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حركة االسهم
هبوط مبيعات السيارات األلمانية 

اليونان تطبق إجراءات 
اقتصادية جديدة

توترات أوبك تكبد النفط أكبر 
خسارة أسبوعية في 2016

مديرو صناديق: الصعوبات تكتنف 
االقتصاد المصري وال تدفقات سريعة

النقد الدولي يخفض 
توقعاته لنمو اقتصاد تركيا

تراجعت مبيعات ال�سيارات الأملانية 5.6% 
اأكتوبر/ت�رشين الأول، مقارنة مع نف�س  يف 

الفرتة قبل عام متاأثرة باأيام بيع اأقل.
وقالت الهيئة امل�رشفة على قطاع ال�سيارات 
“كيه.بي.اإيه” اإن ت�سجيل ال�سيارات انخف�س 
املا�سي،  ال�سهر  و724  األ��ف��ا   262 اإىل 
�سوق  اأك��ر  يف  املبيعات  ارتفعت  حني  يف 
ع�رشة  يف  اأوروب���ا  يف  ال�سيارات  ل�سناعة 

اأ�سهر %4.9 اإىل 2.82 مليون �سيارة.
“رويرتز” يف  لوكالة  وكان م�سدر قد قال 
لحت�ساب  املعدل  الت�سجيل  اإن  �سابق  وقت 
اأكتوبر/ت�رشين  يف  اأق��ل  بيع  يومي  تاأثري 

الأول ارتفع فعليا بنحو 5%.
�سناعة  �رشكات  معظم  اأن  الهيئة  واأعلنت 
يف  ه��ب��وط��ا  �سجلت  ال��ك��رى  ال�����س��ي��ارات 
مبيعات  هبطت  اإذ  بال�سوق،  املبيعات 
ل�سناعة  �رشكة  اأكر  "فولك�سفاغن"  �رشكة 
بن�سبة  و"فورد"  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال�����س��ي��ارات 
ارتفعت  بينما  الرتتيب،  على  و8%،   20
مبيعات مناف�سيهما الفرن�سيني بيجو ورينو 
اأخرى  رئي�سية  اأ�سواق  ويف  و3.4%.   12
بن�سبة  انخفا�سا  فرن�سا  �سجلت  ب��اأوروب��ا 
األفا   155 اإىل  ال�سيارات  ت�سجيل  يف   4%
الأول،  اأكتوبر/ت�رشين  يف  مركبة  و202 
بالقدر  اإ�سبانيا  يف  املبيعات  �سعدت  كما 

نف�سه اإىل 83 األفا و248 �سيارة.

ب���ا����رشت احل��ك��وم��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة اجل��دي��دة 
رئي�س  اأج���راه  طفيف  تعديل  بعد  مهماتها 
ت�رشيع  اأمل  على  ت�سيرا�س  األك�سي�س  الوزراء 
ول  الدائنون  بها  يطالب  التي  الإ�سالحات 

حتظى بتاأييد الراأي العام.
»فر�سة  اإنها  الي�ساري  ال��وزراء  رئي�س  وقال 
ال�رشوري  الدفع  تعطينا  جديدة  لنطالقة 
من  احلا�سمة  الأخ����رية  الأم��ت��ار  لج��ت��ي��از 
املال  حقيبة  التعديل  ي�سمل  ومل  ال�سباق«، 
ت�ساكالوتو�س،  اأفليد�س  عهدة  يف  ظلت  التي 
الدوليني  الدائنني  مع  الرئي�س  املفاو�س 
الدويل(  النقد  و�سندوق  الأوروب��ي  )الحت��اد 
اأي�سًا  ي�سمل  ومل  بتقديرهم،  يحظى  وال��ذي 
وزيري اخلارجية نيكو�س كوتزيا�س والدفاع 

بانو�س كامينو�س.
ويف وقت ي�سغط الدائنون على اأثينا من اأجل 
الإ�رشاع يف خ�سخ�سة العديد من القطاعات 
ت�سيرا�س  ع��نينّ  احلكومية،  وامل��وؤ���س�����س��ات 
اخل�سخ�سة«  »هيئة  ل���  ال�سابق  الرئي�س 
وزير  من�سب  يف  بيت�سيورل�س  �ستريجيو�س 

دولة لل�سوؤون القت�سادية.
القت�ساديتني  ال��وزارت��ني  التعديل  و�سمل 
الأخريني الرئي�ستني، وهما القت�ساد والعمل، 
الوزيران  يدخل  اأن  املتوقع  غري  من  ولكن 
اجلديدان تعدياًل على النهج ال�سيا�سي املتبع 
يف  القليلة  اجل��دي��دة  ال��وج��وه  وم��ن  فيهما، 
القت�سادي  اخلبري  املعدل  احلكومي  الفريق 
خلف  الذي  بابادميرتيو  دميرتي�س  الي�ساري 
الذي  �ستاثاكي�س  القت�ساد جورج  وزارة  يف 

انتقل اإىل وزارة البيئة والطاقة.

الأ�سبوعية  اأكر خ�سائرها  النفط  اأ�سعار  تكبدت 
على  عالمات  ظهور  مع  العام،  هذا  مطلع  منذ 
توترات بني ال�سعودية واإيران قد تعرقل اتفاقا 

مهما على خف�س الإمدادات.
خالفات  اإن  اأوب���ك،  مبنظمة  م�سادر  وقالت 
طفت  اإي��ران  ومناف�ستها  ال�سعودية  بني  قدمية 
"اأوبك"  ال�سطح يف اجتماع خلراء  جمددا على 
من  الريا�س  حذرت  فيما  املا�سي،  الأ�سبوع 
خلف�س  بقوة  النفطي  اإنتاجها  ترفع  قد  اأنها 
على  قيود  فر�س  طهران  رف�ست  اإذا  الأ�سعار 
�سادراتها النفطية. وخ�س�س الجتماع لبلورة 
التفا�سيل اخلا�سة بالتخفي�سات، قبل اجتماع 
الثاين،  30 نوفمر/ت�رشين  "اأوبك" القادم يف 

بخف�س  اجلزائر  يف  اتخاذه  جرى  ق��رار  عقب 
32.5 مليونا و33 مليون  اإىل ما بني  الإنتاج 

برميل يوميا بهدف دعم الأ�سعار.
اجلمعة،  تعامالت  يف  "برنت"  مزيج  واأغلق 
عند   ،1.7% اأو  �سنتا،   77 مبقدار  منخف�سا 
اخلام  تراجع  فيما  للرميل،  دولر   45.58
 44.07 اإىل   ،1.3% اأو  �سنتا،   59 الأمريكي 

دولرا للرميل.
بن�سبة  انخف�سا  ق��د  اخل��ام��ان  يكون  وب��ذل��ك 
%15 منذ و�سولهما اإىل امل�ستويات املرتفعة، 
الأول  اأكتوبر/ت�رشين  اأوائل  يف  �سجالها  التي 
خ�رش  املا�سي  الأ�سبوع  مدى  وعلى  املا�سي. 
%9، بينما تراجع برنت  اخلام الأمريكي نحو 
الأ�سبوعية  خ�سائرهما  اأكر  يف   ،8% حوايل 

منذ  كانون الثاين املا�سي.

قد يجلب قرار حترير �سعر �رشف اجلنيه 
�سيولة اأجنبية اإىل م�رش يف نهاية املطاف 
لكن مديري �سناديق يقولون اإن عدم التيقن 
اأموال  تدفق  اأن  يعني  القت�ساد  يكتنف  الذي 

حمافظ ال�ستثمار من اخلارج لن يكون �رشيعا.
ولتحقيق ا�ستقرار العملة بعد قرار الأ�سبوع املا�سي 
حتتاج م�رش اإىل زيادة كبرية يف اإيراداتها من النقد 
املعامالت  ميزان  يف  احلايل  العجز  لتغطية  الأجنبي 
اجلارية الذي بلغ 18.7 مليار دولر يف الثني ع�رش �سهرا 

حتى يونيو حزيران املا�سي.
ومن املتوقع اأن يكون تغري ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش البالغ 
بعملية  متر  ال�رشكة  قرارات  لأن  فقط؛  بطيئا  دولر  مليار   6.8
معقدة. ويعتمد القت�ساد امل�رشي ب�سكل كبري على ال�سترياد، ومن 

امل�ستبعد اأن ي�سهد طفرة ت�سديرية يف اأي وقت قريب.
ورمبا ي�سجع اجلنيه الرخي�س مزيدا من العاملني امل�رشيني يف اخلارج 
على حتويل الأموال اإىل م�رش لكن التحويالت البالغة 17.1 مليار دولر 

مل ت�سهد تغريا يذكر على مدى �سنوات.
يجعل هذا حمافظ ال�ستثمار الأجنبية اأحد اأف�سل امل�سادر املحتملة لالأموال 

قالقل  من  اأعقبها  وما   2011 يف  ال�سيا�سية  ال�سطرابات  وقبل  اجلديدة، 
اقت�سادية متكنت م�رش من جذب مليارات الدولرات من تلك ال�ستثمارات 
�سنويا. و�سهدت ال�سنة املالية املا�سية �سايف تدفقات اإىل اخلارج بلغ 1.3 

مليار دولر.
لكن مديري �سناديق اأجنبية كثريين قالوا اإن خف�س قيمة العملة كان اإجراء 
اإيجابيا؛ لأنه يزيل ب�سكل كبري القيمة الزائدة للجنيه عن قوته احلقيقية، لكن 

خماطر اأخرى ما زالت تعرقل ال�ستثمار.
ورغم اأن �سناديق اأجنبية ا�سرتت �سندات م�رشية دولرية يف نهاية الأ�سبوع 
لالأ�سول  اأجنبية  م�سرتيات  على  تذكر  عالمات  هناك  تكن  فلم  املا�سي 

بالعملة املحلية.
اأن تظهر قدرتها  اإن على القاهرة  ولكي يحدث ذلك يقول مديرو ال�سناديق 
على حتقيق جناح كالذي اأحرزته برامج اإقرا�س اأخرى ل�سندوق النقد الدويل، 

وعلى �سبيل املثال يف باك�ستان وهي عملية قد ت�ستغرق عدة اأ�سهر.
اإن خف�س  انف�ستورز  األيانز جلوبال  لدى  املحافظ  مدير  �ساهزاد ح�سن  قال 
قيمة العملة "يجعلها بالقطع اأكرث جاذبية، حيث مل يعد اجلنيه الآن مبعث 
خطر. "لكن عند هذا امل�ستوى فاإن الأخبار ال�سارة ماأخوذة بالفعل يف ح�ساب 
اأ�سعار ال�سندات الدولرية، الهتمام حتول اإىل تطبيق برنامج �سندوق النقد 

الدويل وهو الأمر الأكرث �سعوبة".
نحو  اإىل  للدولر  جنيه   8.8 من  للرتاجع  اجلنيه  ال�رشف  �سعر  حترير  دفع 

15.75-15.35 جنيه.

تكتنف  التي  املتزايدة  ال�سبابية  اأن  ال��دويل  النقد  �سندوق  اأو�سح 
امل�سهد ال�سيا�سي يف تركيا، وتراجع ال�سياحة وارتفاع م�ستويات ديون 
اأن  املتوقع  البالد،  اقت�ساد  على  �سلبا  توؤثر  عوامل  جميعها  ال�رشكات 
ال�سندوق  واأ�ساف  العام.  هذا  املئة  يف   2.9 اإىل  فيها  النمو  ينخف�س 
احلاجة  بني  توازن  والتي  برتكيا  احلايل  النقدية  ال�سيا�سة  و�سع  اأن 
لحتواء الت�سخم ومواجهة تباطوؤ القت�ساد يجب اأن ي�ستمر دون مزيد 
من التي�سري. و�سندوق النقد اأحدث موؤ�س�سة اأجنبية ت�سري اإىل املخاوف 
القلق جماعات حقوق  ال�سيا�سي يف تركيا. وانتاب  املرتبطة بالو�سع 
اأعقبت حماولة  ب�سبب حملة  لأنقرة  الغربيني  احللفاء  وبع�س  الإن�سان 
انقالب فا�سلة يف يوليو/متوز، اإذ قالوا اإن الرئي�س الرتكي رجب طيب 
وذكر  املعار�سة.  لقمع  الفا�سلة  النقالب  حماولة  ي�ستغل  اأردوغ��ان 
ال�سندوق عقب م�ساورات لتقييم الو�سع املايل والقت�سادي “القت�ساد 
الرتكي �سمد اأمام �سدمات عدة… لكن ال�سبابية ال�سيا�سية املتزايدة 
ديون  م�ستويات  وارتفاع  ال�سياحة  اإي��رادات  يف  احل��اد  والنخفا�س 
القت�سادي  النمو  تراجع  ال�سندوق  ب�سمتها.” وتوقع  ال�رشكات ترتك 
وال�سدمات  ال�رشكات  ثقة  �سعف  بفعل  العام  هذا  املئة  يف   2.9 اإىل 
ال�سلبية املحلية واخلارجية، وو�سف ال�سندوق البطالة باأنها “مرتفعة 

ومتزايدة” قائال اإن حالة ال�سبابية ا�ستدت عقب النقالب الخري.

تقارير: تراجع البطالة في دول المغرب العربي
املغرب  دول  يف  البطالة  م��ع��دلت  تراجعت 
وزادت  العاملية،  الن�سبة  دون  ما  اإىل  العربي 
يف  واملناطق  الأفراد  بني  الجتماعية  الفوارق 
ال�سنوات الأخرية. وُيعزى ذلك اإىل تنامي بطالة 
ال�سباب والن�ساء، وا�ستمرار اله�سا�سة لدى �سكان 
التغريات  من  املت�رشرين  واملزارعني  الأرياف 
التي  الكبرية  التحديات  من  وه��ي  املناخية، 
تواجه تنفيذ »خطة التنمية امل�ستدامة« يف اأفق 

اأقرتها الأمم املتحدة. 2030، التي 
ال�سباب  »بطالة  باأن  الدويل  للبنك  تقرير  واأفاد 
يف  الأع��ل��ى  بني  تظل  اجلامعيني  واخلريجني 
املدن  يف  املئة  يف   38.8 اإىل  وت�سل  العامل، 
»على  اإذ  املتو�سط«،  املدى  على  اأخطاراً  ومتثل 

واملغرب  اجل��زائ��ر  اقت�سادات  اخ��ت��الف  رغ��م 
التحديات ذاتها  اأنها تواجه  اإل  وتون�س وليبيا، 
يف عدم قدرة النمو القت�سادي على توفري عدد 
القطاعني  يف  لل�سباب  العمل  فر�س  من  ك��اٍف 
»من  الأرب��ع  ال��دول  ومتكنت  واخلا�س«،  العام 
لكنها  الن�سف،  من  باأكرث  الفقر  ن�سب  خف�س 
من  اجلديد  للجيل  عمل  فر�س  توفري  يف  ف�سلت 

املتعلمني«.
وقدنّر التقرير »بطالة ال�سباب ب�30 يف املئة يف 
اجلزائر ب�سبب تدين اأ�سعار املحروقات، على رغم 
5 يف املئة  اإىل  انخفا�س معدلت الفقر املدقع 
يعي�سون بدخل اأقل من دولرين يف اليوم، لكن 
10 يف املئة من ال�سكان اأي نحو اأربعة ماليني 
وهم  دائ��م��ة،  ه�سا�سة  حالة  يعانون  �سخ�س، 
مهددون بال�سقوط يف الفقر يف اأي حتول لنظام 

اأو رفع الدعم عن املواد الأ�سا�سية«،  ال�ستهالك 
كما »ت�سبب العجز التجاري املقدر ب�15 بليون 

دولر يف رفع الأ�سعار وخف�س قيمة العملة«.
يف  اجلزائر  فقراء  من  املئة  يف   75« ويعي�س 
غري  هام�سية  ن�ساطات  يف  ويعملون  امل��دن 
البنك  ولفت  الزراعة.  من  يعتا�سون  اأو  مهيكلة 
منذ  »زادت  الجتماعية  الفوارق  اأن  اإىل  الدويل 
العامل،  م��ن  كثرية  مناطق  يف   1990 ال��ع��ام 
بني  اجلزائر  يف  ُتقدر  اإذ  اأفريقيا،  �سمال  ومنها 
 28 نحو  الفقراء  وم�ساريف  الأغنياء  نفقات 
»كانت  الفقر  معدلت  اأن  واأو�سح  املئة«.  يف 
عام  ال�سكان  من  املئة  يف  ب�5.5  ر�سميًا  تقدر 

.»2011
ويف املغرب ل يزال 15.5 يف املئة من ال�سكان 
رغم  على  اليوم،  يف  دولرات   4 دون  يعي�سون 

اإىل  املئة  يف   8.9 م��ن  امل��دق��ع  الفقر  ت��راج��ع 
الأخرية.  ال�15  ال�سنوات  خالل  املئة  يف   4.2
بع�س  »حقق  املغرب  باأن  الدويل  البنك  واأف��اد 
النمو  ويف  الب�رشية  التنمية  جمال  يف  النجاح 
مرتفعة  تظل  ال�سباب  بطالة  لكن  القت�سادي، 
حزيران  يف  امل��دن  يف  املئة  يف   39 لتقارب 
)يونيو( املا�سي«، واأكد اأن املغرب »يحتاج اإىل 
لتقلي�س  �سنويًا  عمل  فر�سة  األف   200 توفري 
ال�سنوات  يف  املئة  يف   3.9 اإىل  البطالة  معدل 
التغري املناخي »يوجد  الع�رش املقبلة«، وب�سبب 
حالة  يف  املزارعني  جمموع  من  املئة  يف   19
ق�سوة  ا�ستدت  اذا  بالفقر«  دائم  وتهديد  ه�سا�سة 
الطبيعة«. واعتر البنك الدويل اأن »اإ�سالح �سوق 
املغرب  يف  البطالة  ملعاجلة  ال�سبيل  هو  العمل 
ال�سباب  ويف�سل  اخلا�س،  القطاع  ت�سجيع  عر 

لوجود  احلكومية؛  الوظائف  العمل يف  املغربي 
املغرب  يف  الأج���ور  وُت��ع��دنّ  عالية«.  �سمانات 
ب�7700  وُتقدر  املغاربية،  املنطقة  يف  الأعلى 

درهم )نحو 800 دولر( يف املتو�سط �سهريًا.
ويف تون�س، اأعلن البنك الدويل اأن بطالة الن�ساء 
يف   31.2 وتبلغ  امل��ئ��ة  يف   22 اإىل  »ت�سل 
لل�سباب، وهي  املئة للخريجني، و32 يف املئة 
وت�سيع  القت�ساد  منها  يحرم  معطلة  موؤهالت 
يف   8 نحو  ويعي�س  للنمو«،  �سخمة  فر�سًا 
4 دولرات  التون�سيني بدخل يقل عن  املئة من 
يف   6.7 اإىل  الن�سبة  تراجع  وُيتوقع  اليوم،  يف 
من  اأفريقيا  �سمال  وُتعتر   .2018 عام  املئة 
 3.3 بلغت  متو�سطة  بن�سبة  منت  التي  املناطق 
رغم  على  الأخ���رية،  ال�سنوات  خ��الل  املئة  يف 
تداعيات الربيع العربي واختالف املعدلت من 

الكامل  �سبه  الق�ساء  من  ومتكنت  اآخر،  اإىل  بلد 
الأط���راف  قمة  و�ستبحث  امل��دق��ع.  الفقر  على 
مراك�س  يف   »22 »كوب  املناخي  التغري  حول 
الأمثل لت�رشيع وترية  ال�سيغة  الأ�سبوع املقبل، 
التنمية امل�ستدامة يف العامل للق�ساء على الفقر 
واجلوع بحلول عام 2030، وهي خطة حتتاج 
العامل  فقراء  عدد  وُيقدر  دولر.  تريليونات   10
اأفريقيا  يف  يعي�س  ن�سفهم  مليونًا،   766 بنحو 
منهم  املئة  يف   70 ويعي�س  ال�سحراء،  جنوب 
الأمم  وراأت  وال�سيد«.  الزراعية  الن�ساطات  على 
احلرارة  وارتفاع  املناخي  »التغري  اأن  املتحدة 
من  الأنهر،  وجفاف  والت�سحر  الأمطار  و�سح 
العامل«.  يف  والهجرة  للفقر  املبا�رشة  الأ�سباب 
البحر  يف  غ��رق��وا  �سخ�س   3800 اأن  وي��ذك��ر 

الأبي�س املتو�سط يف ال�سهور الأوىل من ال�سنة. 

نيويورك – متابعة

خبراء يستبعدون تطبيق قرار طرح عملة 
خليجية موحدة

دبي – متابعة
ال�ست  للدول  موحدة  عملة  ط��رح  اأن  اقت�ساديون  خ��راء  اأك��د 
على  م�ستبعداأً  اأمراً  يعد  اخلليجي  التعاون  جمل�س  يف  الأع�ساء 

املدى القريب املنظور.
البنك  رئي�س  الزدجايل،  �سنجور  بن  حلمود  ت�رشيحات  وكانت 
اإىل  اجلدل من جديد  اأعادت  قد  الأ�سبوع  العماين، هذا  املركزي 
امللف، بعد اأن اأكد اأن العملة املوحدة باتت »م�ساألة وقت ل اأكرث« 
يرتبط  اجلديدة  املوحدة  العملة  �سدور  اأن  اخل��راء  واأ�ساف   ،
باآليات التكامل القت�سادي، التي مل تتم حتى الآن، عالوة على 
ان ال�سوق امل�سرتكة ما زالت »حرا على ورق« منذ عام 2008.

اإن�ساء احتاد نقدي هدف رئي�سي لدول اخلليج يف  وكانت فكرة 
منت�سف الثمانينات، واعترت متهيداً لتد�سني م�رشف مركزي 
تدابري  اتخاذ  بهدف   2010 م��ار���س/اآذار  يف  موحد  خليجي 

توحيد العملة مع اتباع �سيا�سة نقدية موحدة.
هي:  خليجية  دول  اأرب���ع  ال��ن��ق��دي  الحت���اد  و���س��م 
اأعلنت  فيما  والكويت،  البحرين،  قطر،  ال�سعودية، 

�سلطنة عمان ان�سحابها منذ البداية من الدخول يف 
امل�رشوع،  الختالف على معايري  ب�سبب  الحتاد؛ 

والت�سخم،  العام،  الدين  بينها م�ستوى  التي من 
ومعدل النمو القت�سادي.

ثم ان�سحبت الإمارات، وهي ثاين اأكر اقت�ساد 
ب�سكل  النقدي  الحت��اد  م�رشوع  من  عربي، 
من  حتفظات،  ب�سبب  2009؛  يف  مفاجئ 

بينها رغبتها يف اأن يكون البنك املركزي 
اأول  ارا�سيها، حيث كانت  اخلليجي يف 

املقر  ل�ست�سافة  بطلب  تقدمت  دولة 
عام 2004.

قال اخلبري القت�سادي و�ساح األطه 
انه  الإم��ارات(،  يف  مقيم  )عراقي 
الأخرية  الآونة  يف  املالحظ  من 

اأكرث  اأ�سبحت  اخلليج  دول  »اأن 
التكتل يف ظل  اإميانًا باأهمية 

الأزمات العاملية والإقليمية 
�سيا�سيًا واقت�ساديًا«.

وتابع يف ات�سال هاتفي 
»رغم اأن هناك زخمًا يف 
القت�سادية  القرارات 

امل���وح���دة م���وؤخ���راً، 
�رشبية  فر�س  مثل 

امل�سافة  القيمة 
لكن  وغ���ريه���ا، 
ق�����رار ت��وح��ي��د 

لي�س  العملة 
������س�����ه�����اًل 

وي��ح��ت��اج 

ملزيد من الوقت؛ لأنه يتعلق باأمور عديدة ولي�س جمرد اإ�سدراها 
فقط«.

وزاد »يرتبط �سدور العملة اجلديدة باآليات التكامل القت�سادي 
ل�سيما  امل�سرتكة،  ال�سوق  على  عالوة  الآن،  حتى  تتم  مل  التي 
واأن الحتاد النقدي مرحلة متقدمة من التكامل ويتطلب �سوقًا 
الريطاين  اخلرة  بيت  تقرير  وح�سب  اأع�سائه«.  بني  م�سرتكة 
التكامل  فاإن  املا�سي،  مار�س/اآذار  اأواخر  يونغ«  اآند  »اإرن�ست 
القت�سادي بني دول اخلليج �سيعزز الناجت املحلي الإجمايل لها 

بن�سبة 3.4 يف املئة، مبا يعادل 36 مليار دولر �سنويا.
الثانية ع�رشة  املرتبة  التعاون يف  اقت�ساد دول جمل�س  وياأتي 
 1.62 بلغ  اإجمايل  حملي  بناجت  العامل،  اقت�سادات  اأكر  �سمن 
حيث  من  اقت�ساد  اأه��م  خام�س  يعتر  فيما  دولر،  تريليون 
التبادل التجاري مع العامل، بنحو 1.42 تريليون دولر، ورابع 
وفق  واأملانيا،  املتحدة،  الوليات  ثم  ال�سني،  بعد  ُم�سدر  اأكر 

اأحدث الأرقام املن�سورة عن املركز الإح�سائي اخلليجي.

الرياض ـ متابعة

برلين – متابعة

اثينا – متابعة

فيينا- متابعة

انقرة – متابعةالقاهرة - متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


