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حركة االسهم
معرض للسيارات اإليرانية في بيروت

4 آالف شركة صينية تعمل في اإلمارات

بيع تايم وارنر بـ 85 مليار دوالر

اليوان الصيني يعيد رسم خارطة 
االستثمارات العالمية

عمان تقترض لتغطية ثلثي 
عجز الموازنة

ال�سفارة  يف  ال��ت��ج��اري  امللحق  اأع��ل��ن   
يف  جن��اد  �سجاد  ب���روت  يف  الإي��ران��ي��ة 
»معر�ض  افتتاح  اأم�ض،  �سحايف  م�ؤمتر 
بروت«  يف  الإيرانية  ال�سيارات  �سناعة 
حتى  وي�ستمر  اجلاري  ال�سهر  من   25 يف 

28 منه يف جممع »بيال«.
التجارة  تنمية  »منظمة  املعر�ض  وتقيم   
الإيرانية« و�رشكة »ياران كاراآفرين«، يف 
املعار�ض  لتنظيم  ال�رشكة  رئي�ض  ح�س�ر 
ج�اد  ال�رشكة  ووكيل  زاده  خان  الدولية 

عبد روئياين.

ال�سيارات  »�سناعة  اأن  على  جناد  و�سدد   
اإذ  املهمة،  القطاعات  من  هي  اإي��ران  يف 
العام املا�سي«.  1.5 ملي�ن �سيارة  اأُنتج 
ثالثة  اإىل  الإن��ت��اج  »ي�سل  اأن  يف  واأم��ل 

ماليني �سيارة«.
الإنتاجية  الطاقة  اأن  روئياين  واأو�سح   
 1.5 »تف�ق  الإيرانية  ال�سيارات  ل�سناعة 
ملي�ن �سيارة �سن�يًا، من ع�رشة م�سانع«.

»ُت�سّدر  ال�سيارات  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفت   
رو�سيا  اأهمها  من  دولة   30 من  اأكرث  اإىل 
واجل��زائ��ر  و���س���ري��ا  وال��ع��راق  البي�ساء 
واأذرب���ي���ج���ان وال�����س��ن��غ��ال وف��ن��زوي��ال 

وبيالرو�سيا«.

ظبي  اأب���  »�س�ق  ل�  التنفيذي  الرئي�ض  دع��ا   
امل�ستثمرين  البل��سي  را�سد  املالية«  لالأوراق 
ال�ستثمارية  الفر�ض  ا�ستغالل  اإىل  ال�سينيني 
اأن عدد ال�رشكات  املت�فرة يف ال�س�ق، م�ؤكداً 
اآلف   4 بلغ  الإم��ارات  يف  العاملة  ال�سينية 

�رشكة، اإىل جانب نح� 278 وكالة جتارية.
�سحافية  ت�رشيحات  يف  البل��سي  وك�سف 
حلقة  يف  م�ساركته  ب��ع��د   ، ظ��ب��ي  اأب����  يف 
ح�ارية نهاية الأ�سب�ع املا�سي يف م�ؤمتري 
»ف�جني« و »�س�كينغ لال�ستثمار« يف ال�سني، 
اأن »قيمة تداولت امل�ستثمرين ال�سينيني يف 
من  املئة  يف   10 نح�  بلغت  ظبي  اأب�  �س�ق 

اإجمايل تداولت امل�ستثمرين الآ�سي�يني عام 
عام  املئة  يف   7.2 نح�  مقابل  يف   ،2015

.»2014
يف  ال�سينية  ال�ستثمارات  »�سايف  اأن  واأكد   
يف   9 نح�  بلغ   2015 عام  ظبي  اأب���  �س�ق 
الآ�سي�يني،  ا�ستثمارات  اإجمايل  من  املئة 
 258 امل�ستثمرين  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  فيما 
م�ستثمراً، منهم 16 م�ؤ�س�سة، وذلك يف نهاية 
وبلغت  احل���ايل«.  ال��ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع 
اململ�كة  ال�رشكات  لأ�سهم  ال�س�قية  القيمة 
 105 ال�س�ق  يف  ال�سينيني  للم�ستثمرين 
خالل  دولر(  ملي�ن   28.6( دره��م  ماليني 
مقارنة  املئة  يف   9.3 بنم�  الثالث،  الربع 

بنهاية عام 2015.

الأمركية  ت��ي«  اآن��د  تي  »اإي��ه  �رشكة  اأعلنت 
�رشكة  ���رشاء  على  وافقت  اأنها  لالت�سالت 
»تامي وارنر« الأمركية اأي�سًا يف مقابل 85.4 
مليار دولر يف اأجراأ خط�ة على الإطالق تق�م 
يبث على  ل�رشاء حمت�ى  ات�سالت  بها �رشكة 
�سبكتها جلذب عدد متزايد من امل�ساهدين على 

الإنرتنت.
 واإذا اأقرتها اجلهات التنظيمية بعد التاأكد من 
غياب ممار�سات احتكارية �ستمنح اأكرب عملية 
اندماج يف العامل هذا العام �رشكة »اإيه تي اآند 
تي« ال�سيطرة على قناتي »اأت�ض بي اأو« و«�سي 
ال�سينمائية  ب��راذرز«  »وارن��ر  و�رشكة  اأن«  اأن 

وم�ؤ�س�سات اإعالمية اأخرى.
من  اأول  تي«  اآند  تي  »اإيه  من  بيان  وورد يف 
�سهم  لكل  دولر   107.50 �ستدفع  اأنها  اأم�ض 
نقداً  املبلغ  ن�سف  و�ست�سدد  وارنر«  »تامي  يف 
اإجمايل  اأ�سهم فيها لي�سل  والباقي على هيئة 
قيمة ال�سفقة اإىل 85.4 مليار دولر. وت�قعت 
عام  نهاية  قبل  ال�سفقة  ا�ستكمال  ال�رشكة 
ومقرها  ت��ي«  اآن��د  تي  »اإي��ه  ولفتت   .2017
ال�سفة  �ستفح�ض  العدل  وزارة  اأن  اإىل  دال�ض 

واأن ال�رشكتني �ستقرران اأي تراخي�ض من جلنة 
الت�سالت الحتادية �ستنتقل اإىل »اإيه تي اآند 

تي« مب�جب ال�سفقة.
ل�  التنفيذي  الرئي�ض  �ستيفن�س�ن  راندل  وقال   
عرب  م�ؤمتر  يف  ل�سحافيني  تي«  اآند  تي  »اإي��ه 
الهاتف اإن امتالك »تامي وارنر« وكل وحداتها 
احل�س�ل  جمرد  من  اأكرب  تناف�سية  ميزة  يتيح 

على ترخي�ض.
اجلزء  �ستم�ل  اأنها  تي«  اآند  تي  »اإيه  وذكرت 
ال�سفقة من خالل قرو�ض جديدة  النقدي من 

ومن ال�سي�لة املتاحة يف ق�ائمها املالية.

العاملية  ال�ستثمار  خ��ارط��ة  ب���داأت   
ال�سني  اإع���الن  بعد  جديد  م��ن  تت�سكل 
اإىل  ت�سل  ا�ستثمارات  �سخ  ع��ن  م���ؤخ��را 
اخلارجية،  الأ�س�اق  يف  دولر  تريلي�ن  نح� 
حيث �ستحظى منطقة ال�رشق الأو�سط بربع تلك 

ال�ستثمارات بحل�ل 2020.
 ومن املت�قع اأن ت�سل ح�سة منطقة ال�رشق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا اإىل 294 مليار دولر، وبقية اأفريقيا 
نح� 154 مليار دولر، وفق الدرا�سة التي اأعدتها جلنة 
الأعمال  رج��ال  جمعية  يف  ال�سني  مع  العالقات  تنمية 

امل�رشيني.
مبادرات  مع  الهائلة،  ال�ستثمارية  القفزة  تلك  وتتزامن   
والذي  ال�سينية  بالتجارة  اإحياء م�رشوع طريق احلرير اخلا�ض 
ي�ستهدف زيادة التجارة مع دول ال�رشق الأو�سط واملنطقة العربية.
للعملة  ال��دويل  النقد  �سندوق  اعتماد  مع  التط�رات  تلك  وترافقت   
ال�سحب  الرئي�سية املك�نة حلق�ق  الي�ان �سمن �سلة العمالت  ال�سينية 
خم�ض  اإىل  ال�سندوق  يعتمدها  التي  العمالت  عدد  وي�سل  بال�سندوق.  
واجلنيه  الدولر  وهي  بها،  القرتا�ض  حق  للدول  ي�سمح  رئي�سية  عمالت 

الإ�سرتليني والني الياباين والي�رو والي�ان.  واأعلنت هيئة قناة ال�س�ي�ض 
للتداول وقب�له يف دفع  ر�سمية  ال�سيني كعملة  الي�ان  اعتماد  امل�رشية 

ر�س�م عب�ر ال�سفن واحلاويات يف القناة اأخرا.
 ويرتبط م�رشوع تنمية حم�ر قناة ال�س�ي�ض الذي ت�سعى م�رش اإىل تنفيذه 

لربط بني �رشق وغرب قناة ال�س�ي�ض، بطريق احلرير ال�سيني براً وبحراً.
 وي�سل حجم التبادل التجاري بني القاهرة وبكني اإىل 12 مليار دولر، 
حيث هناك ح�ايل 9 مليارات دولر واردات م�رشية من ال�سني، مقابل 3 

مليارات دولر �سادرات م�رشية لل�سني.
الي�ان  مع  للتعامل  العدة  اإع��داد  يف  امل�رشي  امل�رشيف  اجلهاز  وب��داأ   
البنك الأهلي امل�رشي بالنتهاء حاليا من كافة  كعملة رئي�سية، ويق�م 

الإجراءات اخلا�سة باعتماد الي�ان يف املعامالت الر�سمية.
 وميثل البنك الأهلي البن�ك امل�رشية يف ال�س�ق ال�سينية، حيث لديه فرع 
الي�ان كعملة  اعتماد  اإقرار  قبل  بالدولر  يتعامل  وحيد يف بكني، وكان 

رئي�سية من جانب �سندوق النقد الدويل.
“فرع البنك  اإن  البنك  اإدارة  اأب� الفت�ح نائب رئي�ض جمل�ض   وقال يحيى 
يف بكني �س�ف ينتهي من اإجراءات اإدراج الي�ان يف املعامالت الر�سمية 

خالل الن�سف الأول من العام املقبل”.
الأعمال وامل�ستثمرين  �سي�سمح لرجال  الفرتة املقبلة  اأنه خالل  واأو�سح   
البنك من  اأن ينتهي  ال�سني بفتح ح�سابات بالي�ان، بعد  املتعاملني مع 

كافة الإجراءات التي يطلبها اجلانب ال�سيني.

عجز  من  املئة  يف   70 نح�  تغطية  ُعمان  �سلطنة  تعتزم   
م�ازنتها عرب القرتا�ض اخلارجي الذي ي�سمل اإ�سدار �سندات 

دولية.
بن  حم�د  العماين  املركزي  للبنك  التنفيذي  الرئي�ض  وقال   
بني  ما  لتغطية  تخطط  بالده  حك�مة  اإن  الزدجايل  �سنج�ر 
م��سحًا  بالقرتا�ض،  امل�ازنة  عجز  من  املئة  يف  و70   60
�سيتم  العجز  من  »املتبقي  اإن  الي�م  اقت�سادي  م�ؤمتر  خالل 
مت�يله حمليًا من خالل ال�سحب من الحتياطات املالية مثل 
اأم�ال �سندوق الحتياط العام للدولة، وه� �سندوق �سيادي، 

واإ�سدار �سك�ك«.
ريال  مليار   4.02 بلغ  امل�ازنة  احلك�مة عجزاً يف  و�سجلت   
)10.5 مليار دولر( خالل الأ�سهر ال�سبعة الأوىل من 2016 
2.39 مليار ريال قبل �سنة مع تقل�ض  مقارنة مع عجز بلغ 

الإيرادات بفعل انخفا�ض اأ�سعار �سادرات النفط اخلام.
 وكانت امل�ازنة الأ�سلية لعام 2016 تت�سمن اإنفاقا حك�ميا 
ريال،  مليار   8.6 ب�اقع  واإي��رادات  ريال  مليار   11.9 ب�اقع 
وقال م�س�ؤول�ن اإن خططهم القت�سادية لعام 2016 تفرت�ض 

مت��سط �سعر للنفط قدره 45 دولرا للربميل.

مصر تطرح أكبر مناقصة في العالم الستيراد الغاز
 قال وزير البرتول امل�رشي، طارق املال، اإن بالده 
 5 اإنتاجها من الغاز الطبيعي اإىل  ت�ستهدف زيادة 
مليارات قدم مكعبة ي�ميًا خالل 2017-2018، 
من 4.35 مليارات قدم حاليًا. ويف املقابل اأكدت 
اأكرب  �ستطرح  م�رش  اأن  اأم�ض،  جتارية،  م�سادر 
مناق�سة يف العامل ل�رشاء الغاز امل�سيل تطلب فيها 
96 �سحنة خالل العامني املقبلني اإىل جانب خيار 

�رشاء 12 �سحنة اإ�سافية
الغاز  من  البالد  ا�ستهالك  اأن  ال���زي��ر،  واأ���س��اف   
قدم  مليارات   5.2 "نح�  يبلغ  ي�ميًا  الطبيعي 

مكعبة.
العام  نهاية  ُظهر،  حقل  دخ���ل  مع  "اأنه  واأك��د   
ويف  الإ�سكندرية  �سمال  م�رشوعات  واأي�سا  املقبل 
ي�سل  اأن  ن�ستهدف  لالآبار،  الطبيعي  التناق�ض  ظل 

الإنتاج اإىل 5 مليارات قدم على اأن تزيد اإىل اأكرث 
من 7.5 مليارات قدم يف 2020-2021".

اإىل  اأزمة طاقة خانقة، دفعتها   وتعاين م�رش من 
ال�رشكة  واأعلنت  الأخ��رة،  الفرتة  ال�ستراد  زيادة 
)اإيجا�ض(،  امل�رشية  الطبيعية  للغازات  القاب�سة 
املقبل  ال�سهر  عاملية  مناق�سة  تطرح  عن  اأخ��راً، 
ل�ستراد ما بني 48 و56 �سحنة من الغاز امل�سيل 

خالل العام املقبل 2017.
ت�سغيل  يف  ال��غ��از  على  بكثافة  م�رش  وتعتمد   
امل��ن��ازل  ت���زود  ال��ت��ي  ال��ك��ه��رب��اء،  حم��ط��ات ت�ليد 

وامل�سانع بالطاقة.
مت  الذي  ظهر  حقل  من  ال�ستفادة  م�رش  وحتاول   
واردات  لتقليل  ال�سمايل،  ال�ساحل  يف  اكت�سافه 
ت�اجه  متفاقمة  مالية  اأزمة  املكلفة يف ظل  الغاز 

احلك�مة امل�رشية.
 وكانت �رشكة اإيني الإيطالية اأعلنت، يف اأغ�سط�ض/

اآب 2015، اأنها حققت ما قد ي�سبح واحداً من اأكرب 
اكت�سافات الغاز الطبيعي يف العامل وذلك يف املياه 
الإقليمية امل�رشية يف البحر املت��سط وتكهنت اأنه 
الغاز  من  م�رش  احتياجات  تلبية  يف  �سي�ساعد 

لعق�د مقبلة.
 وقال املال، يف اإطار "قمة "رويرتز" لال�ستثمار يف 
مليار  اإنتاج نح�  �ستبداأ  اإيني  اإن  الأو�سط"،  ال�رشق 
قدم مكعبة ي�ميًا من ُظهر بنهاية 2017 بجانب 
ملي�ن  و500   450 بني  ما  بي.بي  �رشكة  اإنتاج 

قدم مكعبة ي�ميًا.
اأعمال  �ستبداأ  الإيطالية  اإدي�س�ن  �رشكة  اأن  وذكر 

احلفر بج�ار امتياز ُظهر يف مطلع 2017.
مربع  كيل�مرت   100 م�ساحة  ُظهر  حقل  ويغطي   
"�رشوق" الذي قد ت�سل م�ساحته  امتياز  ويقع يف 

اإىل نح� 3000 كيل�مرت مربع بالبحر املت��سط.
 ويبلغ حجم الحتياطي الأ�سلي يف حقل ُظهر 30 

الحتياطيات  تبلغ  حني  يف  مكعبة  قدم  تريلي�ن 
القابلة لال�ستخراج ح�ايل 22 تريلي�ن قدم مكعبة. 
بقيمة  ُظهر  لتنمية  ا�ستثمارات  �سخ  اإيني  وتت�قع 

ترتاوح بني �ستة وع�رشة مليارات دولر.
 وت�ستهدف م�رش الع�دة جمدداً اإىل الكتفاء الذاتي 
بل   2020 عام  بحل�ل  الطبيعي  الغاز  اإنتاج  من 

واأن ت�سبح مركزاً اإقليميًا لتجارة الطاقة.
ي�م  قرب�ض،  اإىل  الأخرة  زيارته  اإن  املال،  وقال   
اجلمعة املا�سي، ركزت على خط�ات تفعيل اتفاقية 
نقل الغاز الطبيعي من قرب�ض عرب خط اأنابيب اإىل 
الحتياطيات  من  ا�ستخراجه  يبداأ  حاملا  م�رش 
يف  ال�اقعة  اجلزيرة  �س�احل  قبالة  اكت�سفت  التي 
الأمركية  ن�بل  �رشكة  واكت�سفت  املت��سط.  البحر 
للطاقة ما يقدر بنح� 4.5 تريلي�نات قدم مكعبة 
من الغاز الطبيعي قبالة �س�احل قرب�ض يف اأواخر 
عام 2011.  واأ�ساف املال ل�"رويرتز" يف القمة، 

اإن الغاز القرب�سي لن ي�سل قبل ثالث �سن�ات لأن 
القرب�سي  الغاز  بعد.  تنميته  تتم  مل  هناك  احلقل 
�سيخ�س�ض منه جزء لل�س�ق املحلية واجلزء الآخر 

�سيك�ن للت�سدير من خالل حمطات الإ�سالة.
وقف  عقب  م�رش  يف  الطاقة  اأزم���ة  وتفاقمت   
اتفاق  ح�سب  النفطية،  امل���اد  اإم��دادات  ال�سع�دية 
 5 على  دولر  مليار   23 بنح�  البلدين  بني  مربم 
 700 الريا�ض مبا يقّدر بنح�  �سن�ات، متنح فيها 
اأرامك�  اأن �رشكة  اإل  �سهريًا،  نفطية  م�اد  األف طن 
ال�سع�دية اأعلنت عن وقف الإمدادات ب�سكل مفاجئ 
الفرتة  خالل  البلدين  بني  العالقات  ت�تر  ظل  يف 
اإذ  الغاز  لإ�سالة  حمطتان  م�رش  ول��دى  الأخ��رة.  
ل  لكن  امل�سيل،  الطبيعي  الغاز  ت�سدير  ميكنها 
لإعادته  حمطة  ت�سغيل  دون  ا�ستراده  ت�ستطيع 
انتهت  بالده  اإن  املال،  وقال  الغازية.   حالته  اإىل 
الثالثة،  الغاز  نقل  �سفينة  ا�ستئجار  مناق�سة  من 

اخلمي�ض املا�سي، لكن مل تعلن عن ال�رشكة الفائزة 
التغييز  �سفينة  و�س�ل  "ن�ستهدف  وتابع  بعد. 
احتياج  ل�سد   2017 ي�ني�  نهاية  قبل  الثالثة 

حمطات كهرباء �سيمن�ض من الغاز".
الأملانية  ال�سناعية  �سيمن�ض  جمم�عة  كانت   
ثمانية  بقيمة  �سفقة  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  وق��ع��ت، 
مليارات ي�رو )9 مليارات دولر( مع م�رش لت�ريد 
حمطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف 
زيادة طاقة ت�ليد الكهرباء يف البالد بنح� 50%.
اأن بالده �ستنتهي من  "رويرتز"،   واأبلغ املال قمة 
املعرو�ض  الغاز  �س�ق  تنظيم  جهاز  اإن�ساء  قان�ن 

حاليًا على جمل�ض الدولة قبل نهاية العام املقبل.
القان�ن  لدينا  �سيك�ن   2017 بنهاية  اإنه  وقال   
اإن�ساء  من  انتهينا  و�سنك�ن  التنفيذية  والالئحة 
اخلا�سة  لل�رشكات  ال�سماح(  )بعدها  ليتم  اجلهاز 

با�ستراد الغاز.

القاهرة ـ متابعة

ارتفاع أسعار النفط يعيد "الصخري" 
إلى مزاحمة "أوبك"

يف  ال�سخري  النفط  اأن  اأيام،  قبل  الدولية،  الطاقة  وكالة  اأعلنت   
�سعر اخلام مل�ست�ى  الأمركية بحاجة ل��س�ل  ال�ليات املتحدة 
ن�ساط  يف  كبرة  زي��ادة  ت�سجيل  اأجل  من  للربميل،  دولراً   60

املنتجني.
على  لالتفاق  "اأوبك"  للنفط  امل�سدرة  البلدان  منظمة  اجتاه  ومع 
الت�قعات  الأ�سعار وفق بع�ض  �سرتتفع  اأو خف�سه،  الإنتاج  تثبيت 
النفط  �سيع�د  وبالتايل  للربميل،  دولراً  و70   60 بني  ما  اإىل 
مع  اأ�ساًل  احلفارات  من  عدد  تكيفت  بعدما  زخمه،  اإىل  ال�سخري 

�سعر 40 دولراً.
 ويق�ل حممد ال�سطي، اخلبر النفطي الك�يتي، اإن النفط ال�سخري 
يعترب من اأهم ع�امل انهيار اأ�سعار اخلام عامليًا، و�ساهم يف تراجع 

الأ�سعار باأكرث من %60 من قيمته منذ منت�سف عام 2014.
�رشكات  من  كبراً  ع��دداً  هناك  اأن  ال�سطي،   وي��سح 

يتنا�سب  مبا  وعملت  اأو�ساعها  رتبت  الأمركية  النفط 
من  عدد  قيام  اإىل  اإ�سافة  املنخف�سة،  الأ�سعار  مع 

احلفر  عمليات  ت�ا�سل  حتى  بالندماج  ال�رشكات 
والإنتاج.

انخفا�ض  ا�ستغلت  ال�رشكات  اإن  ال�سطي  ويق�ل   
اخلام  قيمة  تراجع  نتيجة  احل��ف��ارات،  اأ�سعار 

الأولية  البيانات  لتظهر  كفاءتها،  من  ورفعت 
ال�سخري  النفط  �رشكات  اإنتاج  يف  زي��ادة 

الأمركي بنح� %20 خالل الأ�سهر القليلة 
املا�سية.

 ويرى اأن الت��سع يف زيادة اإنتاج النفط 
دول  على  �سغطًا  ميثل  ال�����س��خ��ري، 

"اأوبك" ب�سبب الزيادة يف املعرو�ض، 
الهب�ط  اإىل  الأ�سعار  يدفع  وبالتايل 

ال��دول  بذلك  لت�اجه  اأخ��رى،  م��رة 
امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ن��ف��ط م�����س��را غر 

العجز  ظل  يف  خا�سة  معل�م، 
املايل الذي ت�اجهه حاليًا.

ق��ب��ازرد،  ح�سن  وي��ت���ق��ع   
الك�يت،  النفطي يف  اخلبر 

النفط  اأ�سعار  تنخف�ض  اأن 
جمدداً لت�سل اإىل ح�ايل 

للربميل  دولراً   37
خ�������الل الأ�����س����ه����ر 

ب�سبب  امل��ق��ب��ل��ة، 
من  الكثر  دخ���ل 

التكرير  م�سايف 
ال��ع��امل يف  يف 

برامج �سيانة 
�ض  نخفا ا و

الطلب على 

اخلام يف ظل وفرة املعرو�ض، التي ي�ساهم فيها النفط ال�سخري، 
مرجحا ا�ستمرار �سعف اأ�سعار النفط خالل العام املقبلني، على اأن 

تبداأ يف ا�ستعادة ت�ازنها مع مطلع عام 2019.
 ويق�ل عبد املجيد عطار، املدير العام الأ�سبق ل�رشكة "�س�نطراك" 
النفطية اجلزائرية، اإن " اجلزائر التي ل تزال منت�سية بنجاحها يف 
احت�سنته  الذي  الجتماع  يف  الإنتاج  بخف�ض  اأوبك  دول  اإقناع 
نهاية ال�سهر املا�سي، ميكن اأن ترى جمه�دها يتبخر بفعل ارتفاع 

اإنتاج النفط ال�سخري".
�سعر  �سرفع  النفطي  للمعرو�ض  اأوب��ك  تقلي�ض  عطار،  وي��سح   
الإنتاج  رفع  على  الأمركية  احلفارات  �سي�سجع  اأمر  وه�  اخلام، 
اأ�سعار  انخفا�ض  جراء  م�ؤخراً  تكبدتها  التي  اخل�سائر،  لتع�ي�ض 
النفط، وبالتايل �ستعرف ال�س�ق تخمة يف املعرو�ض من جديد قد 

تدفع بالأ�سعار اإىل النزول عن عتبة 50 دولراً.

عواصم ـ متابعة

بيروت ـ متابعة

ابو ظبي ـ متابعة

واشنطن ـ متابعة

مسقط ـ متابعةبكين ـ متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


