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حركة االسهم

فنزويال تعلق سحب الورقة النقدية 
من فئة 100 بوليفار

15 مليار دينار أنفقها الكويتيون 
والمقيمون في 2016

دول غرب أفريقيا تطالب نيجيريا 
بإصالح اقتصادها

الجزائر تطور االستثمارات لتالفي 
انخفاض عائدات النفط

إضراب طواقم الخطوط الجوية 
البريطانية بسبب الرواتب

نيكوال�س  الفنزويلي،  الرئي�س  اأع��ل��ن 
الورقة  �سحب  تعليق  قرر  اأن��ه  م��ادورو، 
من  بوليفار   100 فئة  م��ن  النقدية 
الثاين/ كانون  من  الثاين  حتى  التداول 
ت�ساعد  م��ن  اأي���ام  بعد  املقبل  يناير 
بع�س  يف  حتولت  التي  االحتجاجات 

االأحيان اإىل اأعمال نهب.
املا�سي  االأ�سبوع  ق��رر  م��ادورو  وك��ان 
 100 فئة  م��ن  النقدية  ال��ورق��ة  �سحب 
بوليفار من التداول يف حماولة قال اإنها 
على  امل�ساربة  عمليات  وقف  ت�ستهدف 
اخل��ارج  اإىل  وتهريبها  املحلية  العملة 
بكميات كبرية حيث اأن هذه الورقة هي 

االأكرث تداوال يف �سوق النقد الفنزويلية.
اأعلن يوم اخلمي�س  وكان البنك املركزي 
النقدية  الورقة  ط��رح  تاأجيل  املا�سي 
اجلديدة فئة 500 بوليفار، التي كان من 
اأن حتل حملها، يف ظل معدل  املفرت�س 
ملجل�س  اجتماع  ويف  الكبري.  الت�سخم 
ال���وزراء، ق��ال م��ادورو اإن ب��اده كانت 
دون  حال  وال��ذي  التخريب"،  "�سحية 
التي  اجلديدة،  النقدية  االأوراق  و�سول 

طبعت يف الواليات املتحدة وبريطانيا.
من  غ��ادرت  "طائرة  اأن  م��ادورو  وتابع 
مدينة اإىل اأخرى، بعد اأن مت التعاقد معها 
وحتملت فنزويا تكاليفها، ح�سلت على 
اوامر للذهاب اإىل دول اأخرى"، من دون 

اأن يحدد من ا�سدر هذه االأوامر.

اخلدمات  �رشكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
حممد  نت(  )كي  امل�سرتكة  االآلية  امل�رشفية 
 226 يقارب  ما  نفذت  ال�رشكة  ان  العثمان، 
قيمتها  ت�سكل  اإلكرتونية  دفع  عملية  مليون 
نحو 14.7 مليار دينار )48.5 مليار دوالر( 
من خال و�سائل الدفع االإلكرتوين املختلفة 
اآيل،  ���رشاف  بيع،  نقاط  من  بها  اخلا�سة 
نحو  النمو  ن�سبة  وكانت  وغريها،  اإنرتنت 

.2015 %14.7 عن عام 
عقد  خ��ال  كلمته  يف  العثمان  واأو���س��ح 
املالية  لل�سنة  لل�رشكة  العمومية  اجلمعية 

ما  بت�سغيل  قامت  ن��ت«  »ك��ي  ان   2016
بيع،  نقطة  جهاز   49.383 ال���  على  يزيد 
 GPRS ال���  خا�سية  يدعم  جمملها  ك��ان 
االأجهزة  اإجمايل  من   94.4% يقارب  مبا 
يقارب  ما  ت�سغيل  ومت  ال�سوق،  يف  املنت�رشة 
اإلكرتوين من خال  142 مليون عملية دفع 
نقاط بيع بقيمة 7.7 مليارات دينار مبعدل 
منو %19.7 عن العام ال�سابق بح�سب االأنباء 
 2016 ان عام  العثمان  واأ�ساف   . الكويتية 
بقيام »كي. نت« بطرح نوع جديد من  متيز 
 ،NFC ال���  خا�سية  تدعم  التي  االج��ه��زة 
اجمايل  من   42.6% ن�سبه  ت�سكل  والتي 

االجهزة املنت�رشة يف ال�سوق الكويتي.

غرب  ل���دول  االق��ت�����س��ادي  التجمع  دع��ا 
تنفيذ  اىل  اأخ��رى  ودول  نيجرييا  اأفريقيا 
لتح�سني  �رشورية"  هيكلية  "اإ�ساحات 
اقت�ساداتها يف ظل ا�ستمرار تراجع اأ�سعار 
النمو  يعرقل  ما  االأول��ي��ة  وال�سلع  النفط 
اجتماعه  يف  التجمع  ودع��ا  االقت�سادي. 
نيجرييا  ال�سبت  النيجريية  العا�سمة  يف 
"اإجراءات  تبني  اىل  اخ��ري��ن  واأع�����س��اء 
كي  منا�سبة  ومالية  اقت�سادية  حتفيز 
النفط  اأ�سعار  لتذبذب  عر�سة  اأق��ل  تكون 
مواجهة  يف  االقت�سادات  مرونة  وحت�سني 
 2016 وخ��ال  خارجية."  �سدمات  اأي 

من  اأكرث  على  تعتمد  التي  نيجرييا  دخلت 
اإيراداتها احلكومية على  70 يف املئة من 
النفط يف اأول حالة ك�ساد منذ 25 عاما مع 
اأن املجتمع  اأ�سعار النفط. ي�سار اإىل  هبوط 
منظمة  اإفريقيا،  غرب  ل��دول  االقت�سادي 
االقت�ساد  بتطوير  تهتم  دولية  اقت�سادية 
تاأ�سي�س  مت  االإفريقي.  الغرب  منطقة  يف 
املنظمة يف 25 مايو 1975 ورئي�سها هو 
اأبوجا،  عمر يارادوا، يقع مقر املنظمة يف 
هي  للمنظمة  الر�سمية  واللغات  بنيجرييا، 
االإجنليزية والفرن�سية والربتغالية، وكانت 
ولكنها  االأع�ساء  ال��دول  من  موريتانيا 
ان�سحبت يف دي�سمرب من �سنة 2000، ويف 

العام 2008 مت ف�سل غينيا. 

احلاد يف  االنخفا�س  من  اجلزائر  عانت 
ال�سابقني،  العامني  خ��ال  النفط  اأ�سعار 
مورد  على  ال��رتاج��ع  لهذا  العميقة  واالآث���ار 
امل�سدرة  ال��دول  معظم  مثل  احل��ي��وي،  الباد 

للطاقة حول العامل.
على  ك��ب��رياً  اع��ت��م��اداً  تعتمد  التي  ال���دول  وك��ح��ال 
اإيراداتها من الطاقة لتمويل اإنفاقها احلكومي، وجدت 
اجلزائر نف�سها م�سطرة اإىل تقلي�س هذا االإنفاق، وتعديل 
االقت�سادي  الو�سع  هذا  مع  للتعاي�س  االإعانات  برامج 
التفكري  اإىل  احلكومات  من  ع��دداً  ذل��ك  دف��ع  وق��د  ال��ط��ارئ. 
ال�سحب من  اإىل  ا�سطرت  الذي  الوقت  اقت�ساداتها، يف  بتنويع 

�سناديقها التي تعتمد اأ�سا�سًا على اإيرادات النفط والغاز.
وباحلديث عن اجلزائر، حدث انخفا�س االأ�سعار بالتوازي مع �سعف 
رغبة امل�ستثمرين االأجانب لا�ستثمار فيها، وفتور اهتمامهم النا�سئ 
يف  املوؤ�س�سي  الف�ساد  عن  ف�سًا  املفاجئة،  التطورات  من  جمموعة  عن 
مرحلة  يف  لكن  الدولة.  من  املدعومة   )SONATRACH( �رشكة 
�سبيل  يف  االأو�ساع  لتح�سني  اجلزائرية  ال�سيا�سية  القيادة  توجهت  مبكرة، 
منها  اإنتاج جديدة،  فر�س  وبحثت عن  وامل�ستثمرين،  االإنتاج  �رشكاء  جذب 

درا�سات اإقامة م�رشوعات ال�ستغال ال�سخر الزيتي يف الباد.
على  جمربة  املنطقة  دول  من  وغريها  اجلزائر  تبقى  االأ�سعار،  انهيار  ومع 
وجذب  الطاقة،  اإي���رادات  على  الكبري  االعتماد  تتجاوز  اآف��اق  اإىل  التطلع 
اال�ستثمارات العاملية يف جماالت اأخرى، �سيما اأن اإيراداتها تراجعت اإىل نحو 

الن�سف على مدى العامني االأخريين، ح�سب تقارير اإعامية.
يف حني ك�سفت احلكومة اأخرياً عن ت�رشيعات حتفيزية لا�ستثمارات االأجنبية 
لتقارير  الطاقة. ووفقًا  بعيداً عن قطاع  ال�سوق اجلزائرية  الراغبة يف دخول 
اجلزائري:  واملناجم  ال�سناعة  وزير  بو�سوارب،  ال�سام  عبد  قال  اإعامية، 
وحت�سني  للم�ستثمرين،  الدعم  لتوفري  جديدة  اآليات  القانون  م�رشوع  "يوفر 
جميع  ي�سبع  �سوق  وا�ستحداث  الوطني،  القرار  و�سناعة  اال�ستثمار  مناخ 
رغبات امل�ستثمرين". وياأتي هذا الت�سجيع الذي �ستحدثه الت�رشيعات، يف اإطار 
االإنفاق احلكومي واالأثر املايل لاإعانات املمولة من  اأ�سمل لتقلي�س  جهود 
اإيرادات النفط والغاز، والتي ي�ستمر عدد من موؤ�س�سات االإقرا�س الدولية يف 
الدفع باجتاهها وتاأييدها يف االأعوام االأخرية. ومثل م�رش، فقد كان كاهل 
اجلزائر مثقًا بربامج املعونات ال�سخية غري امل�ستدامة التي ال بد من تعديلها 
لل�سيطرة على االإنفاق وتر�سيده. كذلك وفقًا مل�سودة الت�رشيع اجلديد، �سيعفى 
اإىل  باالإ�سافة  اجلمارك،  ور�سوم  امل�سافة  القيمة  �رشائب  من  امل�ستثمرون 
اإعفائهم من �رشائب امللكية العقارية ملدة 10 اأعوام، عند اإن�ساء امل�رشوعات 
اجلديدة. وذهبت احلكومة اإىل اأبعد من ذلك بعزمها تقدمي التمويل اجلزئي اأو 

الكلي الأي بنية حتتية حتتاجها تلك امل�رشوعات.

اإ���رشاب  تنظيم  الربيطانية  اجلوية  اخلطوط  يف  الطريان  طواقم  تعتزم 
25 و26 دي�سمرب/ كانون االأول، تزامنا مع احتفاالت عيد املياد،  يومي 

لاحتجاج على �سعف الرواتب و�سوء اأو�ساع العمل.
الذي و�سفته   ، االإ�رشاب  الطريان يف  اأفراد طواقم  4500 من  ي�سارك  وقد 

اخلطوط اجلوية الربيطانية باأنه "غري �رشوري".
وقالت ال�رشكة اإن جميع الرحات طويلة املدى املخطط لها �ستم�سي كما 

هو معتاد، مبا يف ذلك رحات مطاري غايتويك و�سيتي.
وتعمل ال�رشكة على خطة طوارئ خا�سة مبطار هيرثو.

وياأتي ذلك بعد رف�س اأفراد طاقم طريان االأع�ساء يف االحتاد النقابي زيادة 
يف الراتب بقيمة 2 يف املئة يوم االأربعاء، ما اأدى اإىل ت�سويت 1200 من 
اأع�ساء االحتاد ل�سالح تنظيم االإ�رشاب. وتقول اخلطوط اجلوية الربيطانية 

اإنهم ميثلون نحو 7 يف املئة من اإجمايل اأفراد طواقم الطريان.
"زيادة عادلة ومعقولة يف  اأنها عر�ست  وترى اخلطوط اجلوية الربيطانية 

الراتب" تت�سق مع ما هو مقبول لدى طواقم عمل اأخرى يف ال�رشكة.
لل�سفر يف  العماء  اإرباك خطط  النقابي  "لقد فوجئنا بعزم االحتاد  وقالت: 

هذه االأيام."
واأكد بيان ال�رشكة اأن هذا الت�رشف "غري �رشوري باملرة، ونحن م�رشون 

على اأنه �سيف�سل."

توقعات برفع الفيدرالي األميركي الفائدة 3 مرات في 2017
تلقت االأ�سهم العاملية، والعمات وال�سلع �رشبة بعد 
برفع  االأمريكي  الفيدرايل  االحتياطي  جمل�س  قرار 

معدالت الفائدة للمرة الثانية يف ع�رش �سنوات. 
حمت�سبة  كانت  اأ�سا�س،  نقطة   25 بن�سبة  ال��زي��ادة 
الدوالر  فعل  رد  لكن  امل�ستثمرين،  قبل  من  بالكامل 
توقعات  تعديل  اىل  يرجع  االمريكية  وال�سندات 
قد  انه  يرى  املركزي  البنك  اأن  اظهر  والذي   ،2017
مرتني  عن  بدال  مرات  ثاث  الفائدة  معدالت  يرفع 

فقط.
اأن  امل�ستثمر  ذهن  اىل  يتبادر  قد  االأوىل،  للوهلة   
عندما  نف�سه   2015 دي�سمرب  بفخ  يقع  قد  الفدرايل 
 2016 لعام  الفائدة  ملعدالت  رفعات  اأرب��ع  توقع 
االآن  تغريت  ه��ل  ولكن  فقط.  واح���دة  م��ع  وانتهى 

الظروف مع الرئي�س املنتخب اجلديد؟
التعليق  جتنبت  يلني  جانيت  اأن  من  الرغم  على   
على  واالإنفاق  ال�رشائب  خلف�س  املبا�رش  االأثر  على 
كان  ترامب  اأن  يبدو  لكن  النقدية،  ال�سيا�سة  خطط 
التعديات  واإال فاإن  حا�رشا حول طاولة االجتماع، 
امل�ستقبلية  التوقعات  يف  �سهدناها  التي  الطفيفة 
ال  على  النقاط  لدفع  كافية  تكن  مل  االقت�ساد  الأداء 

“DOT POT" اىل االأعلى.
موؤ�رش داو جونز ال�سناعي انخف�س باأكرب وترة منذ 
اأن  بعد   19،792 عند  ليغلق  االأمريكية  االنتخابات 
34 نقطة فقط عن احلاجز النف�سي عند  كان يف�سله 
ال�سندات االمريكية فقد �سجلت  اأما عوائد   .20،000
مع  منها  االجل  ق�سرية  خ�سو�سا  حادة،  ارتفاعات 
منذ  م�ستوى  اعلى  اىل  عامني  �سندات  عوائد  و�سول 
ع�رش  الأج��ل  ال�سندات  عوائد  وتخطت   2009 ع��ام 

�سنوات %2.5 الأول مرة منذ �سبتمرب 2014.
العوامل بعني االهتمام باالإ�سافة  عندما تاأخذ هذه 
بني  النقدية  ال�سيا�سة  يف  االخ��ت��اف  تو�سع  اىل 
ت�سحيح  اأي  فاإن  املركزية،  البنوك  وبقية  الفدرايل 
عامًا   14 يف  م�ستوياته  اأع��ل��ى  م��ن  ال���دوالر  على 
اليوم  �سجل  الدوالر  مقابل  اليورو  حمدودا.   �سيكون 
الرئي�سية  الدعم  م�ستويات  الختبار  حماولة  اأول 
ب�رشعة.  عنها  يرتد  اأن  ا�ستطاع  لكن   1.0460 عند 
ن�سهد  قد  امل�ستويات  هذه  اخرتاق  يف  جنح  اإذا  لكن 
الكثري من طلبات  واأن  عمليات بيع حادة خ�سو�سا 
وقف اخل�سارة موجودة دون هذا احلاجز، وقد ت�سبح 
م�ساألة تعادل اليورو مقابل الدوالر فقط عامل وقت. 
خال   120 اىل  يتوجه  قد  الني  مقابل  ال��دوالر  اأما 

االأ�سابيع القليلة املقبلة.
من  الح��ق  وق��ت  يف  �سيتحول  امل�ستثمرين  تركيز   

االأخري  االإنكليزي  املركزي  البنك  اجتماع  اىل  اليوم 
اث��ارة  يحمل  ال  ق��د  االج��ت��م��اع  ه��ذا   .2016 لعام 
اإذا كانت  الفدرايل نف�سها ، لكن من املهم معرفة ما 
اأعقاب  يف  لهجتها  �ستغري  النقدية  ال�سيا�سة  جلنة 
تقرير  اأن  من  الرغم  على  الت�سخم.  توقعات  ارتفاع 
تراجع  مع  م�سجعا  يكن  مل  اأم�س  يوم  العمل  �سوق 
لكن  ع��ام،  م��ن  اأك��رث  يف  م��رة  الأول  الوظائف  ع��دد 
اأخرى. فاأن متو�سط  اأماكن  �سهدنا حت�سنا وا�سعا يف 
ومعظم  اال�ستهاكي،  واالإنفاق  ال�ساعة،  يف  الدخل 
لاقت�ساد  امل�سرتيات  مديري  موؤ�رش  ا�ستطاعات 
الربيطاين ت�سري اىل حت�سن وا�سح يف االقت�ساد، امنا 
التخوف االأبرز يف الوقت الراهن هو ا�ستمرار ارتفاع 
االأ�سعار على املدى الق�سري وبالتايل يف حال �سهدنا 
نربة اأكرث تفاوؤال من قبل البنك املركزي من املرجح 

اأن يتلقى االإ�سرتليني دفعة اإيجابية.  

املوؤ�س�سات  اأكرب  االأمريكي من  الفيدرايل  البنك  ويعد 
والتاأثري من  القوة  العامل من حيث  وزنا يف  املالية 
ب�سورة  قراراته  متابعة  تتم  حيث  �سيا�ساته،  خال 
واأي  العامل  يف  امل�ستثمرين  كل  قبل  من  تف�سيلية 
تغيري قد يطراأ على ال�سيا�سة النقدية اخلا�سة به توؤثر 

يف اأ�سواق العامل باأكمله.
حكومي  جهاز  االأم��ريك��ي،  الفيدرايل  واالحتياطي 
البنوك  عمل  املتحدة  الواليات  يف  يعمل  فيدرايل، 
عام  اأ�س�س  العامل،  من  االأخ��رى  ال��دول  يف  املركزية 
جمل�س  من،  الفدرايل  االحتياطي  ويتكون   ،1913
املتحدة  ال��والي��ات  رئي�س  قبل  م��ن  معني  روؤ���س��اء 
االأمريكية، وهياأة ال�سوق املفتوحة الفيدرالية، واثني 
ع�رش بنكا لاحتياطي الفيدرايل موزعات يف اأماكن 
خمتلفة يف اأمريكا، كل لديه جمل�س اإداريني معني من 
قبل وزارة اخلزينة االأمريكية )ال ت�ستخدم يف اأمريكا 

كلمة وزارة واإمنا ق�سم(، والعديد من البنوك اخلا�سة، 
وعدد من املجال�س اال�ست�سارية.

يلني،  جانيت  حاليا  الفدرايل  االحتياطي  ويراأ�س 
اأ�سهر  اأحد  جرين�سبان  اأالن  ويعد  برنانكي  لنب  خلفا 
البنوك  مهمات  وتتعدد  املا�سي.  القرن  يف  روؤ�سائه 
ت�سمل  ولكنها  الأخرى،  دولة  من  وتختلف  املركزية 
النقدية  ال�سيا�سة  وتنفيذ  �سياغة  مثل:  مهام  عادة 
ومراقبة  الوطنية(  )العملة  النقد  واإ���س��دار  للدولة 
وتنظيم  املدفوعات  نظام  واإدارة  امل�رشيف  اجلهاز 
االئتمان واالإقرا�س واإدارة اأحتياطي العملة االأجنبية 
التجارية  وللم�سارف  للحكومة  كم�رشف  والعمل 
الفائدة،  ل�سعر  االأدنى  احلد  البلد وحتديد  العاملة يف 
ما يوؤثر بدوره يف ال�سلوك اال�ستهاكي واال�ستثماري 
بنك  املركزي:  البنك  حتت  ويندرج  واملجتمع،  للفرد 

االإ�سدار، بنك احلكومة وبنك البنوك.

اتفاق شراكة نفطية بين بي.بي وأدنوك بقيمة 
2.22 مليار دوالر

اإن بي.بي �ست�سرتي  اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(   قالت �رشكة برتول 
40 عاما حلقول �رشكة  مدته  نفطي  امتياز  باملئة يف   10 ح�سة 
اأبوظبي للعمليات البرتولية الربية املحدودة )اأدكو( وذلك مبوجب 
اأبوظبي  يف  للبرتول  االأعلى  املجل�س  مع  ال�سبت  توقيعه  مت  اتفاق 

واأدنوك مقابل ر�سم م�ساركة يبلغ 2.22 مليار دوالر.
وقالت اأدنوك يف بيان اإنه مبوجب االتفاق الذي جرى توقيعه يف 
اأ�سهم عادية جديدة متثل اثنني  اأبوظبي اتفقت بي.بي على اإ�سدار 
اأ�سهم  )با�ستثناء  امل�سدرة  املال  راأ���س  اأ�سهم  من  تقريبا  باملئة 

اخلزينة( مع االحتفاظ بها ل�سالح حكومة اأبوظبي.
و�سيبلغ عدد االأ�سهم اجلديدة 392 مليونا و920 األف و353 �سهما 

لل�سهم  دوالرات(   5.58( ا�سرتليني  جنيه   4.47 بقيمة 
العادي.

الفني ملجموعة  القائد  اإن بي.بي �ستكون  البيان  وقال 
تديره  التي  ال��ربي  "باب"  حلقل  املتكاملة  االأ�سول 

ادكو.
التنفيذي  الرئي�س  داديل  ب��وب  عن  البيان  ونقل 

"مرحلة  متثل  االتفاقية  اإن  قوله  بي.بي  ل�رشكة 
جديدة يف العاقة الوثيقة بني بي.بي واأبوظبي 

يف  ج��ه��وده��ا  ب��ي  ب��ي  و�ستوا�سل  واأدن�����وك. 
التعاون مع اأدنوك لتحقيق اال�ستثمار االأمثل 

وعاملية  امل��م��ت��ازة  االأ���س��ول  الإم��ك��ان��ات 
امل�ستوى يف اأبوظبي."

االتفاقية  ه��ذه  "متنح  داديل  واأ���س��اف 
على  للعمل  االأمد  طويلة  فر�سة  بي.بي 

تناف�سية  مزايا  وذات  مهمة  م��وارد 
كبرية."

ويف اإطار االتفاقية �سرت�سل بي.بي 
يف  للعمل  فنيا   50 اإىل  ي�سل  ما 

تو�سلت  ما  اأح��دث  وتقدم  اأدك��و 
واخل��ربات  التكنولوجيا  اإليه 

يف  ت�سهم  ال��ت��ي  وال��ط��اق��ات 
دعم كفاءة الت�سغيل وت�سمن 

التطوير امل�ستمر لاأ�سول.
توتال  اأن  اأدنوك  وذكرت 

اأي�سا  متلك  الفرن�سية 
يف  باملئة   10 ح�سة 

انبك�س  مت��ل��ك  ح��ني 
ح�سة  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

خ��م�����س��ة ب��امل��ئ��ة 
وج��������ي.ا���������س 

انرجي الكورية 
اجل���ن���وب���ي���ة 

ث�������اث�������ة 
باملئة.

واأ�ساف البيان اأن اأدنوك توا�سل البحث عن �رشكاء الأخذ ح�سة 12 
باملئة املتبقية يف ن�سبة 40 باملئة خم�س�سة لل�رشكاء االأجانب.

الأدنوك  التنفيذي  الرئي�س  اجلابر  اأحمد  �سلطان  عن  البيان  ونقل 
اإطار  يف  مهما  تقدما  ت�سكل  "االتفاقية  قوله  �رشكاتها  وجمموعة 
جهودنا خللق امنوذج جديد لل�رشاكات اال�سرتاتيجية التي ت�سهم يف 
االأف�سل  القيمة  يحقق  مبا  والتمويل  املتقدمة  التكنولوجيا  توفري 

ملواردنا، ف�سًا عن نقل املعرفة وتبادل اخلربات."
ي�سهمون  �رشكاء  مع  العمل  اإىل  دائما  "نتطلع  قائا  اجلابر  وتابع 
يف تقدمي قيمة اإ�سافية وي�ساركوننا الروؤية يف تطوير هذا القطاع 
لرتتقي  ومبتكرة  متقدمة  تكنولوجيا  تطبيق  خ��ال  من  املهم 
بالكفاءة الت�سغيلية وت�سهم يف زيادة القيمة يف عمليات ا�ستك�ساف 

وتطوير واإنتاج النفط."

دبي- متابعة

كاراكاس- متابعة

الكويت- متابعة

أبوجا- متابعة

لندن- متابعةالجزائر- متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية

واشنطن- متابعة


