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حركة االسهم
تراجع إيرادات الدول المنتجة للنفط

قطر تسعى لشراء طائرات بقيمة 
18 مليار دوالر

 يلين: سياسة الزخم القوي تعالج 
األزمة المالية

إيران: سننتج 4 ماليين برميل 
نفط يوميا 

توقعات بنمو االقتصاد 
المغربي نهاية 2016

 توقع �صندوق النقد الدويل تراجع اإيرادات 
اإفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�����رق  دول 
امل�صدرة للنفط مبقدار 400 مليار دولر 
عن م�صتوياتها عام 2014 ب�صبب تراجع 

اأ�صعار النفط.
“اآفاق  حول  تقرير  يف  ال�صندوق  وتوقع   
و�صمال  الأو�صط  ال�رق  منطقة  يف  النمو 
غري  النمو  متو�صط  انخفا�ض  اإفريقيا” 
التعاون  النفطي لقت�صادات دول جمل�ض 
مع   2016 يف   1.75% اإىل  اخلليجي 
وتناق�ض  العامة  املالية  ال�صيا�صة  ت�صديد 
مقارنة  وذلك  املايل  القطاع  يف  ال�صيولة 
املا�صي،  العام   3.75% بن�صبة  منو  مع 
واأن يتح�صن النمو غري النفطي يف جمل�ض 

العام  يف   3% اإىل  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
التق�صف  وت���رية  انخفا�ض  م��ع  ال��ق��ادم 

املايل.
ب�صكل  اخلليجي  التعاون  دول  وتعتمد   
رئي�صي على اإيرادات النفط لتمويل برامج 
على  واحلفاظ  احلكومي  للإنفاق  �صخمة 
احلكوميني  امل��وظ��ف��ني  م��ن  �صخم  ع��دد 
واملياه  الطاقة  اأ�صعار  دع��م  يف  وكذلك 

وغريها من اخلدمات ملواطنيها.
 واأ�صاف ال�صندوق: “على املدى املتو�صط 
ال�ريبي  العبء  تراجع  يوؤدى  اأن  يتوقع 
اإىل  النفط  اأ�صعار  يف  اجلزئي  والتح�صن 
جمل�ض  يف  النفطي  غ��ري  النمو  ارت��ف��اع 
بكثري  اأق���ل  وه��و   5.3% اإىل  ال��ت��ع��اون 
 2000 عام  بني  ما  الفرتة  متو�صط  من 

و2014 والذي بلغ 7%”.

�ركة  من  القطرية  اجلوية  اخلطوط  طلبت   
بوينغ �راء طائرات بقيمة 18.6 مليار دولر 
�صعيها  م��وؤك��دة  طلبيات،  تت�صمن  �صفقة  يف 
مع  البدن  عري�صة  طائرة   40 على  للح�صول 
من  البدن  �صيقة  طائرة   60 ل�راء  خيارات 
الطلبية  ���ص��اأن  وم��ن    .8 ماك�ض   737 ط��راز 
م�صاعدة  طائرة   100 اإىل  حجمها  ي�صل  التي 
عام  يف  لديها  ال�راء  اأوام��ر  دفرت  ملء  بوينغ 
و�صط  ح��ادة  ب��وت��رية  املبيعات  فيه  تتباطاأ 
مناف�صة �صعرية �ر�صة مع مناف�صتها الأوروبية 
ايربا�ض.  وت�صمل ال�صفقة 30 طائرة من طراز 

طراز  من  طائرات  وع�ر  درميليرن   787-9
300-77 اإى.اآر بالإ�صافة اإيل خيارات ل�راء 
طائرات من طراز  737 ماك�ض 8.  هذه ال�صفقة 
خم�ض  ل�����راء  اأخ���رى  �صفقة  م��ن  بكثري  اأك��ر 
اإى.اآر   777-300 ط��راز  من  بوينغ  طائرات 
اأن  املتوقع  من  كان  دولر  مليار   1.7 بقيمة 
تطرحها اخلطوط اجلوية القطرية خلل معر�ض 
فارنبورو للطريان يف بريطانيا يف يوليو متوز.  
ال�راء املوؤكدة املعلن عنها  اأوامر  وتبلغ قيمة 
11.7 مليار دولر ح�صب قائمة اأ�صعار ال�ركة 
اإذا  دولر  مليار   6.9 تبلغ  اإ�صافية  قيمة  مع 
مار�صت اخلطوط اجلوية القطرية خيارات �راء 

جميع الطائرات من طراز 737 ماك�ض.

 قالت جانيت يلني  رئي�صة جمل�ض الحتياطي 
اإن  الأم��ري��ك��ي(  امل��رك��زي  )البنك  الحت���ادي 
القوي  الزخم  �صيا�صة  اإىل  يحتاج  قد   البنك 
ال�رر  اأج��ل  اإ�صلح  من  القت�صاد  لإدارة 
التي  العاملية  املالية  الأزم���ة  ع��ن  الناجم 
�صوق  عن  اأمريكيني  الناجت  واأبعدت  كبحت 
ومل  م�صتداما .    تاأثريا  ترتك  باأن  وتنذر  العمل 
اأو  الفائدة  اأ�صعار  اإىل  مبا�رة  يلني  تتطرق 
اأثناء  النقدية  املرتبطة  بال�صيا�صة  املخاوف 
الأكادمييني  وكبار  ل�صناع  ال�صيا�صات  موؤمتر 
يف  جمل�ض  املتزايد  القلق  ا�صتعر�صت  لكنها 
الحتياطي من تراجع الإمكانات القت�صادية 
للوليات املتحدة  واحتمال اأن حتتاج خلطوات 
ال�صوؤال  اإن  يلني  وقالت  بنائها .    لإعادة  قوية 

اإ�صلح  املمكن  من  ك��ان  اإذا  ما  يف  يتمثل 
ب�صفة  الزخم  ق��وي  اقت�صاد  ب���اإدارة   ال�رر 
موؤقتة يت�صم  بطلب كلي قوي و�صوق عمل قوية. 
معقولة  لتحقيق  �صبل  حتديد  ميكن  بالتاأكيد 
ال�ركات  مبيعات  منو  قائلة  واأ�صافت  ذلك.  
�صيزيد بكل تاأكيد الطاقة  الإنتاجية للقت�صاد 
راأ�صمايل  اإن��ف��اق  على  الت�صجيع  خ��لل  م��ن 
انح�صار  ذلك  �صاحب  اإذا  اإ�صايف  خ�صو�صا 
اآفاق  امل�صتقبل   التي تكتف  اليقني  حلالة عدم 
 بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن �صوق العمل القوية قد 
جتذب عمال حمتملني  كانوا �صيبقون خارجها 
وت�صجع على التنقل من وظيفة لأخرى مبا قد 
 يوؤدي لزيادة كفاءة املتناف�صني على الوظائف 
م�صرية  اإنتاجية  �صي�صبحون  اأكرث  وبالتايل 
قد  املطاف  نهاية  يف  القوي  الطلب  اأن  اإىل 

 يتمخ�ض عن اإنتاجية كبرية . 

الإنتاجية من  ان قدرتها  اإيران   قالت 
برميل  مليني  اربعة  اإىل  �صت�صل  النفط 
مت  ان  بعد  اآذار/م���ار����ض،  بحلول  يوميا 
الدول  ر�صمي بني  اتفاق غري  من  ا�صتثناوؤها 
الع�صاء يف منظمة الدول امل�صدرة للنفط اوبك 

خلف�ض الإنتاج بهدف تعزيز ال�صعار.
زنغنة،  من��دار  بيجان  الإي���راين،  النفط  وزي��ر  وق��ال 
بلغ  "اإنتاجنا  والدولية  املحلية  لل�ركات  موؤمتر  يف 
3.8 مليون برميل يوميا بعد الن�صف الأول من العام. 
و�صرنفعه اإىل 4.03 مليون برميل بنهاية ال�صنة الإيرانية 

يف اذار/مار�ض 2017".
 4.6 اإىل  باإنتاجها  الو�صول  اإىل  تهدف  اإي��ران  ان  واأ�صاف   

مليون برميل يوميا خلل خم�ض �صنوات.
 واأ�صار زنغنه اإىل اأن عقود النفط والغاز اجلديدة لل�ركات العاملية 
واملحلية �صرتكز على زيادة معدلت ا�صتخراج النفط. ويف وقت �صابق 
اأم�ض قال علي كاردور، الع�صو املنتدب ل�ركة النفط الوطنية الإيرانية، 

ان بلده تتوقع طرح عقود نفط وغاز جديدة بنهاية ال�صهر املقبل. 
 وبلغ اإنتاج اإيران من النفط يف كانون الثاين/يناير 2.7 مليون برميل 

اأدى  يوميا، عندما بداأ تطبيق التفاق بني طهران والدول الكرى والذي 
اإىل رفع العقوبات الدولية عن اإيران مقابل تخفي�ض ن�صاطاتها النووية.

 ووافقت دول اأوبك يف اجتماعها يف اجلزائر ال�صهر املا�صي على خف�ض 
اإنتاجها من النفط لول مرة منذ ثماين �صنوات، رغم انها �صمحت لإيران 

وليبيا ونيجرييا مبوا�صلة اإنتاجها عند امل�صتوى الق�صى املنطقي.
 واإيران م�صممة اإىل العودة اإىل م�صتوى اإنتاجها قبل العقوبات، وعرقلت 

يف ال�صابق جهود اأوبك خلف�ض الإنتاج.
 وقالت م�صادر على دراية بالرنامج املبدئي لناقلت النفط يف اإيران ان 
�صادرات البلد من اخلام واملكثفات يف اأكتوبر/ت�رين الأول تقرتب من 
اأعلى م�صتوى يف خم�ض �صنوات، الذي �صجلته يف ال�صهر ال�صابق، مما يعك�ض 
جناح طهران يف زيادة �صحناتها بعدما جرى رفع العقوبات الغربية التي 

كانت مفرو�صة عليها.
اأوبك نحو  اأكر منتج يف منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول   وت�صخ ثالث 
فائقة  اخلفيفة  النفطية  واملكثفات  اخلام  من  يوميا  برميل  مليون   4.5

اجلودة، ح�صب م�صوؤويل قطاع النفط املحليني. 
وزادت طهران اإجمايل �صادراتها اإىل نحو املثلني منذ رفع العقوبات التي 

كانت ت�صتهدف برناجمها النووي يف يناير/كانون الثاين.
النفط  من  اإي��ران  ���ص��ادرات  تتجه  املبدئي  الناقلت  برنامج  وح�صب   
واملكثفات اإىل بلوغ 2.56 مليون برميل يوميا يف اأكتوبر، انخفا�صا من 

2.60 مليون برميل يوميا يف �صبتمر/اأيلول.

ينمو  اأن  املغربية،  التخطيط  يف  ال�صامية  املندوبية  توقعت   
القت�صاد يف �صكل �صعيف بن�صبة 0.8 يف املئة يف الربع الأخري 
ذاتها من  الفرتة  امل�صجلة يف  املئة  5 يف  نزوًل من  ال�صنة،  من 

العام املا�صي. 
 وكان النمو بلغ واحداً يف املئة يف الربع الثالث، متاأثراً برتاجع 

فائ�ض القيمة يف الإنتاج الزراعي نحو 12.4 يف املئة.
توقعات  "اإن  العلمي  احلليمي  اأحمد  ال�صامي  املندوب  وق��ال   
النمو  جتاوز  بعدما  املئة،  يف   1.4 �صتكون  ال�صنة  لهذه  النمو 
4.5 يف املئة العام املا�صي". وعزا اأ�صباب الرتاجع اإىل عوامل 
يف  اخلارجي  الطلب  �صعف  نتيجة  ودولية،  واإقليمية  مناخية 
اأ�صواق الحتاد الأوروبي وانخفا�ض اأ�صعار املواد الأولية ومنها 
الفو�صفات، ف�صًل عن مو�صم زراعي �صعيف جداً مل يتجاوز فيه 
اإنتاج احلبوب 4 مليني طن، يف مقابل 11 مليونًا يف ح�صاد 

العام ال�صابق.
ب�صبب  املئة  يف   31 ارتفع  التجاري  امليزان  عجز  باأن  واأف��اد   
الواردات  تغطية  جعل  ما  الغذائية،  خ�صو�صًا  ال��واردات  زيادة 
بال�صادرات تفقد 6.5 نقطة وترتاجع اإىل 48 يف املئة على رغم 

ارتفاع �صادرات ال�صيارات.

مصر تبحث عن الدعم وأميركا تصف القروض للقاهرة بالمنقذ
وجود  اجلارحي  عمرو  امل�ري  امل��ال  وزي��ر  اأك��د   
للح�صول  ب��لده  ل��دى  واقت�صادي  �صيا�صي  ق��رار 
نية  اأي  وغياب  ال��دويل  النقد  �صندوق  قر�ض  على 
م�ر  م�صاركة  اأن  اإىل  لفتًا  الأم��ر،  عن  للرتاجع 
مطلع  لل�صندوق  التنفيذي  املجل�ض  اجتماعات  يف 
ال�صهر اجلاري مل تتطرق اإىل مناق�صة جوانب جديدة 
ح�صلت  واإمن��ا  القر�ض،  حمادثات  يخ�ض  ما  يف 
هذا  يف  لل�صندوق  الدورية  الجتماعات  اإط��ار  يف 

التوقيت من العام.
 وقال "اإن الو�صع القت�صادي الراهن يتطلب تنفيذ 
على ما نتمتع به  اعتماداً  اقت�صادي  اإ�صلح  خطة 
اأو  عربية  م�صاعدات  انتظار  دون  من  ق��درات  من 
اأجنبية"، لفتًا اإىل اأن برنامج الإ�صلح القت�صادي 
حاجة  يف  ونحن  خال�ض  "م�ري  تنفيذه  املزمع 

اإليه وهو لي�ض �رطًا من ال�صندوق".
جمع  م��ن  النتهاء  ق��رب  على  اجل��ارح��ي  و���ص��دد   
ال�صتة مليارات دولر اللزمة للح�صول على قر�ض 
يعقد  اأن  متوقعًا  اأ�صبوعني،  غ�صون  يف  ال�صندوق 
املجل�ض التنفيذي لل�صندوق اجتماعه مع احلكومة 
الرنامج  اأن  اإىل  واأ�صار  املقبل.  ال�صهر  امل�رية 
على  واقت�صادية  مالية  �صيا�صات  و�صع  يت�صمن 
جيد  ب�صكل  الأ���ص��واق  فتح  ثم  وم��ن  �صليم،  م�صار 
من  كبري  ب�صكل  ال�صتثمار  ج��ذب  يف  والإ����راع 
ترتك  ول  ال�صتثمار  بيئة  حت�صن  اإ�صلحات  خلل 

امل�صتثمر فري�صة للبريوقراطية.
اأن  فاأكد  العريان  حممد  القت�صادي  اخلبري  اأم��ا   
يف  يجعلها  �صعبًا  اقت�صاديًا  و�صعًا  تعاين  م�ر 
فاإيرادات  اإ�صلحية،  اإج��راءات  اإىل  احلاجة  اأم�ض 
جانب  اإىل  املئة،  يف   60 بنحو  مرتاجعة  ال�صياحة 
تراجع اإيرادات قناة ال�صوي�ض بفعل تباطوؤ القت�صاد 

مبقدار  القومي  القت�صاد  منو  عن  ناهيك  العاملي، 
غري كاف. 

بد  ل  القت�صادي  الإ���ص��لح  برنامج  "اإن  وق��ال   
ك�رط  قوي  �صيا�صي  ودعم  بتاأييد  يحظى  اأن  من 
املوقف  اأن  م��وؤك��داً  ال��واق��ع،  اأر���ض  على  لتطبيقه 
القت�صادي امل�ري لي�ض �صهًل على الإطلق، ول 
ميكن القت�صاد اأن ي�صتمر من دون برنامج اإ�صلح 

اقت�صادي حقيقي".
هيكل  اإ���ص��لح  تنفيذ  ع��ن  ب��دي��ل  األ  على  و���ص��دد 
للرتفاع،  النمو  م��ع��دلت  ي��وؤه��ل  مب��ا  القت�صاد 
والعمل لتقليل العجز يف ميزان املدفوعات، اإ�صافة 
اإىل تاأمني تدفق متويلت ثنائية من جهات ودول 
اجتماعية  حماية  اإج���راءات  اتخاذ  مع  خمتلفة، 
�صعر  اإ�صلح  اأن  اإىل  ولفت  ال��ق��ادرة.  غري  للفئات 
الإ�صلح  عملية  يف  الوحيد  العن�ر  لي�ض  ال�رف 
اإ�صلحات  حزمة  عنا�ر  اأحد  لكنه  القت�صادي، 

اجتماعية  حماية  ب��اإج��راءات  م�صحوبة  لزم��ة 
ومتوازية مع �صيا�صات مالية اأكرث ان�صباطًا، تراعي 

خف�ض العجز يف املوازنة.
القرو�ض اخلارجية 

الأمريكية  اخلزانة  وزارة  قالت  الوقت  ذات  يف   
النقد  �صندوق  برنامج  ترى  املتحدة  الوليات  اإن 
الدويل لإقرا�ض م�ر 12 مليار دولر “�روريا” 
وتعمل مع دول جمموعة ال�صبع للتحقق من متويله 

بالكامل.
ناثان  ال��دول��ي��ة  لل�صوؤون  اخل��زان��ة  وكيل  واأب��ل��غ   
املتحدة  الوليات  اأن  لل�صيا�صات  منتدى  �صيت�ض 
اأن  وتعتقد  مل�ر  النقد  �صندوق  برنامج  تدعم 
�صتكون  ال�صندوق  ي�صرتطها  التي  الإ���ص��لح��ات 
امل�ري  القت�صاد  لتحرير  �رورية  لكن  �صعبة 

وزيادة قدرته التناف�صية.
اإىل   ويتعني على م�ر ترتيب متويل ثنائي ي�صل 

�صندوق  جمل�ض  يوافق  لكي  دولر  مليارات  �صتة 
النقد على الرنامج.  وقال رئي�ض الوزراء امل�ري 
م�ر  اإن  اليوم  �صابق  وقت  يف  اإ�صماعيل  �ريف 

دبرت نحو %60 من الإجمايل.
امل�ري  ال���وزراء  رئي�ض  ق��ال  مت�صل  �صياق  يف   
 6 ال�  %60 من  اإن م�ر جمعت  اإ�صماعيل  �ريف 
قر�ض  على  للح�صول  ال�رورية  دولر  مليارات 

قيمته 12 مليار دولر من �صندوق النقد الدويل.
على  امل��ب��داأ  حيث  من  واف��ق  النقد  �صندوق  ك��ان   
منح م�ر قر�صا مدته ثلث �صنوات لدعم برنامج 
امليزانية  �صد عجز  اإىل  الهادف  الإ�صلح احلكومي 

واإعادة التوازن اإىل اأ�صواق ال�رف.
امل�رية  احلكومة  قيام  ع��ن  م�صادر  وك�صفت   
بالبحث عن 1.5 مليار دولر ل�صتكمال مبلغ ال6 
مليار دولر �صمانة احل�صول على قر�ض �صندوق 
دولر  مليار   12 قيمته  تبلغ  وال��ذى  ال��دوىل  النقد 

�ريف  املهند�ض  اعلنه  ما  مع  بالتزامن  وذل��ك 
اإ�صماعيل، رئي�ض جمل�ض الوزراء، اأن البنك املركزي 
احل�صول  �رط  دولر  مليارات  ال�6  %60من  وفر 
وقال:  ا�صتكماله،  وجاٍر  النقد  �صندوق  قر�ض  على 
واح��د  ���رف  �صعر  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  على  نعمل 
اإىل  لفتا  امل�ري،  للجنيه  العادل  ال�صعر  ويعك�ض 

اأن اأغلب اأ�صعار ال�رف مرتبطة بالدولر. 
 وا�صرتط �صندوق النقد الدويل ح�صول م�ر على 6 
الأوىل من  ال�ريحة  مليارات دولر للح�صول على 
قر�ض �صندوق النقد الدويل مل�ر بقيمة 12 مليار 
من  دولر  مليار  على  م�ر  ح�صلت  فيما  دولر 
العربية  اململكة  من  دولر  مليار  و2  الدويل  البنك 
اأن  اإىل  اإ�صافة  املا�صي،  ال�صهر  خلل  ال�صعودية 
ال�صني قريبا حل�صول م�ر على  اتفاقا مع  هناك 
 500 ونحو  دولر  مليار   2.5 اإىل   2 بني  ما  دعم 

مليون دولر من �صناديق التنمية العربية. 

القاهرة – متابعة

ترامب يهاجم الصين كعدو اقتصادي

 جعل دونالد ترامب، املر�صح اجلمهوري للبيت الأبي�ض، من ال�صني 
النتخابية،  املتحدة يف حملته  للوليات  الأول  القت�صادي  العدو 
متهما بكني ب� "�رقة " وظائف الأمريكيني، لكن هذا مل مينع اإحدى 
�ركاته من التفاو�ض على عقد �راكة بقيمة طائلة مع جمموعة 

ر�صمية �صينية عملقة، ح�صب م�صادر متطابقة.
بلده،  عدوة  ال�صني،  خطاباته  يف  الرثي  الأعمال  رجل  ويتهم   
بالتلعب بعملتها، ويتوعد ب�صن حرب جتارية عليها، غري اأن ذلك مل 
مينع جمموعته "ترامب هوتيل كولك�صن" من ال�صعي لإبرام عقد مع 
جمموعة "�صتايت غريد كوربوري�صن" للطاقة، اأكر جمموعة ر�صمية 

�صينية، لإدارة م�روع عقاري هائل يت�صمن فندقا فخما 
يف �رق بكني، وفق ما افادت م�صادر مطلعة على �صري 

املفاو�صات.
 وهذا ما يعزز حجج منتقدي ترامب الذين ي�صككون يف 

اأي  ، بالرغم من عدم وجود  ال�صيا�صي  �صدق خطابه 
دلئل ت�صري اإىل ارتكاب اأي خمالفة.

مع   2014 عام  ب��داأت  التي  املفاو�صات  واأدت   
يهدف  اتفاق  بروتوكول  اإىل  ال�صينية  املجموعة 

مليون   150 اإىل   100 بقيمة  عقد  توقيع  اإىل 
136 مليون يورو( على مدى  اإىل  دولر )90 

املدير  كيو  روب��ي  اأف��اد  ما  وفق  �صنة،   15
واأكد  ال�صني.   يف  ترامب  ملكاتب  ال�صابق 

بامل�صاألة  وثيق  اط��لع  على  اآخ��ر  م�صدر 
هذه املفاو�صات.

تدير  التي  كولك�صن  هوتيل  ت��رام��ب   
حمفظة العقارات الفاخرة التي ميلكها 

اإدارة  رجل الأعمال، هي التي تتوىل 
فنادق ترامب وملعبه للغولف يف 

اإىل  بنما  من   ، البلدان  من  ع��دد 
اأذربيجان مرورا باأندوني�صيا.

غريد،  �صتايت  جمموعة  اأم��ا   
ثاين �ركة يف العامل من حيث 

ترتيب  وفق  اإيراداتها  حجم 
فورب�ض غلوبال 500، فهي 

1.1 مليار  متد بالكهرباء 
�صيني، وتديرها مبا�رة 

احلكومة املركزية، التي 
بتعيني  اأي�����ص��ا  ت��ق��وم 

ق���ادت���ه���ا م����ن ب��ني 
كبار امل�صوؤولني يف 

ال�صيوعي  احل��زب 
ال�صيني.

امل�صدر  وق��ال   
دون���ال���د  ان 

ت�������رام�������ب 
واأف�����������راد 

ع��ائ��ل��ت��ه 

اأبدوا اندفاعا لفكرة احل�صول على عقد مع املجموعة العامة.
وجهها  التي  العنيفة  الهجمات  مع  تتباين  احلما�صة  هذه  اأن  غري   
املر�صح اجلمهوري �صد ال�صني، كما اأنها ل تن�صجم مع ت�ريحاته 

ال�صابقة للمفاو�صات.
اأعداء  باأنهم  ال�صينيني  القادة  ي�صف   2011 منذ  ترامب  وكان   
يدمرون  الذين  عن  القول  ميكن  "ماذا  وكتب  املتحدة.  للوليات 
م�صتقبل اأطفالنا ويف�صدون منط عي�صنا؟ علينا األ نتو�صل ال�صيوعيني 

من اأجل بع�ض العقود الزهيدة".
 وقال اإريك دانزينغر، املدير العام ل�ركة ترامب هوتيل كولك�صن، 
اإنه  دايلي(  )ت�صاينا  ل�صحيفة   2015 الأول/اكتوبر  ت�رين  يف 

ي�صعى »ب�صكل ن�صط« اإىل م�صاريع يف بكني و�صانغهاي و�صينزن.

واشنطن - متابعة

نيويورك - متابعة

الدوحة - متابعة

واشنطن - متابعة

الرباط - متابعةطهران - متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


