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حركة االسهم
االمارات : الضرائب على دخل االفراد

اليمن يطالب المجتمع الدولي النقاذه 
من كارثة اقتصادية

مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 
ينخفض للشهر الثالث

اسرع نمو اقتصادي في اميركا 
منذ عامين

الكويت ترفع الدعم 
الحكومي في 2020

اأكدت وزارة املالية االماراتية " اأن احلكومة 
دخل  على  جديدة  �رضائب  فر�ض  تعتزم  ال 
االأفراد واأن احلكومة ال تدر�ض فر�ض ر�سوم 

اإ�سافية على اخلدمات احلكومية.
وتخطط احلكومات يف منطقة اخلليج لطرق 
فيه  ت�سبب  وقت  يف  االأم��وال  جلمع  جديدة 
�سخم  عجز  يف  والغاز  النفط  اأ�سعار  تدين 
تخطط   2018 ويف  احلكومية.  باملوازنات 
التعاون  مبجل�ض  االأع�����س��اء  ال�ست  ال���دول 
قطر،  ال��ب��ح��ري��ن،  )ال�����س��ع��ودي��ة،  اخلليجي 
�رضيبة  لتطبيق  االإم��ارات(  عمان،  الكويت، 
القيمة امل�سافة. وت�ستبعد الوزارة يف بيان 
دخل  على  �رضائب  فر�ض  احتمال   " لها 

العربية املتحدة على  االإم��ارات  االأف��راد يف 
االأقل يف الوقت احلايل.

وافقت  االأ�سبوع  هذا  من  �سابق  وقت  ويف 
احلكومة االإماراتية على امليزانية االحتادية 
دره��م  مليار   48.7 بقيمة   2017 لعام 
)13.3 مليار دوالر(. وقال اخلوري للبيان 
اإن م�رضوع املوازنة ال يت�سمن بنودا تتعلق 
اإ�سافية  ر�سوم  فر�ض  اأو  �رضائب  بفر�ض 
اإي��رادات متوقعة من فر�ض  كما ال يت�سمن 

�رضيبة القيمة امل�سافة.
منذ  االم����ارات  يف  املالية  وزارة  وت��ق��وم 
االقت�سادية  االآث���ار  بدرا�سة  ع��دة  �سنوات 
حال  يف  تنتج  اأن  ميكن  التي  واالجتماعية 
هذه  نتائج  برفع  وتقوم  ال�رضيبة  تطبيق 

الدرا�سات اإىل جمل�ض الوزراء. 

كارثة  من  اليمني  ال���وزراء  جمل�ض  ح��ّذر 
امل�ستويات  على  و�سعبه  باليمن  حمدقة 
واملعي�سية،  واالإن�����س��ان��ي��ة  االقت�سادية 
بع�ض  يف  و�سيكة  جماعة  نذر  بروز  ومن 

املناطق. 
واالأمم  الدويل  املجتمع  بيان،  يف  وح�ّض 
»التحّرك  على  االأم���ن  وجمل�ض  املتحدة 
والتحالف  احلكومة  مل�ساعدة  العاجل 
بقيادة  اليمن  يف  ال�رضعية  لدعم  العربي 
تلك  لتدارك  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
الكارثة التي �سنعتها وتغّذيها امليلي�سيات 
االنقالبية، �ساربة مب�سالح ال�سعب اليمني 
توا�سل  والتي  احل��ائ��ط،  عر�ض  وحياته 
متّردها ورف�سها تطبيق القرارات الدولية«.

الغيث،  اأبو  عبداهلل  احلديدة  حمافظ  وقّدم 
املجاعة  ك��ارث��ة  ع��ن  تف�سيليًا  ع��ر���س��ًا 
خالل  املحافظة،  يف  االإن�سانية  واالأزم��ة 
لالإغاثة  �سلمان  امللك  »مركز  مع  اجتماع 
ال�سوؤون  وزير  �سّم  االإن�سانية«،  واالأعمال 
اللجنة  رئي�ض  نائب  والعمل  االجتماعية 
واالأم��ن  خمي�ض،  �سمرية  لالإغاثة  العليا 
العام ملجل�ض الوزراء جالل فقرية، ونائب 
عبداهلل  وال�سّكان  العامة  ال�سحة  وزي��ر 
به  متّر  »ما  اأن  الغيث  اأبو  واأو�سح  دّحان. 
عمومًا،  اليمن  يعانيه  مّما  جزء  املحافظة 
وممار�ساته  امليلي�سياوي  االنقالب  نتيجة 
»ال�سبيل  اأن  واأك��د  وف�ساده«.  االإجرامية 
الوحيد ملواجهة املجاعة وترّدي االأو�ساع 
وا�ستكمال  االنقالب  اإ�سقاط  هو  االإن�سانية 

عمليات التحرير«،.

بورز  اآن��د  "�ستاندرد  االأمريكي  املوؤ�رض  اأنهى 
االأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����رضي��ن  ت��ع��ام��الت   "500
الثالث  لل�سهر  وذلك   1.9% بن�سبة  منخف�سا 
على التوايل، وهذه القراءة للموؤ�رض هي االأدنى 

منذ مطلع العام اجلاري.
واأغلقت "وول �سرتيت" تداوالت ال�سهر املا�سي 
موؤ�رض  انخف�ض  حيث  احل��م��راء،  املنطقة  يف 
 ،0.91% بن�سبة  ال�سناعي  جونز"  "داو  �سهم 
املجمع  "نا�سداك"  �سهم  موؤ�رض  هبط  حن  يف 

بن�سبة 2.31%.
الو�ساطة  �رضكة  يف  املدير  براند  جون  وقال 
التداوالت  "حجم  اإن   "R.J.O’ BRIEN"

البيانات  توؤكده  ما  وهو  املعتاد"،  دون  كان 
التي اأ�سارت اإىل اأن حجم ال�سفقات التي اأبرمت 
املتو�سط  دون  كان  االأول  اأكتوبر/ت�رضين  يف 
ال�سهر  ت��ع��ام��الت  اآخ���ر  ويف   .2016 ل��ع��ام 
تراجعت  االأول(  اأكتوبر/ت�رضين   31( املا�سي 
هبوط  خلفية  على  �سرتيت"  "وول  موؤ�رضات 
جونز"  "داو  و�سجل   .4% بن�سبة  النفط  اأ�سعار 
بانخفا�ض  نقطة   18142.42 عند  ق��راءة 
الت�سوية  عن   0.10% اأو  نقطة   18.77 قدره 
ال�سابقة، فيما اأنهى "�ستاندرد اآند بورز 500" 
تداوالت يوم االثنن مرتاجعا بن�سبة 0.01% 
عند 2126.15 نقطة. يف حن اأغلق "نا�سداك" 
التعامالت مرتاجعا بن�سبة %0.02 اأو 0.97 

نقطة عند 5189.14 نقطة.

اقت�ساد  اأن  اإىل  اأولية  بيانات  اأ�سارت 
االأ�رضع  هي  بوترية  منا  املتحدة  الواليات 
يف عامن، وذلك يف الربع الثالث من العام 
اإن  االأمريكية  التجارة  وزارة  وقالت  اجل��اري. 
�سنوي  مبعدل  منا  العامل  يف  االأك��ر  االقت�ساد 
حتى  الثالثة  االأ�سهر  خالل  املئة،  يف   2.9 بن�سبة 
توقعوا  قد  حمللون  وكان  املا�سي.  اأيلول  �سبتمر/ 

منوا بن�سبة 2.5 يف املئة فقط.
ورمبا يوؤدي النمو االأقوى من املتوقع اإىل زيادة التكهنات 
االأمريكي(  املركزي  )البنك  الفيدرايل  االحتياطي  يرفع  باأن 

اأ�سعار الفائدة قبل نهاية العام اجلاري.
ويعد معدل النمو ال�سنوي 2.9 يف املئة م�ساويا ملعدل منو ف�سلي 
الدول يف  التي تتبعها كثري من  الطريقة  0.7 يف املئة، وهي  عند 
العام،  الثاين من  الربع  اقت�ساداتها. وخالل  ا�ستخال�ض معدالت منو 
اأو مبعدل  املئة،  1.4 يف  ن�سبته  �سنوي  االأمريكي مبعدل  االقت�ساد  منا 
ي�سكل  وال��ذي  امل�ستهلكن،  انفاق  ومنا  املئة.  يف   0.4 عند  �سنوي  ربع 
اأكرث من ثلثي الن�ساط االقت�سادي االأمريكي، ب�رضعة اأقل مما كان عليه يف 
الربع ال�سابق. وخالل الفرتة من اأبريل/ ني�سان وحتى يونيو/ حزيران، منا 

مبعدل �سنوي قدره 4.3 يف املئة، لكن خالل الفرتة من يوليو/ متوز وحتى 
�سبتمر/ اأيلول تراجع هذا املعدل اإىل 2.1 يف املئة. لكن هذا الرتاجع جرت 
موازنته باإنفاق ال�رضكات على اإعادة ملئ خمزوناتها، بعد اأن تناق�ست تلك 
املخزونات خالل الربع الثاين. ويقول لوك بارثولوميو، املحلل االقت�سادي 
ب�رضكة اأبردين الإدارة االأ�سول املالية: "لي�ض هناك ما مينع بنك االحتياطي 
" هذا يظهر  املقبل، وي�سيف  الفائدة، يف دي�سمر  اأ�سعار  الفيدرايل من رفع 
اأن الواليات املتحدة تقريبا على الطريق ال�سحيح. هذا تراجع طبيعي عقب 
عام كان اأقل من املتوقع حتى االآن". وتابع: "رمبا تكون احلملة االنتخابية 
الرئا�سية قد خلقت درجة من عدم اليقن، وانعك�ض ذلك على النمو". واختتم 
القول "لكن رغم كل ذلك، فاإن �سوق العمل ال تزال توؤدي ب�سكل جيد، ومعدل 
بع�ض  لي�سرتد  اأم�ض  يوم  ال��دوالر  وتعافى  لالأعلى".  قليال  يتحرك  الت�سخم 
التحقيقات  اإعالن مكتب  اإثر  االأ�سبوع املا�سي،  التي تكبدها نهاية  اخل�سائر 
االحتادي اأنه يجري حتقيقًا يف �ساأن ر�سائل اإلكرتونية اكت�سفت حديثًا يف اإطار 
االأمريكية  للرئا�سة  الدميوقراطية  املر�سحة  با�ستخدام  اخلا�سة  التحقيقات 
اخلارجية.  وزي��رة  من�سب  توليها  اأثناء  خا�سًا  خادمًا  كلينتون،  هيالري 
1.0947 دوالر،  اإىل  اليورو  اأمام  0.4 يف املئة  االأمريكية  العملة  وارتفعت 
لتزيد ن�سف �سنت عن امل�ستوى املتدين الذي �سجلته نهاية االأ�سبوع املا�سي. 
وارتفع موؤ�رض الدوالر 0.3 يف املئة اإىل 98.610، بزيادة 3.2 يف املئة يف 
ت�رضين االأول )اأكتوبر( املا�سي، لكنه اأقل من اأعلى م�ستوياته يف 9 اأ�سهر الذي 

�سجله االأ�سبوع املا�سي والبالغ 99.119.

اأ�سكال  كل  اإلغاء  النفط  عائدات  انخفا�ض  ظل  يف  الكويت  تبحث 
الدعم احلكومي بحلول العام 2020، ح�سبما نقلت �سحيفة حملية 

يوم ام�ض عن تو�سيات جلنة ر�سمية.
الدعم،  اأنواع  خمتلف  درا�سة  اإعادة  جلنة  باأن  ال�سحيفة  واأف��ادت 
تهدف  اإنها  لها  تقرير  قالت يف  املالية،  وزارة  قبل  وامل�سكلة من 
اإلغائها  اإىل  ال�سعي"  "مع  تدريجي  ب�سكل  الدعم  اأ�سكال  خلف�ض 
بحلول 2020. وي�سكل الدعم احلكومي اإحدى املجاالت االأ�سا�سية 
االجتماعية  وامل�ساعدات  الدعم  قيمة  وتبلغ  احلكومية.  للميزانية 
يف موازنة ال�سنة املالية احلالية 3 مليارات دوالر، اأي زهاء 5% 

من جممل االنفاق.
و�سبق للكويت اأن رفعت الدعم عن بع�ض امل�ستقات النفطية، ال�سيما 
الديزل. ويف �سبتمر/اأيلول املا�سي، بداأت احلكومة بتطبيق قرار 
رفع الدعم جزئيا عن الوقود، ما ت�سبب باأزمة �سيا�سية اأدت اإىل حل 
جمل�ض االأمة والدعوة اإىل انتخابات برملانية يف نوفمر/ت�رضين 
الثاين. كما حازت احلكومة على دعم جمل�ض االأمة، قبل حله، لرفع 
اأ�سعار املياه والكهرباء بالن�سبة اإىل املقيمن وال�رضكات فقط. كما 
من  الوقود،  اأ�سعار  رفع  على  املواطنن  تعوي�ض  احلكومة  اأقرت 

خالل تقدمي زهاء 75 ليرت من الوقود للمواطنن �سهريا.

مصر تطرح 30 % من أسهم تنمية سيناء لالكتتاب
اأعلن رئي�ض احلكومة امل�رضية �رضيف ا�سماعيل، 
ب�ساأن  ال��دويل  النقد  �سندوق  مع  التفاو�ض  اأن 
 ، ال�12 بليون دوالر قائم  احل�سول على قر�ض 
االإ�سالح  قرارات  اتخذت  احلكومة  اأن  مو�سحًا 
للرنامج  وف��ق��ًا   2014 ع��ام  منت�سف  منذ 
االقت�سادي ، يف اإطار روؤية متكاملة و�سدد على 

اأن برنامج االإ�سالح االقت�سادي م�رضي.
الإعالن  ال�سحايف  املوؤمتر  هام�ض  على  ولفت 
ال�رضكة  مال  راأ���ض  زي��ادة  اأ�سهم  يف  االكتتاب 
 600 مببلغ  �سيناء  ال���س��ت��ث��م��ارات  الوطنية 
مليون جنيه م�رضي )68 مليون دوالر( لي�سل 
اأن ملف  اإىل  اإىل بليوين جنيه، لفت  راأ�ض مالها 
منها  برامج  معه  التعامل  يتم  االإ�سالحات 

قانون اخلدمة املدنية والقيمة امل�سافة.

وقال " ُيفتح باب االكتتاب العام يف اأ�سهم راأ�ض 
مال ال�رضكة الوطنية ال�ستثمارات �سيناء مببلغ 
600 مليون جنيه ، من خالل اكتتاب املواطنن 
امل�رضين املقيمن يف �سيناء وحمافظات مدن 
القناة، لتو�سيع قاعدة امللكية من خالل زيادة 
توزيع  ثم  ومن  جنيه،  بليوين  اإىل  امل��ال  راأ���ض 
متهيداً  املنطقة،  اأهايل  على  اال�ستثمار  عائدات 
لطرح اأ�سهم ال�رضكة يف البور�سة خالل العامن 
)نوفمر(  الثاين  ت�رضين   6 من  ب��دءاً  املقبلن، 

وملدة 30 يوما.
يف  تهدف  ال�رضكة   " اأن  احلكومة  رئي�ض  واأك��د 
املقام االأول اإىل تنمية جزء اأ�سا�ض وعزيز على 
الهتمام  تفعياًل  ال�رضكة  وتاأتي   ، م�رضي  كل 
اأبنائها  ب�سواعد  �سيناء  بتنمية  امل�رضية  الدولة 

واال�ستغالل االأمثل ملواردها الطبيعية.
بجهد  اإال  تتم  لن  �سيناء  تنمية  اأن  اإىل  ولفت 

اأبنائها ، واحلكومة ت�ستهدف طرح االأ�سهم جلميع 
امل�ستثمرين  تنوع   " اأن  واأو���س��ح  امل�رضين. 
على  ي�ساعدها  ال�رضكة،  اأمام  املتاحة  واملوارد 
تنفيذ امل�ساريع القائمة وم�ساندتها يف جماالت 
اللوجي�ستية  واملناطق  وال�سناعة  التعدين 

بامل�ساركة مع القطاع اخلا�ض.
و�سدد ا�سماعيل على �رضورة ا�ستهداف احلكومة 
جلذب القطاع اخلا�ض الوطني والدويل، وتطوير 
من  مزيد  و�سخ  ل�سيناء،  االأ�سا�سية  البنية 
ال�سوي�ض  قناة  م�رضوع  من  بدءاً  اال�ستثمارات، 
خالل  م��ن  االقت�سادية،  ومناطقها  اجل��دي��دة 
بالوادي،  �سيناء  �سرتبط  التي  االإنفاق  م�ساريع 
وادي  وم�رضوع  والب�سائع  االأفراد  نقل  لت�سهيل 
 ، االأ�سماك  وتربية  االأم��ل  وقرية  التكنولوجيا 
الطاقات  تتحقق  التحديات  مبواجهة  واأ�ساف 
خريطة  اإن  اإذ  �سيناء،  اأر���ض  على  وامل�ساريع 

املنطقة  اأبناء  وتنتظر  تغريت  فيها  اال�ستثمار 
للم�ساركة باأيديهم يف التنمية.

�سيقت�رض   ، ال��ع��ام  االك��ت��ت��اب  ن�����رضة  ووف���ق 
املقيمن  امل�رضين  املواطنن  على  االكتتاب 
ومدن  وجنوبها  �سيناء  �سمال  حمافظات  يف 
ي�سم  ولن  الطبيعين  االأ�سخا�ض  وعلى  القناة، 

املوؤ�س�سات.
هي  �سيناء  ال�ستثمارات  الوطنية  وال�رضكة 
)مار�ض(  اآذار  يف  تاأ�س�ست   ، م�رضية  م�ساهمة 
املا�سي، براأ�ض مال مرخ�ض بقيمة 10 بالين 
اال�ستثمار  "بنك  تاأ�سي�سها  يف  و�سارك   ، جنيه 
م�ساريع  وجهاز  املئة(  يف   47.1( القومي" 
واجلهاز  املئة(،  يف   42.9( الوطنية  اخلدمة 
يف   7.1( �سيناء  جزيرة  �سبه  لتنمية  الوطني 
املئة (، وحمافظة �سمال �سيناء )2.9 يف املئة(. 
وتبعا لن�رضة االكتتاب ، �سيتم اإ�سدار 6 مالين 

دوالراً(   11( جنيه   100 اإ�سمية  بقيمة  �سهم 
لل�سهم. و�سُيفتح باب االكتتاب اعتباراً من االأحد 
كانون   5 يف  تنتهي  يومًا   30 ومل��دة  املقبل 
الباب  اإقفال  ويجوز   ، املقبل  )دي�سمر(  االأول 
اأيام على االأقل، يف حال متت تغطيته   10 بعد 
واالأق�سى  �سهمًا   50 لالكتتاب  االأدن��ى  واحل��د 
50 األفًا. و�سيتم تلقي االكتتاب عن طريق »بنك 
�سيناء  �سمال  يف  الفروع  من  ع��دد  يف  م�رض« 
ح�ساب  على  والقاهرة،  القناة  ومدن  وجنوبها 

رقم 600/600.
واأفادت الن�رضة باأن الهدف من زيادة راأ�ض املال 
هو الدخول يف ا�ستثمارات عامة كثرية. واأ�سارت 
تنفيذها،  مقرتح  م�ستقبلية  مل�ساريع  اأمثلة  اإىل 
منها م�رضوع اإنتاج ع�سائر ومربيات، وم�سنع 
ال�ستخال�ض زيت الزيتون واآخر لالأعالف، ف�ساًل 
عن م�سنع رخام، وا�ست�سالح اأرا�ٍض �سحراوية.

االقت�سادي  النمو  "ن�سبة  اأن  ا�سماعيل  واأعلن 
بلغت 4.3 يف املئة يف ال�سنة املالية 2015 - 
2016، فيما بلغ عجز املوازنة نحو 12.1 يف 
على  يزيد  ت�ستهدف منواً  وكانت م�رض  املئة".  
مقارنة   ،2015-2016 يف  املئة  يف  خم�سة 
2015، وعجزاً   - 2014 4.2 يف املئة يف  ب� 
بن�سبة 8.9 يف املئة مقارنة ب� 11.5 يف املئة. 
وتبداأ ال�سنة املالية يف م�رض يف االأول من متوز 
)يوليو(.و�رضح نائب وزير املال ل�سوؤون اخلزانة 
احل�ساب  »اعتمدت  ال���وزارة  ب��اأن  معيط  حممد 
بلغ  2016، بعجز   - 2015 اخلتامي ملوازنة 
يف  املئة  يف  ب�11.5  مقارنة  املئة  يف   12.2
يف  م�سوؤولون  وق��ال  ال�سابقة«.  املالية  ال�سنة 
املئة  يف   3.8 بلغت  النمو  »ن�سبة  اإن  ال��وزارة 
يقل عن خم�سة يف  م�ستهدف ال  مقارنة مبعدل 

املئة يف ال�سنة املالية 2015 - 2016«.

سيناء – متابعة

تحركات اوروبية جديدة النقاذ 
منطقة اليورو

رغم ارتفاع معدل الت�سخم يف منطقة اليورو خالل ت�رضين اأول/
فاإن  عامن،  من  اأكرث  منذ  له  م�ستوى  اأعلى  اإىل  احلايل  اأكتوبر 
�سعف منو اإجمايل الناجت املحلي ملنطقة اليورو يعزز التوقعات 
اإجراءات نقدية جديدة  البنك املركزي االأوروبي حزمة  باإطالق 

لتحفيز االقت�ساد بنهاية العام احلايل.
 " قد ذكرت  )يورو�ستات(  االأوروبية  االإح�ساءات  وكانت وكالة 
له  معدل  اأعلى  اإىل  اليورو  منطقة  يف  ارتفع  الت�سخم  معدل  ان 
منذ اأكرث من عامن خالل �سهر اكتوبر املا�سي، وذلك يف الوقت 
الذي حقق فيه اقت�ساد املنطقة منوا متو�سطا خالل الربع الثالث 

من العام.
واأظهرت البيانات اأن معدل الت�سخم ال�سنوي ارتفع من 0.4 يف 
املئة يف اأيلول /�سبتمر املا�سي اإىل 0.5 يف املئة يف اكتوبر 

منذ حزيران/ م�ستوى  اأعلى  اإىل  لي�سل  االإول  ت�رضين   /
يونيو 2014 .

اإجمايل  اأن  )يورو�ستات(  ذكرت  منف�سل  تقرير  ويف 
19 دولة  التي ت�سم  اليورو  الناجت املحلي ملنطقة 

من دول االحتاد االأوروبي �سجل منوا مبعدل 0.3 
احلايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل  املئة  يف 

مقارنة  املا�سي،  اأيلول/�سبتمر  نهاية  حتى 
بالربع الثاين من العام الذي كان قد �سهد منوا 

باملعدل نف�سه.
متوافقة  والنمو  الت�سخم  بيانات  وجاءت 
من  حذروا  الذين  املحللن،  توقعات  مع 

االقت�سادي  النمو  ه�سا�سة  ا�ستمرار 
املوحدة،  االأوروب��ي��ة  العملة  ملنطقة 
من  اأقل  الت�سخم  معدل  مازال  حيث 

امل�ستوى امل�ستهدف بالن�سبة للبنك 
امل��رك��زي االأوروب����ي وه��و 2 يف 

املئة �سنويا.
املحلل  فايل،  كري�ستوف  وقال 
م�����رضف  يف  االق��ت�����س��ادي 

االأمل��اين،  بنك«  »كومرت�ض 
م���ازال  ال��ن��م��و  م��ع��دل  ان 
اإىل  يوؤدي  اأن  اأ�سعف من 

اأ�سعار امل�ستهلك،  زيادة 
»اإط���الق  اأن  م�سيفا 
اإج��راءات  من  املزيد 

مازال  النمو  حتفيز 
ع����ل����ى اأج����ن����دة 

املركزي  البنك 
االأوروبي«.

وي�����ت�����وق�����ع 
اأن  حمللون 

يقرر البنك 

املركزي خالل اجتماع جمل�ض حمافظيه املقرر يف كانون اأول/
دي�سمر املقبل تعديل �سيا�سته النقدية فائقة املرونة، من خالل 
متديد فرتة عمل برنامج �رضاء االأ�سول الذي تبلغ حاليا قيمته 
80 مليار يورو )88 مليار دوالر( �سهريا ملدة 6 اأ�سهر اإ�سافية، 
حيث من املقرر اأن تنتهي فرتة عمل الرنامج حاليا يف اآذار/

مار�ض املقبل.
الربع  اليورو زاد خالل  الناجت املحلي ملنطقة  اإجمايل  اأن  يذكر 
بالفرتة  مقارنة  املئة  1.6 يف  بن�سبة  احلايل  العام  من  الثالث 

نف�سها من العام املا�سي.
يف الوقت نف�سه فاإن االرتفاع الذي �سجله معدل الت�سخم خالل 
اأ�سعار  تراجع  وترية  تباطوؤ  ب�سبب  اأ�سا�سي  ب�سكل  جاء  اكتوبر 
�سنويا،  املئة  يف   0.9 بن�سبة  االأ�سعار  انخف�ست  حيث  الطاقة، 
بعد انخفا�سها بن�سبة 3 يف املئة �سنويا. وكانت اأ�سعار الطاقة 

انخف�ست بن�سبة 5.6 يف املئة يف اآب/اأغ�سط�ض املا�سي.

بروكسل – متابعة

دبي – متابعة

صنعاء – متابعة

واشنطن – متابعة

الكويت – متابعةنيويورك – متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


