكة  املقدمة 
الالجئني هي م�سوؤولية دولية، الأن ال�رشاع يف �سوريا 
واإمنا  فقط  اإقليميًا  �رشاعًا  وال  حمليًا  �رشاعًا  لي�س 

اأ�سبح �رشاعًا دوليًا. 
وك�سف وزير ال�سناعة االأردين، عن حتمل بالده خ�سائر 
العراق و�سوريا، نتيجة  اإغالق احلدود مع  كبرية جراء 
ال�سكاين  النمو  فاإن  املنطقة  يف  جرت  التي  االأح��داث 

املا�سية،  الثالثة  االأع��وام  خالل   7% بن�سبة  ارتفع 
دخل  معدل  اأن  هذا  معنى  �سابقًا،   3% مع  مقارنة 
الفرد يقل %4 وموارد املياه ال�ساحلة لل�رشب، بالكاد 
ال�سكان املحليني، لكن مع دخول  كانت تغطي حاجة 
على  ال�سغط  ف��اإن  و�سوري،  عراقي  مليوين  من  اأك��رث 
املوارد املائية ارتفع. وبلغ عدد ال�سوريني الذين دخلوا 
االأردن منذ بداية الثورة، نحو 1.350 مليون ن�سفهم 
العراقيني  عدد  يبلغ  بينما  "الجئ"،  ب�سفة  م�سجلون 
االإح�ساء  عن  �سادرة  اأرق��ام  وفق  األفًا   130 قرابة 
تكلفة  اإن  العناين،  وقال  اجلاري.  العام  مطلع  االأردين 
 2000 قرابة  تبلغ  االأردين  االقت�ساد  على  ال�سوري 
2.5 مليار دوالر  االأردن يتحمل  اأن  اأي  �سنويًا،  دوالر 
تعادل  ال  والتعوي�سات  املالية  املنح  بينما  �سنويًا، 
%45 من اإجمايل املبلغ، والباقي تتحمله اخلزينة اأو 

املواطن االأردين.

عمان – متابعة

منتدى األعمال الصيني – السعودي: 
رؤية 2030 تتكامل مع طريق الحرير

الثاين  النائب  العهد  التي يقوم بها ويل ويل  الزيارة   تزامنًا مع 
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حممد بن �سلمان اإىل ال�سني، 
 - ال�سيني  االأعمال  منتدى  بكني  ال�سينية  العا�سمة  يف  عقد 
ماجد  ال�سعودي  واال�ستثمار  التجارة  وزير  مب�ساركة  ال�سعودي 
الق�سبي ووزير الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية خالد الفالح 
ونغ  ال�سيني  ال��دويل  التجارية  التنمية  جمل�س  رئي�س  ونائب 

جينزهني.
ونغ دعا اإىل تو�سيع التعاون االقت�سادي اإىل اآفاق اأكرب مبا يخدم 

ا�ستثمارات  هناك  اإن  قائاًل  ال�سديقني،  البلدين  م�سالح 
ال�سيني  االأع��م��ال  ق��ط��اع  حتفز  اململكة  يف  واع���دة 

ال�رشيك  تعد  ال�سني  اأن  اإىل  م�سرياً  فيها،  لال�ستثمار 
االأول للمملكة من ناحية التجارة واال�ستثمار.

 - ال�سعودية  العالقات  اأن  اإىل  الق�سبي  اأ�سار  فيما 
ال�سينية ت�سهد تطوراً ملمو�سًا يف املجاالت كلها، 

والتجاري  االقت�سادي  املجال  يف  خ�سو�سًا 
اأن  مبينًا  واخلدمي،  وال�سناعي  واال�ستثماري 

ال�سني  اإىل  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  زي��ارة 
جاءت لتوؤكد ذلك.

 "2030 اململكة  "روؤية  اأن  واأو����س���ح 
التنموية واالقت�سادية هي روؤية طموحة 

اال�ستثمارات  تو�سيع  على  وتبني  وقوية 
اأن  اإىل  م�سرياً  ال��دول،  بني  وال�رشاكات 

االأول  التجاري  ال�رشيك  هي  ال�سني 
االأع��م��ال  ملتقى  واأك����د  للمملكة. 

الروؤية  اأن  ال�سيني   - ال�سعودي 
حت�سني  رغ��ب��ات  لت�رشع  ج��اءت 

وت��رف��ع  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  البيئة 
وت��ط��ور  دول���ي���ًا  تناف�سيتها 

العديد  يف  اال�ستثمار  فر�س 
ذات  الواعدة  القطاعات  من 

امل�ستغلة  غري  املقومات 
تقنية  ق��ط��اع��ات  م��ث��ل 

واالإ�سكان  املعلومات 
وال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري 

وال��ن��ق��ل وال��ت��ع��دي��ن 
وال�������س���ن���اع���ات 

الع�سكرية والطاقة 
البديلة وغريها.
الق�سبي  واأ�سار 

ف��ت��ح  اإىل 
اال���س��ت��ث��م��ار 

االأج���ن���ب���ي 
يف 

ململكة  ا
مبلكية 
 100

يف 

كاإحدى اخلطوات  التجاري من �سمن �سوابط،  القطاع  املئة يف 
نحو حتقيق مزيد من اال�ستقرار.

وبني اأن قطاع االأعمال ال�سيني يبحث عن مزيد من الفر�س للنمو 
هي  واململكة  ح��دوده،  خارج  واالإنتاج  اال�ستثمار  يف  والتو�سع 
املركز االأ�سا�سي واالأن�سب الذي تتيح له التو�سع يف اأ�سواق ال�رشق 
واأفريقيا حيث تتوافر كل املقومات والفر�س مبا يخدم  االأو�سط 
امل�ستثمرين لتحقيق اأعلى معدالت ربحية باأقل خماطرة يف بيئة 

تناف�سية وبيئة حتتية متطورة.
احلرير  طريق  الإح��ي��اء  اجل��ادة  ال�سينية  امل�ساعي  "اإن  وق��ال 
االأر�سية  الكرة  لربط �رشق  االأو�سط  ال�رشق  وبالرتكيز يف منطقة 

بغربها، تن�سجم مع روؤية اململكة 2030.

بكين – متابعة

موسكو – متابعة

باريس – متابعة

بروكسل – متابعة

القاهرة – متابعة واشنطن – متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


