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حركة االسهم روسيا تخطط لتصدير أسلحة بقيمة 
15 مليار دوالر

اإلمارات تشكل لجنة
 إعادة التنظيم المالي

إيران: نهاية 2016 
إكتمال بمرفأ نفطي جديد

مصر توافق لمستثمري الطاقة المتجددة 
على اللجوء للتحكيم الدولي

المركزي األلماني يؤكد قوة 
االقتصاد ونموه

ومعدات  اأ�سلحة  ت�سدير  رو�سيا  تعتزم   
مليار   15 بقيمة   2016 يف  ع�سكرية 
اآبورون  "رو�س  اأفادت �رشكة  دوالر، ح�سبما 
اآب����ورون  "رو�س  وت��خ��ط��ط  اإك�سبورت".  
من   85% نحو  ت��دي��ر  ال��ت��ي  اإك�سبورت"، 
اجلاري  العام  الرو�سية،  االأ�سلحة  �سادرات 
دوالر،  مليار   13 بقيمة  اأ�سلحة  لت�سدير 
وموؤ�س�سات  هيئات  تعتزم  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
مليار   2 بنحو  اأ�سلحة  بيع  اأخ��رى  رو�سية 
دوالر.   مليار   15 االإجمايل  ليكون  دوالر، 
وتتم عمليات الت�سدير حتت اإ�رشاف "الهيئة 
تقوم  التي  الع�سكري"،  للتعاون  الفيدرالية 

الع�سكري  التعاون  واالإ�رشاف على  بالرقابة 
والتقني للموؤ�س�سات الرو�سية.

اإك�سبورت"  اآبورون  "رو�س  مبيعات  وبلغت   
مليارات   7 نحو  اجل��اري  العام  بداية  منذ 
مدير  لنائب  ت�رشيحات  وبح�سب  دوالر. 
�سريغي  اإك�سبورت"،  اآب��ورون  "رو�س  �رشكة 
غوري�سالف�سكي اأدىل بها ل�"نوفو�ستي" على 
ال��دويل  التقني  الع�سكري  املنتدى  هام�س 
ال�رشكة  مبيعات  ف��اإن  "اأرميا2016-" 
الرو�سية ت�سري وفقا للخطة املو�سوعة للعام 
"رو�س  اأن مبيعات  اإىل  ي�سار هنا  اجل��اري.  
 700 مع  تتعاون  التي  اإك�سبورت"،  اآبورون 
ال�سناعات  ملجمع  تابعة  وموؤ�س�سة  �رشكة 
الع�سكرية الرو�سية، جتاوزت يف عام 2015 

قليال م�ستوى ال� 13 مليار دوالر.

املالية  ل��ل�����س��وؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن   
اأن  ال��ط��اي��ر،  حميد  ب��ن  عبيد  االإم���ارات���ي 
تدعى  دائمة  جلنة  �سي�سكل  الوزراء  جمل�س 
مهمتها  املايل"،  التنظيم  اإع��ادة  "جلنة 
االإ�رشاف على تنفيذ قانون "اإعادة الهيكلة 
االأ�سبوع  احلكومة  اأقرته  الذي  واالإفال�س" 

املا�سي. 
بع�س  ا���س��ت��خ��دام  ���س��وء  اأن  على  و���س��دد   
�سيعر�سها  القانون  هذا  الأحكام  ال�رشكات 
اإىل  ت�سل  مل��دة  ال�سجن  ت�سمل  لعقوبات 
اإىل  ت�سل  غرامات  ودف��ع  �سنوات  خم�س 

مليون درهم )272 األف دوالر(.
وقال الطاير يف موؤمتر �سحفي اإن "مهمة 
التنظيم  اإع����ادة  ع��ل��ى  �سترتكز  اللجنة 

�سجل  واإن�ساء  املحاكم  اإطار  املايل خارج 
ال�سادرة  لالأ�سخا�س  وتنظيمه  اإلكرتوين 
�سواء  باالإفال�س،  تتعلق  اأح��ك��ام  بحّقهم 
اأو  بفر�س قيود عليهم تاأمر بها املحكمة، 

بفقدان اأهليتهم وفقًا الأحكام القانون".
تنظيم  اللجنة  اخت�سا�سات  وت�سمل   
رفع  �ساأنها  من  التي  املبادرات  ورعاية 
وفهم  بالقانون  ال��ع��ام  ال��وع��ي  م�ستوى 
اأعمالها  تقارير دورية حول  اأهدافه ورفع 
من  حكم  اأي  تعديل  واق��رتاح  واإجنازاتها، 
املنفذة  القرارات  اأو  القانون  هذا  اأحكام 
واأي  اخل��راء  باأتعاب  ج��دول  وحتديد  له 
اإج����راءات  ب�سبب  يتحملونها  تكاليف 
اأي  اإىل  اإ�سافة  امل���ايل،  التنظيم  اإع���ادة 
القانون  عليها  ين�س  اأخرى  اخت�سا�سات 

اأو تناط بها من جمل�س الوزراء.

ومرفاأ  اأنابيب  خط  ا�ستكمال  اإي��ران  توقعت   
لت�سدير نوع جديد من اخلام يف نهاية العام، 
مبا ي�سب يف �سالح توجه البالد نحو زيادة 
قبل  ما  م�ستويات  اإىل  به  للو�سول  االإنتاج 
يف  الدولية  ال�سوؤون  مدير  وقال  العقوبات.  
املرفاأ  "ان  االإيرانية  الوطنية  النفط  �رشكة 
الواقع بالقرب من جزيرة خرج �سيكون جاهزا 
املعروف  اخل��ام  من  اجلديد  النوع  لت�سدير 
اكتمال  بعد  كارون"  غ��رب  "خام  با�سم 

املن�ساآت يف وقت ما يف نهاية هذا العام".
يكتمل  "حاملا  قم�رشي،  حم�سن  �سيد  وقال   
�سنكون قادرين على  االأنابيب واملرفاأ(  )خط 

اأن  واأ���س��اف  وت�سديره"،  اخل��ام  ه��ذا  ف�سل 
االإنتاج املبدئي من اخلام اجلديد قد يقل قليال 
عن 300 األف برميل يوميا، مما يجعله مهما 
لزيادة االإنتاج االإيراين. وكان من املتوقع يف 
البداية طرح اخلام يف ال�سوق يف وقت �سابق 
العام. و�سيكون مزيج اخلام م�سابها  من هذا 
الثقيل  العراقي  الب�رشة  خل��ام  ج��ودت��ه  يف 
مبحتوي كريت يزيد عن اثنني يف املئة. ويف 
احلثيثة ال�ستعادة  اآ�سيا جنحت جهود طهران 
كانت  عندما  خ�رشتها  التي  ال�سوقية  احل�سة 
خا�سعة للعقوبات الدولية، حيث ارتفع حجم 
يوليو/ االإيراين يف  اخلام  القارة من  واردات 
برميل  مليون   1.64 اإىل  املئة  يف   61 متوز 

يوميا.

الكهرباء  وزارة  با�سم  املتحدث  ق��ال   
ب��الده  ان  م�رش  يف  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
باللجوء  املتجددة  الطاقة  مل�ستثمري  وافقت 

للتحكيم الدويل يف حالة وجود نزاع قانوين.
اأ�سا�سيا  �رشطا  ك��ان  ال��دويل  للتحكيم  واللجوء 
م�رش،  يف  لال�ستثمار  املتجددة  الطاقة  مل�ستثمري 
من  مل�رشوعاتهم  متويل  على  احل�سول  ي�ستطيعوا  كي 

موؤ�س�سات التمويل الدولية.
اإنه  الكهرباء،  وزارة  با�سم  املتحدث  اليماين،  حممد  وقال   
م�رشوعات  من  الثانية  املرحلة  مل�ستثمري  املوافقة  "متت 
الطاقة املتجددة باللجوء للتحكيم الدويل يف حالة وجود نزاع 
اأو  البائع  دولة  ولي�ست  دولة حمايدة  �سيكون يف  التحكيم  قانوين. 
امل�سرتي".  وتبداأ املرحلة الثانية مل�ستثمري الطاقة املتجددة يف 28 
2014 عن خطط  واأعلنت م�رش يف  االأول وملدة عام.   اأكتوبر/ت�رشين 
اإقامة م�رشوعات لتوليد  طموحة لتطوير الطاقة املتجددة ت�ستهدف بداية 
4.3 غيغاوات من الكهرباء، با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح على 
مدى ثالث �سنوات.  ويف العام املا�سي قالت موؤ�س�سة التمويل الدولية التابعة 
للبنك الدويل ان م�رشوعات الطاقة املتجددة يف م�رش رمبا حتتاج ا�ستثمارات 

راأ�سمالية بنحو ثمانية مليارات دوالر على مدى ال�سنوات القليلة املقبلة، وهو 
واملقر�سني.  وكانت م�رش و�سعت هدفا  للم�ستثمرين  ي�سكل فر�سة كبرية  ما 
الطاقة  املئة من احتياجاتها من  20 يف  الطاقة املتجددة  تلبي م�سادر  باأن 

بحلول 2020 لكنها اأرجاأت ذلك اإىل 2022. 
 واملو�سوع الذي �سيكون مدعاة للتحكيم الدويل هو اخلالف الذي قد ين�ساأ حول 
»تعرفة التغذية الكهربائية« لدى �رشاء احلكومة الكهرباء املولدة من م�رشوعات 

الطاقة ال�سم�سية والرياح املمولة من قبل امل�ستثمرين االأجانب.
م�سادر  من  الكهرباء  اإنتاج  لت�سجيع  اآلية  هي  الكهربائية،  التغذية  وتعرفة   
الطاقة  ب�رشاء  التوزيع(  اأو  )النقل  الكهرباء  �رشكات  تقوم  بحيث  متجددة، 
لال�ستثمار، من  جذابًا  عائداً  م�سبقًا يحقق  ب�سعر معلن  املتجددة من منتجيها 
االفرتا�سي  العمر  نهاية  حتى  وت�ستمر  االأج��ل،  طويلة  �رشاء  اتفاقيات  خالل 
الطاقة  مل�رشوعات  �سنة  و25  الرياح  مل�رشوعات  عامًا   20 بواقع  للم�رشوع، 
برنامج  اأول  عن   2014 عام  امل�رشية  الكهرباء  وزارة  واأعلنت  ال�سم�سية.   
ل�رشاء الكهرباء املنتجة من الطاقات املتجددة من خالل عقود طويلة االأمد مع 
التغذية  بتعرفة  يعرف  والذي  اخلا�س،  القطاع  اأو  املنازل  يف  �سواء  املنتجني 

الكهربائية للطاقات املتجددة.
 و�سهدت املرحلة االأوىل مل�ساريع الطاقة املتجددة، خالفات حادة بني وزارة 
لل�رشكات  الوزارة  اإلزام  وامل�ستثمرين، على خلفية  املتجددة  والطاقة  الكهرباء 
اخل�سوع  و���رشورة  اخل��ارج،  من  التمويل  م�سادر  من  املئة  يف   85 بتوفري 

للتحكيم املحلي دون الدويل يف حال حدوث نزاعات.

 و�سف البنك املركزي االأملاين و�سع االقت�ساد يف اأملانيا باأنه قوي 
الذي  التعرث  رغم  على  النمو،  طريق  على  ال�سري  يف  وم�ستمر  وثابت 
"يتعزز  اأن  اأخري  تقرير  وتوقع يف  املا�سي.   الربيع  ف�سل  اأ�سابه يف 
التح�سن".  من  مزيد  نحو  عمومًا  ويتجه  ال�سيف،  هذا  االقت�ساد  منو 
وبعدما اأ�سار اىل اأن اأجواء ال�سناعة وال�سناعيني االأملان "حت�سنت يف 
�سكل ملمو�س"، واأن قرار بريطانيا اخلروج من االحتاد االأوروبي بعد 
�سنتني تقريبًا "اأثر فيه �سلبًا ب�سكل �سئيل جداً"، اأكد اأن تبعات اخلروج 
�سعف  اأن  واأو�سح  اأملانيا".    يخ�س  ما  يف  حاليًا  حمدودة  "�ستبقى 
النمو يف بريطانيا لن ي�سّكل حاليًا خطراً ملمو�سًا على النمو يف اأوروبا.   
الربع  �سيتحقق يف  اأملانيا  يف  النمو  اأن  االأملاين  املركزي  البنك  واأكد 
اال�ستهالك  قاعدة  على  اخلراء  توقعه  ما  حد  على  ال�سنة،  من  الثالث 
الداخلي اأواًل، كما على قاعدة التجارة اخلارجية تاليًا، ما �سي�ساهم يف 
حتريك االإنتاج ال�سناعي يف ب�سكل اأكر.  ُيذكر اأن االقت�ساد االأملاين 
ن�سبة  املئة، بعدما رجح اخلراء  0.4 يف  بن�سبة  الثاين  الربع  منا يف 
0.2 يف املئة فقط، يف مقابل منو يف الربع االأول بلغ 0.7 يف املئة 
ال�ستاء، على عك�س  التي حّلت يف ف�سل  بف�سل ظروف الطق�س اجليدة 
ما ح�سل يف ف�سل الربيع املا�سي. كما ينتظر خراء البنك املركزي 

اأن تتزايد اال�ستثمارات يف اأملانيا حاليًا، خ�سو�سًا يف قطاع البناء.

خبراء: أسعار النفط ستتعافى إذا التزمت الدول المنتجة بالقرارات

اأن  فيينا،  يف  والطاقة  النفط  خراء  ملجمع  تقرير  توقع   
بدءا  املعرو�س  يف  لعجز  العاملية  النفط  اأ�سواق  تتعر�س 

من الربع الرابع من العام اجلاري.
االأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سواق  بدار�سة  املخت�س  التقرير  وقال   
نهاية  يف  النفط  برميل  �سعر  "اإن  اخل��راء  اآراء  جمع  عن 

العام اجلاري، �سريتفع اإىل 55 دوالرا اأمريكيا".
مزيج  برميل  �سعر  �سريتفع  التقرير  لتوقعات  ووفقا   
و�سيوا�سل  دوالرا،   61 اإىل   2017 عام  مطلع  "برنت" 

�سعوده لي�سل بنهاية العام القادم  اإىل 70 دوالرا.
 وتتجه اأنظار اخلراء واملحللني حاليا اإىل اجتماع منتدى 
الطاقة العاملي، الذي �سينعقد يف اجلزائر ما بني 26 و28 

ال��دول  تعقد  اأن  له  املخطط  من  حيث  �سبتمر/اأيلول، 
مباحثات  "اأوبك"  منظمة  يف  االأع�ساء  وغري  االأع�ساء 

لبحث الو�سع الراهن يف �سوق النفط العاملية.
باركيندو،  حممد  "اأوبك"،  ملنظمة  العام  االأمني  واأعلن   
يرى  اأنه  اللندنية،  "احلياة"  �سحيفة  ن�رشته  ت�رشيح  يف 
للنفط على �رشورة  املنتجة  الدول  "توافقا متزايدا" بني 
التحرك التخاذ مواقف اأكرث ا�ستباقية فيما يتعلق باإدارة 

االإنتاج من اأجل دعم االأ�سعار.
 من جانب اآخر اكد االأمني العام ملنظمة الدول امل�سدرة 
للنفط "اأوبك"، حممد باركيندو، اجلمعة 26 اأغ�سط�س/اآب 
املا�سي وجود توافق متزايد داخل "اأوبك" وخارجها على 

حترك الإدارة االإنتاج، من اأجل دعم االأ�سعار.
 ويف ت�رشيحات �سحفية قال: "اإن هناك توافقا متزايدا 
يف داخل اأوبك وخارجها اأن على املنتجني اتخاذ مواقف 

اأكرث ا�ستباقية فيما يتعلق باإدارة االإنتاج كي يكونوا على 
تكامل مع القوى التقليدية لل�سوق".

اأين  اإىل  "راأينا  ت�رشيحاته:  يف  العام  االأم��ني  واأ�ساف   
التدخل  2014 نهج عدم  العام  املنظمة يف  اعتماد  اأدى 
يف االأ�سعار"، حينها بداأت اأ�سعار النفط بالهبوط، لترتاجع 

باأكرث من الن�سف منذ منت�سف العام 2014.
 وفيما يتعلق مب�ساألة تثبيت االإنتاج، مل ي�ستبعد باركيندو 
خالل  "اأوبك"،  اأع�ساء  فيهم  مبا  النفط  منتجي  اتفاق 
لدعم  تدابري  على  اجلاري،  ال�سهر  اجلزائر  يف  اجتماعهم 
الراهنة  احلالة  يف  ممكن  غري  �سيء  "ال  وق��ال:  االأ�سعار، 
ال�سعر  من  حم�سنة  اأوب��ك  يف  دول��ة  من  ما  اأن  واأع���رف 

املنخف�س".
الطاقة  منتدى  هام�س  على  "اأوبك"  اأع�ساء  و�سيجتمع   
اجلزائر،  يف  وامل�ستهلكني  املنتجني  ي�سم  الذي  ال��دويل، 

خالل الفرتة من 26 اإىل 28 �سبتمر/اأيلول القادم .
 وتتطلع �سوق النفط اإىل ما �سيتمخ�س عن هذا االجتماع، 
اإنتاج النفط بني الدول  اأن اتفاقا �سابقا لتثبيت  وخا�سة 
اأبريل/ يف  انهار  قد  وخارجها  "اأوبك"  داخ��ل  املنتجة 

ت�سارك  باأن  ال�سعودية  طالبت  بعدما  املا�سي،  ني�سان 
تثبيت  رف�سها  حينها  طهران  اأعلنت  بينما  فيه،  اإي��ران 
رفع  بعد  ال�سوقية  ح�ستها  ال�ستعادة  �سعيا  االإن��ت��اج، 

العقوبات الدولية عنها مطلع العام اجلاري.
للتعاون  ا�ستعدادها  املرة، عن  اأعربت، هذه  لكن طهران   
االآخرين  من  وتتوقع  النفط،  �سوق  يف  اال�ستقرار  لتحقيق 
التي  ال�سوقية  ا�ستعادة ح�ستها  اأن يحرتموا حقوقها يف 

خ�رشتها.
 وت�سدد طهران على اأنها لن تكون م�ستعدة لدعم اأي اإجراء 
العقوبات  قبل  االإنتاج  مل�ستوى  و�سولها  بعد  اإال  م�سرتك 

والبالغ 4 ماليني برميل يوميا. وت�سري بيانات "اأوبك" اإىل 
اأن اإيران �سخت 3.6 مليون برميل يوميا يف يوليو/متوز.
 وقال وزير النفط االإيراين، بيجن زنغنه، اإنه ال دور لبالده 
اإذ ن�سبت االأزمة حني كانت  يف عدم ا�ستقرار �سوق النفط 

�سادرات طهران تقل عن مليون برميل يوميا. 
يف  للنفط  منتج  اأكر  ال�سعودية،  ا�ستبعدت  جانبها،  من   
وقال  االإنتاج.  جتميد  على  اخلام  منتجي  اتفاق  "اأوبك"، 
بحاجة  لي�ست  ال�سوق  "اإن  الفالح:  خالد  طاقتها،  وزي��ر 
اأي  اإج��راء  يتم  ومل  ال��راه��ن،  الوقت  يف  كبري"  ل�"تدخل 
الطلب  ب��اأن  منوها  االإنتاج"،  جتميد  ب�ساأن  حمادثات 

العاملي على اخلام يرتفع ب�سكل جيد.
 وقد وجد امل�ساربون يف هذا الت�رشيح عالمة ت�سري اإىل 
من  تعاين  التي  ال�سوق  لدعم  يتحركوا  لن  املنتجني  اأن 
يف  للهبوط  النفط  اأ�سعار  دفع  ما  املعرو�س،  يف  تخمة 

عادت  اأنها  اإال  اجلمعة،  يوم  ت��داوالت  من  االأول  الن�سف 
لالرتفاع بعد ذلك.  وارتفع مزيج "برنت" بن�سبة 0.95% 
منت�سف  للرميل  دوالرا   50.14 اإىل  �سنتا   47 اأو 
اال�سبوع املا�سي، بعدما كان قد �سجل يف وقت �سابق من 

التعامالت قراءة عند 49.47 دوالرا للرميل.
الو�سيط  تك�سا�س  غرب  االأمريكي  القيا�س  خام  �سعد  كما 
بن�سبة %1.12 اأو 53 �سنتا اإىل  47.86 دوالرا للرميل، 

بعد اأن بلغ يف وقت �سابق 47.23 دوالرا للرميل.
اتفاق  على  �ساك�س"  "غولدن  مل�رشف  تعليقات  ويف   
جتميد االإنتاج، قال امل�رشف االأمريكي يف مذكرة اإن هذا 
للدول،  الفعلي  االإنتاج  على  كبريا  اأثرا  يرتك  لن  االتفاق 
كما اأنه �سيكون مبثابة هزمية ذاتية ل�"اأوبك"، حيث اأنها 
�ست�سمح حلفارات النفط ال�سخري املتوقفة بالعودة للعمل 

جمددا مع ارتفاع االأ�سعار.

فيينا - متابعة

توقعات بتمديد برامج شراء السندات 
في أوروبا

 يتوقع املحللون اأن يعلن جمل�س حمافظي البنك املركزي االأوروبي 
متديد برنامج �رشاء �سندات بقيمة 80 مليار يورو )90 مليار دوالر( 
البنك  فيه  يكافح  ال��ذي  الوقت  يف  اإ�سافية،  اأ�سهر   6 ملدة  �سهريا 
دائرة  املوحدة  االأوروبية  العملة  منطقة  اقت�سادات  دخول  لتفادي 

الك�ساد، يف ظل اقرتاب معدل الت�سخم من �سفر يف املئة.
وقال يورغ كرامر، كبري خراء االقت�ساد يف "كومرت�سبنك" االأملاين، 
النمو  معدل  ب�ساأن  توقعاته  البنك  يخف�س  اأن  املحتمل  من  اإن��ه 
االأ�سا�سي بدرجة ب�سيطة.  واإ�سافة على خروج بريطانيا  والت�سخم 
من  �سل�سلة  اليورو  منطقة  اقت�ساد  �سيواجه  االأوروب��ي،  االحتاد  من 
حاالت الغمو�س خالل ال�سهور املقبلة، والتي قد متنع البنك املركزي 

من تغيري �سيا�سته على املدى الق�سري.  وبعيدا عن اال�ستفتاء 
املقرر يف اإيطاليا على التعديالت الد�ستورية، وا�سطرابات 

املحتمل  م��ن  ال��ي��ورو،  منطقة  يف  امل�����رشيف  القطاع 
عدم  و�سع  اإىل  االأوروب���ي  املركزي  البنك  ي�سطر  اأن 

اإ�سبانيا، واملخاوف املتعلقة  ال�سيا�سي يف  اال�ستقرار 
بنتائج انتخابات الرئا�سة االأمريكية املقررة مطلع 

ت�رشين ثاين/نوفمر املقبل، يف احل�ساب عند النظر 
يف �سيا�سته النقدية.

املركزي  البنك  يبقي  اأن  اأي�سا  املتوقع  ومن   
م�ستواه  عند  الفائدة  �سعر  على  االأوروب����ي 

جمل�س  يجتمع  عندما  القيا�سي،  املنخف�س 
مدينة  يف  ال��ب��ن��ك  م��ق��ر  يف  امل��ح��اف��ظ��ني 

فرانكفورت االأملانية.
البنك  اأن  املحللني  من  الكثري  ويعتقد   

االأ�سول  �رشاء  برنامج  متديد  �سيختار 
اإىل  اآذار/مار�س  يف  انتهاوؤه  املقرر 

اأيلول/�سبتمر من العام املقبل.
ميكن  البنك  ف��اإن  لذلك،  ونتيجة   

جولة  اأي  عن  الك�سف  يوؤجل  اأن 
ج��دي��دة ك��ب��رية م��ن اإج����راءات 

حتفيز االقت�ساد حتى كانون 
املقبل، عندما  اأول/دي�سمر 

اآفاق  اأكر  ب�سورة  تت�سح 
والت�سخم  النمو  معدالت 

ال��ع��م��ل��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
املوحدة،  االأوروب��ي��ة 

دولة   19 ت�سم  التي 
االحت��اد  دول  م��ن 

االأوروب���ي.  يذكر 
م����ع����دل  اأن 

ال���ت�������س���خ���م 
منطقة  يف 

ال������ي������ورو 
�����س����ج����ل 

خ�������الل 
/ ب اآ

اأغ�سط�س املا�سي 0.2 يف املئة، وهو ما يقل ب�سدة عن املعدل الذي 
ي�ستهدفه البنك املركزي االأوروبي وهي بن�سبة تقدر ب� 0،7 يف املئة . 
كريديت"  "يوين  بنك  يف  االقت�سادي  املحلل  فايل،  ماركو  يقول   
زال  ما  وتوقعاته  الت�سخم  معدل  اأن  توؤكد  املوؤ�رشات  ان  االإيطايل، 
اآذار/مار�س  قبل  فيه  كبري  تغيري  حدوث  املحتمل  غري  ومن  ميتا، 
الك�سف عن حزمة  فاإن  اأنه يف �سوء هذه احلقائق  واأ�ساف  املقبل، 

اإجراءات حتفيز جديدة م�ساألة وقت.
الفائدة  البنك املركزي �سعر   كانت املرة االأخرية التي خف�س فيها 
املا�سي، حينما  اآذار/مار�س  ال�سندات يف  برنامج �رشاء  وزاد حجم 
خف�س �سعر الفائدة على االإقرا�س اإىل �سفر يف املئة، وعلى االإيداع 
معدل  تراجع  على  الطريق  قطع  بهدف  املئة،  يف  �سفر  من  اأقل  اإىل 

الت�سخم وحتفيز االقت�ساد املتعرث يف منطقة اليورو.

بروكسل - متابعة

موسكو – متابعة

دبي - متابعة

طهران - متابعة

برلين - متابعةالقاهرة - متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


