
3 عربي وعالمي Wed. 28 Sep. 2016 issue no 198
االربعاء 28 أيلول 2016 العدد 198

حركة االسهم المدير السابق لصندوق النقد الدولي 
متهم باالختالس

أول إضراب شامل في هيونداي منذ 12 عامًا

30 من البلدان النامية تسعى 
لتطوير برامج طاقة نووية

برايم: اإلبقاء على أسعار الفائدة إشارة 
الرتفاع الجنيه المصري

اتفاق ثنائي على صندوق 
الخصخصة اليوناني

النقد  ل�صندوق  ال�صابق  املدير  جل�س   
الأوىل  للمرة  رات��و،  رودريغو  ال��دويل، 
يف قف�س التهام يف اإ�صبانيا ملواجهة 
اتهامات بانه م�صوؤول عن نظام فا�صد 
يعمل يف  كان  عندما  اموال  لختال�س 

بنك خا�س.
انتهاء  بعد  كم�رصيف،  عمله  وخ��الل   
يف  ال���دويل،  النقد  �صندوق  يف  عمله 
انه  يعتقد  و2012،   2010 ال��ف��رة 
يف  م�رصفية  ف�صيحة  اأك��ر  يف  اأ�صهم 
بنكيا  دخ��ول  ج�صدها  ال��ب��الد  ت��اري��خ 
ظروف  يف   2011 يف  البور�صة  اإىل 
عمليات  وق���وع  يف  �صكوك  �صابتها 
احتيال، ما دفع الدولة اإىل تاأميم هذه 

املجموعة امل�رصفية لتجنب اإفال�صها.
اأزمة م�رصفية ا�صتدعت  اإىل  واأدى ذلك 
للقطاع  عاجلة  اوروبية  اإنقاذ  عملية 
امل�رصيف الإ�صباين ت�صمنت تقدمي 41 

مليار يورو من القرو�س.
واحد  جلزء  الق�صاء  امام  راتو  وميثل   
بطاقات  ملف  ه��و  الق�صية  م��ن  فقط 

الئتمان ال�رصية.
اآخر  م�صوؤول   64 مع  رات��و  ويحاكم   
»كاخا  ادارة  جمل�صي  يف  واع�����ص��اء 
املجموعة  بنكيا،  م�رصف  ثم  مدريد« 
التي ولدت من اندماج �صبعة �صناديق 
بت�صديد  متهمون  وجميعهم  اإذخ���ار. 
م�رصفية  ببطاقات  �صخ�صية  نفقات 
»�رصية« ل �صقف لها وبدون مراقبة اأو 

بيانات �رصيبية.

هيونداي  �رصكة  يف  العاملني  احت��اد  ب��داأ   
ال�صامل  الإ�رصاب  الكورية اجلنوبية،  موتور 
عامًا   12 يف  البالد  م�صتوى  على  الأول 
الأج���ور،  حم��ادث��ات  تعرث  على  احتجاجًا 
امل�صتهدفة  والأرب���اح  املبيعات  يهدد  ما 
لل�رصكة. وياأتي الإ�رصاب الذي ي�صتمر يومًا، 
)يوليو(  مت��وز  منذ  جزئية  اإ���رصاب��ات  بعد 
اأرج��اء  يف  ال�رصكة  م�صانع  يف  املا�صي، 
لالإنتاج،  مركز  اأكر  وهي  اجلنوبية  كوريا 
ت�صنيع  من  املئة  يف   40 بن�صبة  وت�صتاأثر 

ال�صيارات امُلباعة حول العامل.

األف   114 اإنتاج  لفقد  العمل  توقف  واأدى   
 2.26( وون  تريليون   2.5 بقيمة  �صيارة 
مليار دولر( حتى اليوم، وهي اأكر خ�صارة 
لالإنتاج ب�صبب اإ�رصاب يف ال�رصكة من حيث 
احتاد  با�صم  الناطق  وقال  ال�صيارات.  قيمة 
تنوي  النقابة  اإن  ييل  ت�صانغ  غانغ  العمال 
الأ�صبوع  اأي��ام  بقية  جزئي  اإ���رصاب  تنظيم 
وفق  املقبل  الأ�صبوع  ميتد  ورمب��ا  احل��ايل، 
العاملون  ورف�����س  ال�����رصك��ة.  ا�صتجابة 
النقابة يف هيونداي موتور  اإىل  املن�صمون 
اتفاقًا  �صاحقة،  بغالبية  املا�صي  ال�صهر 
من  �صخاء  اأق��ل  لأن��ه  الأج��ور،  حول  مبدئيًا 

برنامج الأجور للعام املا�صي.

للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  قال   
بلدا   30 ح��وايل  ان  اأم��ان��و،  يوكيا  ال��ذري��ة، 
ناميا تفكر يف تطوير برامج للطاقة النووية.
�صمال  يف  البلدان  ه��ذه  من  العديد  وتقع   
وم�رص  كاملغرب  الأو�صط،  وال�رصق  اأفريقيا 

والأردن واململكة العربية ال�صعودية.
 ويف حال نفذت كل الدول التي تدر�س هذا 
اخليار بالن�صبة للطاقة خطتها، �صيت�صاعف 

حجم النادي النووي اإىل 60 دولة.
اأن  ميكن  النووية  الطاقة  "اإن  اأمانو  وقال   
انبعاثات  من  احلد  يف  كبريا  اإ�صهاما  ت�صهم 
اأمن  وحت�صني  احل��راري  الحتبا�س  غ��ازات 
بالكميات  الطاقة  ت��وف��ر  بينما  ال��ط��اق��ة، 

الكبرية واملتنامية الالزمة للتنمية".

 وذكر املدير العام للوكالة اأنه "من املتوقع 
يف   1.9 بن�صبة  النووية  الطاقة  تنمو  اأن 
التقدير  اإطار  2030، يف  املئة بحلول عام 
ن�صبة  عن  بانخفا�س  للوكالة،  املتحفظ 
العام  متوقعة  كانت  التي  املئة  يف   2.4
املرتفع  النمو  �صيناريو  ويقدر  املا�صي".  
لوكالة الطاقة الذرية ب�56 يف املئة خالل 
العام  ن�صبة  عن  بانخفا�س  ال��ف��رة،  تلك 
املا�صي التي كانت 68 يف املئة.   وي�صتند 
هذا ال�صيناريو اإىل افرا�س اأن تختار املزيد 
النووية  الطاقة  على  احل�صول  ال��دول  من 
لالحتبا�س  امل�صببة  ال��غ��ازات  م��ن  للحد 
اآ�صيا  يف  الطاقة  على  الطلب  واأن  احل��راري، 
احلالية.  باملعدلت  النمو  يف  ي�صتمر  �صوف 
وقالت الوكالة انه رغم ذلك فقد حد من هذا 

النمو تباطوؤ القت�صاد العاملي.

"برامي"  امل�����رصي  ال�صتثمار  بنك  ق��ال 
اأ�صعار  على  الإبقاء  املركزي  البنك  قرار  ان 
 11.75 عند   ، والإق��را���س  ل��الإي��داع  الفائدة 
التوايل، ميثل  املئة على  املئة و12.75 يف  يف 

اإ�صارة اإىل توقع ارتفاع اجلنيه امل�رصي.
 واأب��ق��ى امل��رك��زي امل�����رصي اأ���ص��ع��ار ال��ف��ائ��دة على 
الإقرا�س والإيداع دون تغيري، بخالف توقعات �صابقة 
بني  ي��راوح  مبا  الفائدة  اأ�صعار  برفع  ال�صتثمار  لبنوك 
معدل  ارتفاع  بعد  مئوية،  نقاط  و3  مئوية  نقطة  ن�صف 
وهو  اأغ�صط�س/اآب،  يف  املئة  يف   16.4 اإىل  ال�صنوي  الت�صخم 

اأعلى م�صتوى يف غ�صون 8 اأعوام.
 واأ�صاف "برامي"  يف مذكرة بحثية اأن قرار املركزي امل�رصي نهاية 
يرتبط  والذي  الفائدة  لقرار رفع  تاأجيل  املا�صي، هو جمرد  الأ�صبوع 
ملواجهة  اأداة  كونه  من  اأكرث  اإعالنه،  املتوقع  املحلية  العملة  بتعومي 

معدلت الت�صخم والناجتة عن تطبيق قانون �رصيبة القيمة امل�صافة.
لي�س  الأ�صا�س،  يف  مرر  املتوقع،  الفائدة  اأ�صعار  رفع  اأن  البنك  واأو�صح   
للحفاظ على القوة ال�رصائية لالأفراد يف مواجهة ت�صخم الأ�صعار، ولكن لزيادة 
القدرة التناف�صية لل�صوق امل�رصية جلذب ال�صتثمارات الأجنبية ق�صرية الآجل 

بقدرة  م�رصوط  اجلنيه  رفع  توقيت  "برامي" اأن  واأو�صح  املحفظة.   ا�صتثمارات 
على  اأ�صهر  اأربعة  ملدة  للبالد  ال�صتريادية  الفاتورة  كلفة  تاأمني  على  احلكومة 

الأقل 20 مليار دولر.
2 مليار  بقيمة  بعد احل�صول على قر�س  انه ميكن حتقيق ذلك فقط  واأ�صاف   
دولر من ال�صني، و قر�س بقيمة 2 مليار دولر من ال�صعودية ، و500 مليون 
دولر قيمة الدفعة ثانية من قر�س البنك الأفريقي للتنمية والبالغ 1.5 مليار 
3 مليارات دولر من قر�س  2.5 و  دولر، وال�رصيحة الأوىل التي تراوح بني 
�صندوق النقد الدويل البالغ 12 مليار دولر، بالإ�صافة اإىل ح�صيلة بيع �صندات 

دولرية بقيمة 3 مليارات دولر.
على  وال�صعودية  ال�صني  اجلاري  ال�صهر  منت�صف  الدويل  النقد  �صندوق  وحث   
بعثة  موافقة  اأعقاب  يف  دولر،  مليارات   6 مبلغ  واإقرا�صها  م�رص  متويل 

ال�صندوق املبدئية على اإقرا�س م�رص 12 مليار دولر على ثالث �صنوات.
 وتوقع "برامي" اأن ي�صل احتياطي النقد الأجنبي امل�رصي اإىل 25 مليار دولر 
الآثار  وامت�صا�س  ملواجهة  جيد  م�صتوى  يعتر  وهو  احلايل،  العام  نهاية  يف 
الر�صمي  ال�رصف  �صعر  بني  الفجوة  وتقلي�س  املرتقب،  الرتفاع  لقرار  ال�صلبية 

واملوازي وتوحيدهما عند 11.5 جنيه/ دولر.
 وبلغ �صايف الحتياطات الدولية لدى م�رص 16.564 مليار دولر يف نهاية 
ال�صهر املا�صي.  ومنت�صف مار�س/اآذار املا�صي خف�س املركزي امل�رصي �صعر 
�صعر  لي�صل  املئة  يف   14.5 بن�صبة  ال��دولر،  اأمام  قر�صا   112 اجلنيه  �رصف 

الدولر اإىل 8.85 جنيه .

اإىل  الدوليني  دائنيها  مع  تو�صلت  اأثينا  ان  يونانية  �صحيفة  قالت   
تركيبة قيادات �صندوق اخل�صخ�صة اليوناين اجلديد.

ت�صويت  قبل  جاء  التفاق  هذا  ف��اإن  كاثيمريني  �صحيفة  وح�صب   
اإ�صالحات  حزمة  اإق���رار  على  الثالثاء  ام�س  اليوناين  ال��رمل��ان 
ا�صتمرار  اأمام  الرئي�صية  العقبات  اإحدى  اأزال  واأنه  اقت�صادية جديدة، 

ح�صول اأثينا على قرو�س بالغة الأهمية من املانحني.
عن  ممثلني  ثالثة  �صت�صم  ال�صندوق  قيادة  اأن  ال�صحيفة  وذك��رت   
احلكومة اليونانية واثنني عن الدائنني، واأن جميع املمثلني ميتلكون 

حق العرا�س على قرارات ال�صندوق.
القت�صاد  رجل  عنهم  وكلوا  الدائنني  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت   
قبل  من  كان  الذي  بيب،  لو  جاك  والفرن�صي  فيغارا  ديفيد  الإ�صباين 
كري�صتني  ال��دويل  النقد  ل�صندوق  احلالية  للرئي�صة  كبريا  م�صاعدا 
لغارد.  ومن املقرر اأن يدير �صندوق اخل�صخ�صة اجلديد عملية بيع 
املمتلكات  هذه  راأ�س  وعلى  وتاأجريها.   اليونانية  للدولة  ممتلكات 
ذلك  وكذلك مطارات وغري  الغاز،  الكهرباء و�رصكات  توزيع  �صبكات 
من ال�رصكات اململوكة للدولة.  ومن املنتظر اأن ي�صوت الرملان على 
حزمة اإ�صالح جديدة ت�صمل، اإىل جانب �صندوق اخل�صخ�صة، اإجراءات 

تتعلق باملعا�صات والنظام الجتماعي.

هبوط أسواق تركيا بعد تخفيض تصنيفها إلى درجة عالية المخاطر

املئة،  يف  اأربعة  من  اأكرث  الركية  الأ�صهم  هبطت   
اأجلها  التي  احلكومية  ال�صندات  على  العائد  وارتفع 
حني  يف  املئة،  يف  ع�رصة  نحو  اإىل  �صنوات  ع�رص 
وكالة  خف�صت  بعدما  الثنني  اأم�س  اأول  تراجعت 
عالية  درجة  اإىل  للبالد  الئتماين  ت�صنيفها  موديز 

املخاطر.
موؤ�رص  بقيادة  للبور�صة  الرئي�صي  املوؤ�رص  وتراجع   
5.12 يف املئة، بعد  الذي هبط  القطاع امل�رصيف، 
الت�صنيف  وكالة  فيه  ا�صتندت  ال��ذي  موديز  ق��رار 
بعد  القانون  �صيادة  ب�صاأن  خماوف  اإىل  الئتماين 
تباطوؤ  ناجتة عن  فا�صلة، وخماطر  انقالب  حماولة 

القت�صاد. 
الركي  الرئي�س  م�صت�صار  ب��ول��وت،  يكيت  وق��ال   

خروج  ت�صهد  قد  ب��الده  ان  اردوغ���ان،  طيب  رج��ب 
ا�صتثمارات تراوح بني اثنني وثالثة مليارات دولر 
الت�صنيف الئتماين للبالد، واأ�صاف  عقب تخفي�س 
القرا�س  تكلفة  يرفع  قد  موديز  ق��رار  اأن  بولوت 
مورغان"  "جيه.بي  بنك  وكان  لركيا.   اخلارجي 
قد  م�صتثمرين  "ان  املا�صي  يوليو/متوز  يف  قال 
يبيعون ما قيمته ع�رصة مليارات دولر من ال�صندات 
اإذا  الركية،  بال�رصكات  اخلا�صة  وتلك  ال�صيادية، 
خف�صت احدى وكالت الت�صنيف الئتماين الرئي�صية 

ت�صنيف البالد اإىل "درجة عالية املخاطر". 
الركي،  ال���وزراء  رئي�س  نائب  انتقد  جانبه  من   
معترا  "موديز"  وكالة  قرار  كورتوملو�س،  نعمان 
اأنه "�صيا�صي"، وقال ان تركيا تعار�س "املحاولت 

اخلائنة"  لتقوي�س اقت�صاد البالد.
 ا�صار كورتوملو�س، اإىل اأن �صيا�صة بالده القت�صادية 
اأن  اأي�صا  وق��ال  ال�صحيح،  الطريق  على  زال��ت  ما 

حماولة  بعد  ال��رك��ي  لالقت�صاد  اجل��ي��دة  الإدارة 
املا�صي  يوليو/متوز   15 يف  الفا�صلة  النقالب 
منذ  الكلي  القت�صاد  موؤ�رصات  واأن  املخاطر  بددت 

ذاك الوقت م�صتقرة. 
 اأم���ا وزي���ر ال��ت��ج��ارة واجل��م��ارك ال��رك��ي، بولنت 
القت�صاد  بتحقيق  ثقته  عن  اأعرب  فقد  توفنكجي، 
الركي منواً بن�صبة 4 يف املئة نهاية العام اجلاري، 
البالد  لها  تتعر�س  التي  الإرهابية  العمليات  رغم 

والأو�صاع الإقليمية املحيطة.
يف  القت�صادية  املعطيات  اأّن  توفنكجي  واأو�صح   
واأن  اإيجابي،  ب�صكل  النمو  ا�صتمرار  اإىل  ت�صري  البالد 
و�صع  لتح�صني  خططها  خالل  من  ت�صعى  احلكومة 

�صغار الك�صبة وم�صاعفة دخلهم.
خالل  من��وا  حقق  الركي  القت�صاد  اأن  واأ���ص��اف   
ال�صنوات الأربع الأخرية، على عك�س توقعات بع�س 
الأطراف، التي مل تكن تتوقع حدوث منو يف اقت�صاد 

اآب/اأغ�صط�س  �صهر  معطيات  اأن  اإىل  لفتا  البالد، 
امليزانية  يف  فائ�س  وج��ود  اإىل  ت�صري  املا�صي 
مليار  يقارب  )ما  لرية  مليار   3.6 بقيمة  العامة 
و200 مليون دولر اأمريكي(.  وتابع بالقول "البنك 
الفائدة  ن�صبة  تخفي�س  ي�صتمر يف  الركي  املركزي 
على  اإيجابًا  اخلطوة  هذه  تنعك�س  اأن  يف  وناأمل   ،
القت�صاد والقطاع احلقيقي، كما ننتظر من البنوك 
العاملة يف البالد، القتداء ب�صيا�صات البنك املركزي 
وتخفي�س ن�صب الفائدة، وناأمل اأن يحدث حت�صنًا يف 

معدلت الفائدة على الودائع".
الركي  القت�صاد  "منو  اأن  اإىل  توفنكجي  ولفت   
خالل الربع الثاين من العام احلايل بن�صبة 3.1 يف 
هذه  اأن  مبينا  املاأمول،  امل�صتوى  دون  كان  املئة، 
ال�صابع عامليًا بني  املركز  الن�صبة جعلت تركيا يف 
وتفوقت  املذكورة،  الفرة  خالل  منواً  الأكرث  الدول 

بذلك على 21 دولة اأوروبية".

تراجع  اأ�صباب  اأحد  من  اأن  "اإىل  توفنكجي  واأ�صار   
النمو يف الربع الثاين من العام احلايل، هو انخفا�س 
الإنتاج يف القطاع الزراعي الناجم عن �صوء الأحوال 
خالل  النمو  حت�صن  يف  اأمله  عن  معربًا  اجلوية"، 
الت�صخم  انخفا�س  بدء  مع  خا�صة  املقبلة،  الفرة 
عر  املنتجني  وت�صجيع  الغذائية  املواد  اأ�صعار  يف 

تفعيل اآليات ال�صتثمار والإنتاج.
 واأردف توفنكجي قائاًل "من املمكن اأن تبقى ن�صبة 
النمو دون امل�صتوى املاأمول خالل الربع الثالث من 
ب�صكل   2017 �صندخل عام  اأننا  اإل   ، العام اجلاري 
قوي، لأننا نتوقع اأن يتجاوز النمو يف الربع الرابع 
الركي  اأّن القت�صاد  اأنني واثق من  توقعاتنا، كما 
بن�صبة  منواً  و�صيحقق  متزن  ب�صكل  منوه  �صيوا�صل 
بف�صل  وذلك  اجلاري،  العام  نهاية  مع  املئة  يف   4

جهود ون�صاط ال�صعب الركي".
ت�صنيفها  "موديز"  وكالة  بخف�س  يتعلق  وفيما 

الئتماين لركيا، قال الوزير الركي "قرار الوكالة 
ت�صتطع  مل  اأنها  لل�صك،  جمال  يدع  ل  مبا  يو�صح، 
املتخذة  القت�صادية  للتدابري  دقيق  بتحليل  القيام 

يف تركيا".
احلكومة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الإج�����راءات  ���رصد  ث��م   
قائاًل  للبالد،  القت�صادية  البنية  اإ�صالح  بهدف 
عليها  اأقدمت  التي  الإج��راءات  من  العديد  "هناك 
حت�صني  منها  امل��دخ��رات،  زي��ادة  بهدف  حكومتنا 
النظام التقاعدي و�صندوق الرثوة ال�صيادية، ولدينا 
النكما�س  منع  �صاأنها  من  اقت�صادية  تطبيقات 
الداخلية،  الأ�صواق  على  احلا�صل  ال�صغط  وتخفيف 
يف  تعديل  على  اإق��دام��ن��ا  الإج�����راءات  ه��ذه  وم��ن 
ووكالة  الئتمان،  بطاقات  باأق�صاط  العمل  نظام 
التي خف�صت ت�صنيف تركيا مل تالحظ هذه  موديز 
يعك�س  ل  قرارها  واإن  والإج����راءات،  التح�صينات 

حقيقة القت�صاد الركي".

أسطنبول – متابعة

دول الخليج تتوقع االستفادة 
من البريكست

للخروج  يكون  اأن  للبحوث" ،  بالنيت  " اورينت  موؤ�ص�صة  توقعت   
تعزيز  م�صتوى  يف  اإيجابي  اأثر  الأوروب��ي  الحتاد  من  الريطاين 
حني  يف  اخلليج،  ودول  املّتحدة  اململكة  بني  الثنائية  العالقات 
والحت��اد  اخلليج  دول  بني  احل��رة  التجارة  اتفاق  ي�صهد  لي��زال 
بدء  على  عقدين  من  اأك��رث  م��رور  رغ��م  على  عراقيل،  الأوروب���ي 

املفاو�صات حوله.
"ملاذا  عنوان  حتت  حديثًا  اأ�صدرته  تقرير  يف  املوؤ�ص�صة  واأ�صارت   
الن�صحاب الريطاين من الحتاد الأوروبي مهم بالن�صبة اإىل دول 
الإيجابي لالن�صحاب الريطاين  "امل�صار  اأن  اإىل  العربي" ،  اخلليج 
من  كل  اتخذتها  التي  ال�صراتيجية  الإج���راءات  يف  يتجّلى  ب��داأ 
جتارية  اتفاقات  يف  للدخول  املا�صي،  العام  والبحرين  الإمارات 

التجاري بني  التبادل  �صاأنها م�صاعفة حجم  ثنائية من 
 37( درهم  مليار   135.24 اإىل  وبريطانيا  الإم��ارات 

اإبرام  اإىل  اإ�صافة   ،  2020 عام  بحلول  دولر(  مليار 
خالل  ال�رصيبي  الزدواج  لتجنب  اّتفاقني  الدولتني 

العام احلايل".
اأن  اإىل  التقرير  اأ�صار  ال�صعودية،  خ�س  ما  ويف 

الن�صحاب  تداعيات  اإىل  بتفاوؤل  تتطلع  اململكة 
ال�صوق  على  الأوروب��ي  الحت��اد  من  الريطاين 

املحلية، نظرا اإىل املكانة القت�صادية العالية 
من  واح��دة  ب�صفتها  اململكة  تتبواأها  التي 

للمملكة  ال�صراتيجيني  ال�رصكاء  اأك��ر 
الأو���ص��ط  ال�����رصق  منطقة  يف  امل��ت��ح��دة 

مليار   5.5 جت��اوز  ���ص��ادرات  بحجم 
دولر(  مليار   7.2( اإ�صرليني  جنيه 

العام املا�صي، يف حني بلغت قيمة 
ال�صتثمارات ال�صعودية يف اململكة 

جنيه  مليار   62 نحو  املّتحدة 
اإ�صرليني عام 2015.

العالقات  "ت�صهد  اأن  وتوقع   
ال��ت��ج��اري��ة ب���ني امل��م��ل��ك��ة 

اخلليج  ودول  امل��ّت��ح��دة 
ت����ط����ورا م���ل���ح���وظ���ا يف 

اإىل  نظرا  املقبلة  الفرة 
م�����ص��اع��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا، 

التي تعد خام�س اأكر 
العامل،  اقت�صادات 

ح�صورها  لر�صيخ 
يف  ال�صتثماري 

غري  الأ�����ص����واق 
الأوروب����ي����ة، 

خ��ط��وة  يف 
ط���م���وح���ة 

للتعوي�س 
ع�����������ن 

اخل�صائر الفعلية يف ال�صوق الداخلية، ولكن العالقات ال�صتثمارية 
متانة  مبدى  رهنا  تبقى  املتحدة  واململكة  اخلليجية  الدول  بني 

العالقات الفردية التي جتمع الطرفني".
لتوطيد  املتاحة  والآف��اق  الإمكانات  على  ال�صوء  التقرير  و�صلط   
التعديالت  على  الركيز  مع  الطرفني،  بني  املتبادلة  العالقات 
الروابط  على  احلفاظ  ل�صمان  اجلارية  واملفاو�صات  الأ�صا�صية 
يف  ل�صّيما  الن�صحاب،  بعملية  تاأّثرها  وعدم  الثنائية  التجارية 
ل اإىل  اأعقاب اجلهود الأخرية التي مل ُيكتب لها النجاح يف التو�صّ
املخرجات  در���س  خالل  ومن  الطرفني.   بني  ح��ّرة  جت��ارة  اّتفاق 
الن�صحاب  اأن  اإىل  التقرير  خل�س  الدولية،  والتحليلية  البحثية 
املديني  على  اخلليجية  الأ���ص��واق  يف  كثرياً  يوؤّثر  لن  الريطاين 
املتو�ّصط والطويل، يف حني ُيتوّقع اأن تواجه اأ�صواق املال والعمالت 

حتديات عدة ذات ال�صلة على املدى الق�صري.

دبي – متابعة

سان فرناندو – متابعة

سيئول – متابعة

فيينا – متابعة

أثينا – متابعةالقاهرة – متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


