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حركة االسهم الرياض وطوكيو تؤسسان صندوقا 
استثماريا بـ100 مليار دوالر

تقليص النفقات الحكومية يهدد 
شركات الجزائر

أنبوب غاز لتقوية التطبيع بين تركيا 
وإسرائيل

مسؤول مصري: خفض دعم الكويت تراقب صرف القروض االستهالكية
الطاقة أصبح وشيكًا

اليابانية  بنك"  "�سوفت  جمموعة  تعتزم   
مع  جديد  ا�ستثماري  �سندوق  تاأ�سي�س 
ال�سعودي  العامة  اال�ستثمارات  �سندوق 
مليار   100 اإىل  ت�سل  قد  با�ستثمارات 
االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ق��ال��ت  ح�سبما  دوالر، 
عن  الوكالة  ونقلت  الر�سمية.   ال�سعودية 
حممد  االأم���ر  ال�سعودي  العهد  ويل  ويل 
�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سلمان  بن 
ال�سندوق  اإن  قوله  العامة  اال�ستثمارات 
ذات  اال�ستثمارات  على  "يركز  ال�سعودي 
البعيد"  الهامة على املدى  املالية  العوائد 

اأن  واأ���س��اف  ع��امل��ي��ا.   اأو  حمليا  ���س��واء 
"يهدف  ال�سعودي  اال�ستثمارات  �سندوق 
اإىل دعم روؤية ال�سعودية للعام 2030 التي 
تن�س على بناء اقت�ساد متنوع".  وذكرت 
يحمل  الذي  اجلديد  ال�سندوق  اأن  الوكالة 
يهدف  بنك"  �سوفت  روؤي��ة  "�سندوق  ا�سم 
اإىل تعزيز اال�ستثمارات يف القطاع التقني 
يكون  الأن  يهدف  كما  العامل  م�ستوى  على 
يف  اال�ستثمارية  ال�سناديق  اأكرب  بني  من 
هذا القطاع.  واأ�سافت اأن املجموعة تتوقع 
دوالر  مليار   25 عن  يقل  ال  ما  ا�ستثمار 
ال�سنوات  مدى  على  ال�سندوق  يف  اأمركي 

اخلم�س القادمة.

تك�سف  التي  احلكومية  البيانات  اأث��ارت   
خم�س�سات  تقلي�س  نحو  اجلزائر  توجه 
احلكومية،  امل�����روع��ات  على  االإن��ف��اق 
التي  العامة واخلا�سة،  ال�ركات  خماوف 
جتد يف هكذا م�روفات، �سمانة ال�ستمرار 
التي  ال�سعوبات  رغم  توقف،  دون  عملها 
اأ�سعار  تهاوي  اأزمة  حدوث  منذ  تواجهها 

النفط يف ال�سوق الدولية. 
التجهيز  خم�س�سات  احلكومة  وخف�ست   
يف  واح��دة  دفعة  دوالر  مليار   12 بنحو 

موازنة العام املقبل.
"التق�سف"  عهد  اجل��زائ��ر  دخ���ول  وم��ع   
التحتية،  البنية  على  االإن��ف��اق  وتقلي�س 
وجدت االآالف من ال�ركات املحلية نف�سها 

يف �سائقات مالية، يف ظل ارتباط ن�ساط 
ال�سناعات  من  وكثر  املقاوالت  �ركات 
وال�ركات اخلدمية، باالإنفاق احلكومي اأو 

عائدات النفط. 
ال�سنة  منت�سف  ب����داأت  احل��ال��ة  "هذه 
امل��ا���س��ي��ة، ل��ك��ن م��ن��ذ ف��رباي��ر/���س��ب��اط 
اأ�سبح  القا�سية،  ال�ربة  كانت  املن�رم 
هكذا  دفع"،  يوجد  ال  لكن  طلبات  لدينا 
�ركة  مدير  الدين،  ن��ور  مو�ساوي  يقول 
االأمنية،  االأح��ذي��ة  �سناعة  يف  خمت�سة 
والذي يتنوع عمالوؤه بني �ركات خا�سة 

وحكومية، كلهم "يعانون".
نطلب  اأن  "مبجرد  ال��دي��ن،  ن���ور  وق���ال   
نتلق  اأي�سا مل  )نحن  م�ستحقاتنا، يجيبون 
له  اأن ثالثة فواتر  م�ستحقاتنا("، م�سيفًا 

تنتظر الدفع منذ يونيو/حزيران املا�سي.

 اعلن وزير الطاقة اال�رائيلي يف ا�سطنبول ان 
بناء  جدوى  يف  النظر  تركيا  مع  �ستبداأ  بالده 
انبوب غاز يربط بني البلدين حتت البحر المداد 

تركيا ومنها اوروبا بالغاز.
فورا  نبا�ر  ان  "قررنا  �ستاينتز  يوفال  وقال 
امكانية  لتحديد  حكومتينا  بني  حم��ادث��ات 
بعد  وذل���ك  امل�روع"،  ه���ذا  م��ث��ل  وج����دوى 

حمادثات مع نظره الرتكي برات البرق.
يتيح  ان  ميكن  "امل�روع  ان  �ستاينتز  وتابع 
لنا نقل الغاز الطبيعي من ا�رائيل اىل تركيا 
التي  االوىل  املرة  وهذه  اوروبا".   اىل  ومنها 

تركيا  اىل  بزيارة  ا�رائيلي  وزي��ر  بها  يقوم 
بعد طي �سفحة االزمة الدبلوما�سية امل�ستمرة 
منذ �ست �سنوات بني البلدين والتي ن�ساأت بعد 
تركية  ل�سفينة  اال�رائيلية  البحرية  اعرتا�س 
كانت تنقل م�ساعدات اىل قطاع غزة يف العام 
نا�سطني  ع�رة  مقتل  اىل  ادى  مما   2010

اتراك.
على  "برهان  الزيارة  ان  على  �ستاينتز  و�سدد 

بدء عملية تطبيع )العالقات( بني بلدينا".
 يف حزيران/يونيو وقع البلدان اتفاقا النهاء 
 20 ا�رائيل  دفعت  ومبوجبه  بينهما  اخلالف 
مليون دوالر )18 مليون يورو( تعوي�سات اىل 

ا�ر �سحايا الهجوم يف تركيا.

 ط���ال���ب امل�������رف امل���رك���زي 
�رف  اأوج���ه  مب��راق��ب��ة  الكويتي 
ح�سل  التي  اال�ستهالكية،  القرو�س 
منذ  امل�����س��ارف  م��ن  ال��ع��م��الء  عليها 
اأكتوبر/ ت�رين االأول من العام املا�سي 
نوعها،  من  االأوىل  هي  خطوة  يف   ،2015
ال  التمويل  و�ركات  امل�سارف  كانت  حيث 
ال�سخ�سية  القرو�س  اإنفاق  تفا�سيل  يف  تتدخل 
وف��ق حمللني  االأخ����رى،  ال��ق��رو���س  خ��الف  على 

م�رفيني.
امل�سارف،  اإىل  تعليمات  الكويتي  املركزي  واأ�سدر   
اأي ت�سهيالت جديدة  �سدد خاللها على عدم منح العميل 
يف حال عدم تقدميه كافة امل�ستندات، التي توؤيد ا�ستخدام 

القر�س يف الغر�س املمنوح من اأجله.
 ووفق التعليمات، فاإن كل من ح�سل على ت�سهيالت م�رفية 
غر   ،2015 االأول  اأكتوبر/ت�رين  من  اخلام�س  قبل  )قرو�س( 
مطالب باإح�سار فواتر اأو م�ستندات للم�سارف املقر�سة له، بينما 
يكون احلا�سل على القر�س بعد هذا التاريخ مطالبًا بتقدمي الفواتر 

املطلوبة.
امل�سارف  بني  القرو�س  عقود  تت�سمن  باأن  الكويتي  املركزي  وطالب   

على  القر�س  من  الغر�س  تو�سح  بنوداً  املقبلة،  الفرتة  خالل  والعمالء 
وجه التحديد، وم�سدر �سداد القر�س )اإذا مل يكن م�سدر ال�سداد هو الراتب(، 
وتعهد العميل بتقدمي كافة امل�ستندات التي يطلبها امل�رف، مبا يف ذلك 
الفواتر وامل�ستندات، التي توؤيد ا�ستخدام القر�س يف الغر�س املمنوح من 

اأجله.
التمويالت  من   75% نحو  اإن  امل�ريف،  اخلبر  زينل،  جا�سم  وق��ال   
" حتما  م�سيفا  اإنفاقها،  اأوجه  تو�سح  بفواتر  مدعومة  غر  ال�سخ�سية، 
العقابية  التدابر  التخاذ  املركزي  تعليمات  بتطبيق  �ستلتزم  امل�سارف 

بحق العمالء املخالفني، الذين لن يبادروا بتقدمي الفواتر اأو االإثبات".
الفرتة  خالل  مي�رة  قرو�سًا  الكويتية  امل�سارف  منح  وترة  وارتفعت   
املا�سية. ووفق بيانات امل�رف املركزي، ارتفعت القرو�س ال�سخ�سية 
يف يوليو/متوز املا�سي بن�سبة %10، مقابل م�ستوياتها يف نف�س ال�سهر 
من العام املا�سي، والتي بلغت حينها 12.8 مليار دينار )42.3 مليار 

دوالر(.
 وت�سر بيانات متخ�س�سة اإىل اأن %80 من الكويتيني مدينون للم�سارف، 
واأدوات  واأثاث  �سيارات  الغالب ب�راء  اال�ستهالكية يف  القرو�س  وتتعلق 

واأجهزة ترفيهية.
 وقال حممد عماد، مدير االئتمان يف امل�رف االأهلي،  اإنه �سيتم اإدراج 
�سوداء موحدة على موقع �ركة  قائمة  املخالفني �سمن  العمالء  اأ�سماء 
غر  العمالء  جميع  و�ست�سمل  نت(،  )ال�ساي  االئتمانية  املعلومات  �سبكة 
املتعاونني يف تقدمي فواتر القرو�س اال�ستهالكية واملق�ّسطة خالل الفرتة 

املحددة.

 قال م�سدر م�سوؤول يف وزارة البرتول امل�رية، اإن اإعالن خف�س 
الدعم عن املحروقات بات و�سيكًا، خا�سة بعد ت�ريحات مديرة 
الدعم  الدويل، كري�ستني الغارد، ب�رورة خف�س  النقد  �سندوق 
وتعومي اجلنيه.  واعترب اأن م�ر �ستكون جمربة على التقّيد بهذين 
وانخف�ست  ال�سندوق.   من  القرو�س  على  للح�سول  ال�رطني 
خم�س�سات دعم املواد البرتولية يف م�روع موازنة العام املايل 
اجلديد 2017-2016 بن�سبة %43.3، ويبلغ امل�ستهدف لدعم 
مليار   35.04 نحو  احلالية  املالية  ال�سنة  يف  البرتولية  املواد 
4 مليارات دوالر(.  واأ�ساف امل�سدر، الذي ف�سل  جنيه )حوايل 
الطاقة،  دعم  خلف�س  االآن  منا�سب  الوقت  اأن  ا�سمه،  ذكر  عدم 
االأخرة  وتاأخر  ال�سعودية،  العالقات امل�رية  توتر  بعد  خا�سة 
على  للتعاقد  م�ر  ا�سطر  ما  البرتولية،  االإم��دادات  اإر�سال  يف 
وقود من ال�سوق العاملية. واعترب اأن هذا املو�سوع �سيكون اأحد 
كري�ستني  وقالت  الطاقة.   عن  الدعم  خلف�س  ال�سلطة  تربيرات 
على  اإنه  املا�سي،  ال�سبت  الدويل،  النقد  �سندوق  مديرة  الغارد، 
يف  بها  تعهدت  التي  االإ�سالحات  يف  النظر  امل�رية  احلكومة 
وقت �سابق، يف ما يتعلق بخف�س الدعم عن املحروقات واإعطاء 

مرونة ل�سعر ال�رف.

أوبك: توقعات بتخمة نفط أكبر في 2017 رغم اتفاق تجميد اإلنتاج

�سبتمرب/ يف  النفطي  اإنتاجها  زيادة  اأوبك  اأعلنت   
اأيلول اإىل اأعلى م�ستوى يف ثمانية اأعوام على االأقل 
خارجها  من  املعرو�س  لنمو  توقعاتها  ورفعت 
ال�سوق  يف  اأكرب  فائ�س  اإىل  ي�سر  مما   2017 يف 
خف�س  على  املنظمة  اتفاق  رغم  املقبل  العام  يف 
للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  وقالت  االإنتاج.  
)اأوبك( يف تقرير �سهري اإنها �سخت 33.39 مليون 
لبيانات  وفقا  �سبتمرب/ايلول،  يف  يوميا  برميل 
بزيادة  اأي  ثانوية  م�سادر  من  املنظمة  جمعتها 
وتربز  اأغ�سط�س/اآب.   عن  يوميا  برميل  األف   220
�سعيها  اأوبك يف  يواجه  الذي  التحدي  االأرقام  هذه 
وذلك   2008 منذ  االأويل  للمرة  االإم��دادات  لتقييد 
ويجري  االأ�سعار.  ورفع  املعرو�س  تخمة  من  للحد 

يقل  مبا  للربميل  دوالرا   53 ق��رب  النفط  ت��داول 
 .2014 منت�سف  يف  امل�سجلة  االأ�سعار  ن�سف  عن 
اأعلى  قرب  "املخزونات  تقريرها  يف  اأوبك  وقالت 
امل�ستويات  اأن هذه  االإطالق. رغم  م�ستوياتها على 
االأخرة."   االأ�سابيع  يف  قليال  انخف�ست  املرتفعة 
اأوبك  اتفقت  ال�سوق  اإىل  التوازن  اإع��ادة  ولت�ريع 
على  �سبتمرب/اأيلول   28 يف  باجلزائر  اجتماع  يف 
32.5 و33  اإىل نطاق يرتاوح بني  االإنتاج  خف�س 
االنتهاء  مليون برميل يوميا.  وتاأمل املنظمة يف 
التفا�سيل اخلا�سة باالتفاق مبا يف ذلك على  من 
الكمية التي ميكن اأن ي�سخها كل ع�سو من اأع�ساء 
املنظمة البالغ عددهم 14 ع�سوا وذلك يف اجتماع 
يعقد يف نوفمرب/ت�رين الثاين.  واأظهر التقرير اأن 
معظمها  جاء  �سبتمرب/ايلول  يف  االإم��دادات  زيادة 
بعد  االإن��ت��اج  ت�ستاأنف  التي  ونيجريا  ليبيا  من 

عن  ت�ساءلت  التي  العراق  من  وكذلك  ا�سطرابات 
مدى دقة اأرقام امل�سادر الثانوية الأوبك. وت�ستخدم 
اأوبك جمموعتني من االأرقام ملراقبة اإنتاجها وهى 
تقدمها  التي  وتلك  دولة  كل  تقدمها  التي  االأرق��ام 
اإع��الم  و�سائل  تت�سمن  التي  الثانوية  امل�سادر 
ال�سبب  ويرجع  القطاع.  متابعة  يف  متخ�س�سة 
االأرق��ام  من  خمتلفتني  جمموعتني  ا�ستخدام  يف 
التي  الكميات  ب�ساأن  املا�سي  يف  خالفات  اإىل 
اأنه  اأوب��ك  العراق  واأبلغ  فعليا.   دولة  كل  ت�سخها 
�سبتمرب/ يف  يوميا  برميل  مليون   4.775 اأنتج 
عند  االإنتاج  الثانوية  امل�سادر  قدرت  بينما  اأيلول 
نظر  وجهة  ومن  يوميا.   برميل  مليون   4.445
خلف�س  اأوب��ك  اتفاق  يف  امل�ساركة  ف��اإن  ال��ع��راق 
منطلق  من  اأكرب  ب�سكل  له  مواتية  �ستكون  االإنتاج 
الفجوة  العراق  ويعار�س  لالإنتاج.   اأعلى  م�ستوى 

وزير  ودعا  االأرق��ام.  من  املجموعتني  هاتني  بني 
النفط العراقي جبار علي اللعيبي اإىل اإيجاز �سحفي 
منف�سل يف نف�س يوم اجتماع اجلزائر لل�سكوى من 
اأوبك هو  الفجوة.  وبعيدا عن ذلك فاإن تقرير  هذه 
قيا�سية  م�ستويات  بلغ  االإنتاج  اأن  يظهر  ما  اأحدث 
الأوبك  �سابقة  لتقارير  مراجعة  واأظهرت  جديدة. 
�سبتمرب/اأيلول  ل�سهر  املنظمة  اإنتاج  بيانات  اأن 
اأوبك  االأق��ل.  ورفعت  2008 على  االأعلى منذ  هي 
توقعاتها للمعرو�س من خارجها يف العام املقبل 
�سرتتفع  االأع�ساء  غر  ال��دول  اإم��دادات  اإن  وقالت 
برميل  األف   40 بزيادة  يوميا  برميل  األف   240
يوميا عن التوقعات ال�سابقة ب�سبب ارتفاع توقعات 
يبلغ  ب��اأن  توقعات  ظل  ويف  رو�سيا.   يف  االإنتاج 
 32.59 2017 نحو  الطلب على نفط املنظمة يف 
متو�سط  اأن  اإىل  التقرير  ي�سر  يوميا  برميل  مليون 

اأبقت  اإذا  يوميا  برميل  األف   800 �سيبلغ  الفائ�س 
اأوبك على االإنتاج م�ستقرا.  واأ�سار التقرير ال�سادر 
 760 �سيبلغ  الفائ�س  اأن  اإىل  �سبتمرب/ايلول  يف 
توقعها  على  اأوبك  اأبقت  بينما  يوميا،  برميل  األف 
بواقع  منوه  مرجحة  النفط،  على  العاملي  للطلب 
1.15 مليون برميل يوميا يف 2015.  واأعلن وزير 
املنظمة  اأن  ال�سادة  �سالح  حممد  القطري  الطاقة 
غر  ال���دول  م��ن  وع��دد  رو�سيا  اىل  دع��وة  وجهت 
يعقد  اجتماع  يف  للم�ساركة  املنظمة  يف  االأع�ساء 
يف وقت الحق من هذا ال�سهر يف فيينا بهدف اإعادة 
التوازن اإىل �سوق النفط الذي انخف�ست اأ�سعاره اىل 
م�ستويات قيا�سية.  وقال ال�سادة عقب اجتماع عدد 
من وزراء الدول االأع�ساء يف اأوبك مع وزير الطاقة 
"اتفقنا على  الرو�سي الك�سندر نوفاك يف ا�سطنبول 
ال�سهر  28 و29 من هذا  عقد لقاء تقني الأوبك يف 

الرئي�سية  الدول  من  عدد  اىل  دعوة  ار�سال  و�سيتم 
اإن  القطري  الوزير  وقال  اأوبك".  يف  االع�ساء  غر 
"هذا االجتماع يهدف اإىل تقدمي فهم اأف�سل لل�سبل 
االأف�سل للتحرك نحو اإعادة التوازن اإىل ال�سوق مبا 
فيه م�سلحة اجلميع ولي�س فقط منتجي وم�سدري 
نوفاك  وقال  العاملي".   االقت�ساد  كذلك  بل  النفط 
اإن االجتماع "غر الر�سمي" الذي جرى على هام�س 
موؤمتر الطاقة العاملي املنعقد يف ا�سطنبول، ناق�س 
لي�س فقط ظروف ال�سوق احلالية بل كذلك "اآليات" 
يف  االأع�ساء  غر  وال��دول  اأوبك  دول  بني  التعاون 
للم�ساركة  دعوة  تلقت  رو�سيا  اأن  واأك��د  املنظمة.  
اأكتوبر/ت�رين االأول يف فيينا والذي  يف اجتماع 
بني  للتعاون  طريق  خارطة  "و�سع  اإىل  �سي�سعى 
نوفاك  وا�ساد  االأ�سعار.  اإىل  التوازن  دولنا" الإعادة 
باملحادثات يف ا�سطنبول وو�سفها باأنها "بناءة".

لندن ـ متابعة

تونس "جنة ضريبية" لألثرياء

 يجمع خمت�سون يف ال�ساأن ال�ريبي، اأن تون�س يف طريقها اإىل 
"جنة �ريبية" لالأثرياء، ب�سبب موا�سلة احلكومات  اإىل  التحّول 
زين  املخلوع  نظام  عليها  داأب  التي  ال�سيا�سة  لذات  املتالحقة 
اجلبائية  بالر�سوم  الفقراء  كاهل  باإثقال  علي،  بن  العابدين 
)ال�رائب( املتنوعة، مقابل اإيجاد منافذ قانونية لرجال االأعمال، 
املوظفون  وي�ساهم  ا�ستثماراتهم.   على  ال�ريبي  العبء  لتقليل 
والعمال ب�ن�سبة %16.1 يف اإيرادات ال�رائب يف �سكل �ريبة 
على الدخل، وبنحو %13.9 ر�سوم خدمات املحليات، ف�سال عن 
ال�رائب على اال�ستهالك والقيمة امل�سافة املفرو�سة على جميع 
اإىل حدود  ال�سلع واملواد اال�ستهالكية، وهو ما يدفع مب�ساهمتهم 

بيانات  وفق  الدولة،  حت�سلها  التي  ال�رائب  من   80%
االأ�سعد  اجلبائيني  اخل���رباء  م��رك��ز  رئي�س  بها  ���رح 

تنفيذها  املزمع  املراجعات  احلكومة  وتربر  ال��ذوادي.  
ال�ريبية  االأداءات  �سلم  ب��اأن  ال�ريبة  ج��دول  على 

اإج��راء  يتطلب  ما  وهو  الثمانينيات،  منذ  يتغر  مل 
اإ�سالحات وفق التطورات االقت�سادية واالجتماعية 

قاعدة  تو�سيع  عن  ف�سال  البالد،  بها  متر  التي 
واملهن  املتهربني  ملحا�رة  اجلباية  دافعي 

احل����رة.  وي��وؤك��د اخل��ب��ر االق��ت�����س��ادي ر�سا 
�سكندايل، اأن ما يروج له م�سوؤولون حكوميون 

من  له  اأ�سا�س  "ال  ال�ريبية،  العدالة  حول 
اأن م�ساهمة املوظفني  اإىل  ال�سحة"، م�سرا 

بنحو  ارتفعت  امل��ب��ا���رة  ال�����رائ��ب  يف 
%20 يف ال�سنوات االأربع االأخرة، لتزيد 

من %49 اإىل 64%.
ال�ريبة  اأن  ال�سكندايل،  واأو���س��ح   

من   83% نحو  متثل  االأج���ور  على 
نحو  وتعادل  املبا�رة  ال�رائب 

 1.6 جملة  من  دوالر  مليار   1.1
خزينة  جتنيها  دوالر  م��ل��ي��ار 

الدولة من هذه املوارد.
االقت�سادي،  اخلبر  ويعترب   

دفع  يف  ال��دول��ة  انحياز  اأن 
ال  االأث��ري��اء  اإىل  ال�رائب 

اال���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى  ي�ساعد 
ال�����س��ي��ا���س��ي واالأم������ن 

االج����ت����م����اع����ي، ك��م��ا 
ت�����س��ع��ف ق��ي��م��ة حب 

ك��ل  يف  ال����ع����م����ل 
وفق  املجتمعات، 

ويطالب  ق���ول���ه.   
ال�����ف�����اع�����ل�����ون 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ون 
واالحت�������ادات 

ال��ع��م��ال��ي��ة 
ب�������رف�������ع 

امل����ظ����امل 

ال�ريبية على موظفي الدولة، معتربين اأن هذه الطبقة املتاآكلة 
�سيف  ت�سليط  عن  تتوانى  ال  التي  احلكومات  لدى  رهينة  باتت 
ال�رائب عليها.  ويقول القيادي يف االحتاد العام التون�سي لل�سغل 
�سامي الطاهري، اإن املوظفني ي�ساهمون يف االإيرادات ال�ريبية 
�سهرية  م�ساهمات  اقتطاع  عرب   80% تناهز  بن�سب  املبا�رة 
تقدر بنحو 55 دوالرا �سهريا يف املتو�سط لكل عامل، يف حني ال 
تتجاوز م�ساهمة غر املوظفني من املهن احلرة، على غرار االأطباء 
واملحامني، 250 دوالرا �سنويا.  واأ�سار الطاهري، اإىل خلل هيكلي 
ما  وهو  االأثرياء،  اإىل  بانحيازه  تون�س،  ال�ريبي يف  النظام  يف 
ال ُيخرج ال�رائب عن طابعها العقابي يف ذهن املواطن، موؤكدا 
العمال،  م�سلحة  يراعي  ال  اإ�سالح  الأي  �ستت�سدى  النقابات  اأن 

وي�ساهم يف مزيد من اإ�سعافهم ماديًا واجتماعيًا.

تونس ـ متابعة
الرياض - متابعة

الجزائر ـ متابعة

اسطنبول -  متابعة

الكويت ـ متابعة

القاهرة ـ متابعة 

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


