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حركة األسهم الصين ترفع سقف الملكية األجنبية 
في الشركات المالية 

أسهم أوروبا تعاني أسوأ أسبوع منذ 
أغسطس بتباطؤ نمو األرباح 

صندوق النقد يمنح موريتانيا قرضًا بقيمة 
163 مليون يورو

الذهب يتراجع ويبقى قرب أعلى مستوى 
في 3 أسابيع

15% معدل النمو السنوي لـ "موانئ 
أبوظبي" خالل 10 أعوام

امللكي��ة  �س��قف  اأن  ال�س��ينية  احلكوم��ة  اأعلن��ت 
الأجنبية يف ال�رشكات املالية يف البالد �سريتفع 
يف خط��وة ط��ال انتظارها من �س��اأنها اأن تعطي 
امل�س��تثمرين الأجانب فر�س��ة اأك��ر للدخول اإىل 

�سوق اخلدمات املالية يف ال�سني.
وزي��ر املالي��ة ت�س��و غوانغي��او، بع��د ي��وم واحد 
م��ن تاأكي��د الرئي�س الأمريكي دونال��د ترامب اأنه 
ينبغ��ي اأن تك��ون هن��اك فر�س��ة اأف�س��ل لدخول 
الأ�سواق ال�سينية خالل الجتماعات مع الرئي�س 

ال�سيني �سي جني بينغ.
التغيريات ت�س��مل زيادة حد امللكية الأجنبية يف 
ال���رشكات العاملة يف الأ�س��واق والعق��ود الآجلة 

والأوراق املالي��ة وال�س��ناديق ت�س��ل اإىل 51٪ 
مقارنة مع امل�ستوى احلايل البالغ 49 يف املئة.
رحب��ت ال���رشكات الأجنبي��ة بالأخب��ار، لكنه��ا 
حذرت م��ن اأن تكون حذرة لرنى كيف مت تطبيق 

القواعد.
خط��ة لتخفي��ف القي��ود. وبينم��ا تواج��ه بك��ني 
الغربي��ة  احلكوم��ات  م��ن  متزاي��دة  �س��غوطا 
والردهات التجارية لإزالة احلواجز ال�ستثمارية 
والقواعد ال�س��يقة التي حتد من اأن�سطة ال�رشكات 

الأجنبية يف اأ�سواقها.
خالل زيارته لبكني هذا الأ�سبوع، قال ترامب اإن 
التجارة بني البلدين ب�س��دق ودعت اإىل و�س��ول 
ال�س��وق  اإىل  الأمريكي��ة  ال���رشكات  م��ن  اأف�س��ل 

ال�سينية.

عانت الأ�س��هم الأوروبية من اأ�س��واأ اأ�س��بوع يف 3 اأ�س��هر ، مع الجتاه جلني 
الأرب��اح يف ظ��ل تباطوؤ من��و الأرب��اح والتوترات يف �س��وق ال�س��ندات، لكن 
الأ�س��واق تظ��ل بالق��رب م��ن اأعل��ى م�س��توى يف عامني. وت�س��درت اأ�س��هم 
ليون��اردو قائم��ة اخلا�رشي��ن بهب��وط 21.6 % بعدم��ا خف�س��ت ال�رشك��ة 
الإيطالية اأهدافها. وهبط املوؤ�رش �ستوك�س 600 لأ�سهم ال�رشكات الأوروبية 
0.4 % متاأثراً برتاجع اأ�سهم القطاع ال�سناعي بعد يوم من تعر�سه لأكر 
خ�س��ارة يف يوم واحد منذ نهاية يونيو واأنهى املوؤ�رش الأ�س��بوع منخف�س��ًا 
1.9 % يف اأكر خ�سارة اأ�سبوعية منذ منت�سف اأغ�سط�س لكنه يظل مرتفعًا 
7.5 % منذ بداية العام. وبح�سب تقديرات دويت�سه بنك تباطاأ منو ربحية 
ال�س��هم عل��ى املوؤ�رش �س��توك�س 600 اإىل 7.6 % بعدما كان ق��د ارتفع اإىل 
خانة الع�رشات يف الربعني ال�س��ابقني. واحتل �س��هم اليكت��ا املرتبة الثانية 
ب��ني اأك��ر اخلا�رشي��ن بانخفا���س بل��غ 10.1 % بعدم��ا اأعلن��ت ال�رشك��ة 
ال�سويدية املتخ�س�سة يف املعدات الطبية تاأخر منتج اأ�سا�سي. وبددت اأ�سهم 
األيانز املكا�س��ب التي حققتها يف وقت �س��ابق من اجلل�س��ة لتغلق منخف�سة 
0.3 % يف اأداء دون نظرياتها يف القطاع املايل. و�سجلت �رشكة التاأمني 
الأملانية انخفا�سًا بلغ 17 % يف �سايف الربح وقدمت توقعات اأقل تفاوؤًل 
لأرباح العام بالكامل بعد موجة من الكوارث الطبيعية. وهبط �س��هم �رشكة 
الهند�س��ة الأملانية �س��يمن�س 1.6 % وقاد انخفا�س��ه املوؤ�رش �ستوك�س 50 

اأعل��ن �س��ندوق النق��د الدويل ان��ه اأب��رم اتفاقا 
مبدئي��ا م��ع موريتاني��ا ملنحها قر�س��ا بقيمة 
162،8 مليون دولر على مدى ثالث �س��نوات 
من اجل دعم برنامج ال�سالحات القت�سادية 
يف هذا البلد.  وقال �س��ندوق النقد يف بيان ان 
هذا التفاق الذي مت التو�س��ل اإليه بعدما اأجرت 
بعث��ة من��ه م�س��اورات يف نواك�س��وط ب��ني 25 
اأيلول/�س��بتمر و6 ت�رشي��ن الول/اأكتوب��ر، ل 
يزال بحاجة لإقراره خ��الل اجتماعات جمل�س 
الأول/دي�س��مر.  كان��ون  يف  ال�س��ندوق  ادارة 
واو�س��ح البيان ان ال�س��الحات القت�س��ادية 
التي �س��يدعمها هذا القر�س "ترمي لتعزيز منو 

�س��امل ومتن��وع  واملحافظ��ة عل��ى ال�س��تقرار 
القت�س��اد الكلي وا�س��تعادة قدرة )موريتانيا( 
على حتّمل الديون وخف�س الفقر". واأ�ساف انه 
يتع��نّي على موريتانيا "تطهري املالية العامة" 
للدول��ة لتعزي��ز قدرته��ا عل��ى حتّم��ل الدي��ون 
وخل��ق احلّي��ز امل��ايل ال��الزم لزي��ادة الإنفاق 
الجتماع��ي وال�س��تثمار يف البني��ة التحتي��ة. 
ولف��ت اىل انه يتعنّي على ال�س��لطات اأن تر�س��ي 
"�سوقا تناف�سية للنقد الأجنبي واإطارا ع�رشيا 
لل�سيا�س��ة النقدي��ة". كم��ا ترم��ي ال�س��الحات 
اىل تعزي��ز الرقاب��ة امل�رشفية وحت�س��ني مناخ 
العمال وتطوير منظومة ال�س��مان الجتماعي 
يف البالد، بح�س��ب ما ا�ساف �سندوق النقد يف 

بيانه.

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولر، لكن ال�س��بابية 
الت��ي تكتنف الإ�س��الحات ال�رشيبي��ة الأمريكية 
�س��اهمت يف بق��اء الأ�س��عار ق��رب اأعلى م�س��توى 
لها يف ثالثة اأ�س��ابيع والذي لم�س��ته يف اجلل�سة 

ال�سابقة.
ويتجه املعدن الأ�س��فر نحو حتقيق اأول مكا�سبه 

الأ�سبوعية يف نحو �سهر.
ون��زل الذهب يف املعام��الت الفورية %0.1 اإىل 
1283.61 دولر لالأوقي��ة )الأون�س��ة( بحل��ول 
ال�س��اعة 0856 بتوقي��ت جرينت���س، لكن��ه يتجه 

ل�سعود اأ�سبوعي يزيد على واحد باملئة.
وكان املع��دن لم���س اأعل��ى م�س��توياته منذ 20 

اأكتوبر عند 1288.34 دولر لالأوقية.
وانخف���س الذه��ب يف العق��ود الأمريكي��ة الآجلة 
دولر   1284.20 اإىل   0.3% دي�س��مر  ت�س��ليم 
لالأوقية.وارتف��ع موؤ�رش الدولر، ال��ذي يقي�س اأداء 
العمل��ة الأمريكي��ة اأم��ام �س��لة عمالت رئي�س��ية، 
بن�س��بة %0.1 لكن��ه يظل متجها لتكبد خ�س��ارة 
اأ�سبوعية حتت �سغط التطورات املحيطة مب�رشوع 
قانون �رشيب��ي تقدم به اجلمهوريون يف جمل�س 

ال�سيوخ الأمريكي.
وم��ن ب��ني املع��ادن النفي�س��ة الأخ��رى، تراج��ع 
البالديوم %0.1 اإىل 1010.50 دولر لالأوقية 
بعدم��ا لم�س اأعلى م�س��توياته من��ذ عام 2001 
عند 1026.10 دولر لالأوقية اخلمي�س املا�سي. 

وارتفع املعدن نحو %1.4 منذ بداية الأ�سبوع.

 ق��ال الكابنت حمم��د جمعة ال�سام�س��ي، 
اإن  اأبوظب��ي،  التنفي��ذي ملوان��ئ  الرئي���س 
الع��ام  يف  اإطالقه��ا  من��ذ  جنح��ت  ال�رشك��ة 
�س��نوي جت��اوز  2006 بتحقي��ق مع��دل من��و 
%15 يف مناولة احلاويات، متجاوزة باأ�سعاف 
مع��دل النمو العاملي، متوقعًا منو مناولة احلاويات 
يف مين��اء خليف��ة مبع��دلت عالي��ة خ��الل الأع��وام 
الثالثة املقبلة، بالتزامن مع بدء دخول تو�س��عة كو�سكو 
ال�س��ينية، حيز التنفيذ، حيث يتوق��ع اأن يتم اإجناز املحطة 
الثانية ملناولة احلاويات بنهاية العام املقبل 2018. وقال 
ال�سام�س��ي يف مقابلة �س��حفية، اإن عمليات الإجناز يف املحطة 
الثانية ملناولة احلاويات مبيناء خليفة ت�س��ري اأ�رشع من املتوقع، 
م�س��يفًا اأن ال�رشك��ة ال�س��ينية العمالقة كو�س��كو املالحي��ة للموانئ 
املح��دودة �س��تبداأ عملياتها الت�س��غيلية يف حمطة احلاوي��ات اجلديدة 
بحلول العام 2019 وفق التفاقية التي اأبرمتها معها »موانئ اأبوظبي«، 
ما �س��ريفع اإجمايل الطاقة الإنتاجية ال�س��نوية اإىل 6 ماليني حاوية منطية 
يف كلتا املحطتني. و�س��هد الأ�س��بوع املا�سي، و�س��ع حجر الأ�سا�س ملحطة 
احلاوي��ات »كو�س��كو اأبوظب��ي« يف مين��اء خليف��ة، وتق��وم �رشك��ة كو�س��كو 

املالحي��ة بتطوير اأك��ر حمطة فرز للحاوي��ات يف املنطقة التي من �س��اأنها 
اأن توفر مركزاً رائداً خلدمات التجميع والتفريق، وح�سو الب�سائع، وتخفي�س 
وزن الب�س��ائع، والتخزين على املدى الق�سري لل�سحنات غري املجمعة، ف�ساًل 

عن �سهولة التوا�سل مع حمطات احلاويات يف ميناء خليفة.
واأ�س��ار ال�سام�سي، اإىل اأن ال�رشكة م�ستمرة يف درا�سة فر�س التو�سع الإقليمية 
خ��الل الفرتة املقبل��ة، ويجري حاليًا التباحث م��ع جمموعة من املوانئ يف 
الع��امل، حيث تق��وم موانئ اأبوظبي حاليًا باإدارة وت�س��غيل حمطة �س��حن يف 
مين��اء كام�س��ار يف جمهورية غينيا، وت�س��هم املحطة يف دعم عملية اإن�س��اء 
منجم البوك�سيت التابع ل�رشكة الإمارات العاملية لالأملنيوم يف غينيا، لفتًا 
اإىل اأن موانئ اأبوظبي تعمل على تنفيذ روؤية القيادة يف بناء اقت�ساد م�ستدام 
ومتنوع قائم على العلم والبتكار، مبا ي�سجع ال�رشكات واأ�سحاب امل�ساريع 
عل��ى العمل يف بيئة اقت�س��ادية متط��ورة. ونوه اإىل اأن اإط��الق بوابة املقطع 
ال�س��هر املا�س��ي، ي�س��كل نافذة موحدة جلمي��ع اخلدمات املالحية وال�س��حن 
والتجارة اإلكرتونيًا، ما ي�س��هم يف ت�رشيع حركة الب�س��ائع وت�س��يري التجارة 
البحرية، وتتيح »البوابة« قاعدة معلومات موحدة جلميع املوانئ يف اأبوظبي 
وت�س��كل نافذة واحدة لتخلي�س جميع الإجراءات، نظراً اإىل ارتباطها بجهات 
تق��دمي اخلدمات يف الإمارة، ما ي�س��هل وي�رشع حركة نقل الب�س��ائع، ويدفع 
حركة ال�س��تثمار والتجارة البحرية يف الإمارة. كما تطرح خدمات رئي�س��ة 
جديدة تت�سم بكفاءة عالية، وت�س��يف قيمة للعمليات التجارية الإلكرتونية، 
بالإ�سافة اإىل �س��مان ال�رشعة وال�سفافية اأثناء تبادل الوثائق واملعلومات، 

1.3 مليار درهم حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين.. االقتصاد اإلمارتية تبحث التعاون مع غرفة البرتغال

التق��ى عب��داهلل اآل �س��الح وكيل وزارة القت�س��اد ل�س��وؤون 
التج��ارة اخلارجي��ة برونو باب��وين، رئي�س غرف��ة التجارة 
وال�س��ناعة الرتغالي��ة يف مق��ر الغرفة يف ل�س��بونة وذلك 
على هام�س م�ساركة وفد الإمارات يف قمة الويب العاملية 
للتكنولوجي��ا. ح���رش اللق��اء، مو�س��ى عبد الواح��د اخلاجة 
�س��فري الدولة لدى الرتغ��ال، ومن وزارة القت�س��اد حممد 
نا���رش حم��دان الزعاب��ي مدي��ر اإدارة الرتوي��ج التج��اري، 
وع�س��ام الفال�س��ي مدير اإدارة تقنية املعلومات وجمموعة 
م��ن امل�س��تثمرين الرتغالي��ني يف الإمارات. وق��ال رئي�س 
الغرف��ة الرتغالي��ة، اإن الغرف��ة تعم��ل عل��ى دع��م وتطوير 
من��اخ ال�س��تثمار يف الرتغ��ال وتخطط لتنظي��م زيارتني 
لوف��ود من رجال الأعم��ال لالإمارات خالل عام 2018 ما 

يعك�س م�س��توى الهتمام ب�س��وق الإمارات م��ن قبل رجال 
الأعم��ال الرتغاليني، موؤكدا اأن هناك ا�س��رتاتيجية لتعزيز 
التع��اون املثم��ر على امل��دى الطوي��ل وتلبي��ة احتياجات 
رج��ال الأعمال من اجلانبني. وبح��ث اجلانبان فر�س فتح 
اآف��اق جدي��دة للتجارة وال�س��تثمار ومد ج�س��ور التوا�س��ل 
ب��ني القطاع اخلا�س يف اجلانب��ني، مع تركيز التوجه على 
املج��الت احليوية �س��من الأجن��دة القت�س��ادية للبلدين، 
وتنمي��ة  والزراع��ة  الغذائي��ة  ال�س��ناعات  اأبرزه��ا  وم��ن 
ال�س��تثمار والتبادل التج��اري. من جانبه، اأكد اآل �س��الح 
ترحي��ب الإمارات برجال الأعمال الرتغاليني، م�س��رياً اإىل 
دع��م ال��وزارة الكامل جلهود تعزيز الأعم��ال من اجلانبني، 
داعيًا رجال الأعمال لال�س��تفادة م��ن الفر�س املتاحة يف 
الإم��ارات، م�ستعر�س��ًا تناف�س��ية الإمارات على امل�س��توى 
العاملي ومميزات القت�ساد الإماراتي ب�سكل عام. وبني اأن 

التج��ارة اخلارجية بني الإمارات والرتغال ت�س��هد تطورا، 
اإل اأنها ل تزال اأقل من قدرات واإمكانات الطرفني، اإذ �سجل 
حجم التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين نحو مليار 
وثالثمائ��ة ملي��ون درهم خالل عام 2016، ومتثل ن�س��بة 
الواردات 87 %  وال�س��ادرات 15 %  واإعادة الت�سدير 3 %  
ليتجاوز بذل��ك معدل منو التبادل التج��اري بني المارات 
والرتغ��ال لي�س��ل اىل 8 %  خ��الل العام اجل��اري، وهو ما 
يعك���س منواً ن�س��بيًا يف الأرقام، متوقعا اأن ت�س��هد املرحلة 
املقبلة مزيدا من التقدم يف ظل الرغبة املتبادلة ملد ج�سور 
التع��اون، وحتدي��داً يف جمالت البتكار وري��ادة الأعمال. 
واأك��د اآل �س��الح �رشورة وجود ح�س��ور اأكر من ال�رشكات 
الرتغالية يف الإمارات لتعزيز وترويج مناخ الأعمال لدى 
رجال الأعمال يف الدولة، م�ستعر�س��ًا ا�س��رتاتيجية الدولة 
2021 وا�س��رتاتيجية البت��كار، وكيفي��ة تعزي��ز التجارة 

وال�س��تثمار. ب��دوره، اأك��د مو�س��ى عب��د الواح��د اخلاج��ة، 
اأن ال�س��فارة تفت��ح اأبوابه��ا لل���رشكات الرتغالي��ة لتق��دمي 
جمي��ع الت�س��هيالت واملعلومات اخلا�س��ة بال�س��تثمارات 
والإمكان��ات الت��ي تعزز من��اخ الأعمال ب��ني البلدين. ويف 
ذات ال�س��ياق، اجتمع عبداهلل اآل �س��الح وبح�س��ور مو�س��ى 
اخلاج��ه والوف��د املراف��ق م��ع املهند���س اجنل��و كوراي��ا 
رئي�س جمل���س اإدارة الغرفة التجارية وال�س��ناعية العربية 
الرتغالي��ة وعاي��ده بو عبداهلل، المني الع��ام للغرفة حيث 
ج��رى ا�س��تعرا�س جه��ود الغرف��ة لتعزي��ز التج��ارة ب��ني 
اجلانب��ني. واأك��دت عاي��دة بوعب��داهلل املدي��ر التنفيذي يف 
غرف��ة التجارة ال�س��ناعية العربي��ة الرتغالي��ة على عمق 
العالق��ات املتين��ة بني جمهورية الرتغال، م�س��رية اإىل اأن 
التب��ادل التج��اري بني البلدين ارتف��ع يف عام 2016 مما 
يوؤك��د ا�س��تمرار التع��اون. واأ�س��افت اأن الغرف��ة التجاري��ة 

ال�س��ناعية العربية الرتغالية ته��دف اإىل تنمية العالقات 
ب��ني  والثقافي��ة  وال�س��ناعية  والتجاري��ة  القت�س��ادية 
الرتغال و22 بلدا عربيا، على اأ�سا�س امل�سلحة املتبادلة، 
وهي بذلك ت�ساهم جوهريا يف تعزيز عالقات التعاون بني 
الرتغ��ال والعامل العربي. من جانبه، قال الدكتور �س��وقي 
خربا�س - املدير التنفيذي ملتنزه جامعة الإمارات للعلوم 
والبتكار اإن م�س��اركة ال�رشكات النا�سئة يف موؤمتر »الويب 
العامل��ي« ياأت��ي يف اإط��ار التع��اون امل�س��رتك ب��ني وزارة 
القت�س��اد وبرنام��ج تكامل بدائ��رة التنمية القت�س��ادية 
باأبوظب��ي وجامع��ة الإم��ارات يف دع��م املبتكري��ن ورواد 
ي�س��هم يف  النا�س��ئة مم��ا  الوطني��ة  الأعم��ال و�رشكاته��م 
حتقي��ق روؤي��ة حكوم��ة دول��ة الإم��ارات 2021 والتي من 
�س��من اأهدافها باأن تك��ون دولة الإمارات من اأف�س��ل دول 
الع��امل يف جم��ال ري��ادة الأعم��ال. واأ�س��اف اخلربا�س اأن 

املوؤمت��ر يتيح الفر���س لرواد الأعمال الط��الع على اأحدث 
امل�س��تجدات والتوجه��ات العاملية يف ري��ادة العمال من 
خ��الل ما ي�س��ت�رشفه اخلراء ورواد الأعم��ال من ال�رشكات 
البت��كارات  ع��ن دور  املوؤمت��ر  امل�س��اركني يف  العاملي��ة 
والذكاء ال�س��ناعي والأمتتة يف �سياغة اقت�ساد امل�ستقبل 
يف ال�سنوات املقبلة.واأو�سح في�سل عبداهلل احلمودي، مدير 
اإدارة البتكار واحلا�سنات للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
يف دائرة التنمية القت�س��اديه اأن امل�س��اركة يف هذه القمة 
من �س��اأنها اإث��راء اخل��رات الوطنية يف جم��الت البتكار 
وريادة الأعمال وامل�س��اريع ال�سغرية واملتو�سطة مبعارف 
وتقنيات جديدة ميكن ال�س��تفادة منها يف اإطار امل�س��اعي 
الكبرية الت��ي تبذلها دائرة التنمية القت�س��ادية باأبوظبي 
ووزارة القت�س��اد لتمك��ني وتطوي��ر ه��ذه القطاع��ات ذات 

الأولوية يف التوجهات القت�سادية للدولة.

نمو التبادل التجاري بين تركيا وإيران 14 بالمئة

اأرتفع حجم التبادل التجاري بني تركيا واإيران خالل الأ�س��هر الت�سعة 
الأوىل من العام احلايل بنحو %14، وفقا لأحدث البيانات ال�سادرة 
عن املعه��د الرتكي لالإح�س��اء. ووفقا للبيانات و�س��ل حجم التبادل 
التج��اري بني البلدي��ن اجلارين، يف الفرتة من كان��ون الثاين/ يناير 
-  اأيل��ول/ �س��بتمر املا�س��ي 8.15 ملي��ار دولر. وبلغت �س��ادرات 
اإيران خالل الأ�س��هر الت�س��عة نحو 5.84 مليار دولر، بزيادة 75.7٪ 
على اأ�س��ا�س �سنوي. ويف املقابل، �سدرت تركيا ب�سائع بقيمة 2.31 

ملي��ار دولر، مقابل 3.81 ملي��ار دولر يف الفرتة املقابلة 
من العام املا�س��ي، مما ي�س��ري اإىل انخفا�س بن�س��بة 65٪. 

ويف �س��بتمر، تبادل البلدان اأك��ر من 899 مليون دولر 
من ال�س��لع الأ�سا�س��ية، بلغت �س��ادرات تركيا منها نحو 
218 مليون دولر، بانخفا�س 456.21 مليون دولر 

عن �س��ادراتها يف �س��بتمر 2016؛ بينما ا�ستحوذت 
اإي��ران على ما تبقى من 681 ملي��ون دولر، مقابل 
358.57 مليون دولر يف نف�س ال�س��هر من العام 

املا�س��ي. ويبني ا�ستعرا�س التبادل التجاري بني 
البلدين خالل ال�س��نوات ال�ست املا�سية املنتهية 
اأن جت��ارة اإي��ران م��ع تركي��ا بلغ��ت ذروتها يف 

ال�س��نة املالية الإيرانية الأخرية )اآذار/ مار�س 
5.92 مليار دولر. 2017-2016( مببلغ 
وبلغ��ت التب��ادلت التجاري��ة ب��ني البلدين 

اأدن��ى م�س��توى له��ا خ��الل فرتة ال�س��نوات 
ال�ست يف ال�س��نة املالية 2015-2016 
حي��ث بلغ��ت 4.07 ملي��ار دولر عندما 

بلغت ال�سادرات الإيرانية 1.31 مليار 
دولر بانخفا���س ن�س��بته 33.51٪ 
ح��ني  يف  �س��نوي،  اأ�س��ا�س  عل��ى 

كان��ت ال�س��ادرات الرتكي��ة 2.75 
ملي��ار دولر برتاج��ع و�س��ل اإىل 

٪21.81 على اأ�س��ا�س �س��نوي.
ووقع��ت تركيا واإي��ران اتفاقية 

جت��ارة تف�س��يلية من��ذ ع��ام 
التنفيذ  2014، دخل��ت حيز 

وتق�س��ي   2015 ع��ام  يف 
ن�سبة  بتخفي�س  التفاقية 
املفرو�س��ة  ال�رشائ��ب 

عل��ى 140 منتج��ا من 
تركي��ا، و125 منتجا 
م��ا  اأي  اإي��ران؛  م��ن 

 265 جمموع��ه 
منتجا.

البل��دان  واتف��ق 
لق��اء  خ��الل 

وزير القت�ساد 
نهاد  الرتكي، 

 ، يبكج��ي ز
ي��ر  ز و و
ة  ر لتج��ا ا

وال�س��ناعة الإي��راين، حمم��د �رشيعتم��داري، عل��ى اإدراج 60 �س��لعة 
اإ�س��افية يف قائم��ة التجارة التف�س��يلية مع تركيا، اعتبارا من �س��هر 
دي�س��مر / كانون الأول املقبل ،وذلك يف اإط��ار اجلهود الرامية لرفع 

التبادل التجاري اإىل م�ستوى 30 مليار دولر بني البلدين.
وطلب��ت تركي��ا اأن ت�س��يف اإىل قائم��ة �س��لعها امل�س��درة قط��ع غيار 
املركب��ات والآلت واملع��دات الكهربائي��ة وامليكانيكي��ة ومنتج��ات 
الأملني��وم ومنتج��ات احلدي��د وال�س��لب واأحج��ار البن��اء واملالب���س 
واملن�س��وجات ومنتجات ال�س��ليلوز مثل ال��ورق والكرتون واملنتجات 

اخل�سبية.

طهران_ كاالت 

بكين_ وكاالت

ميالنو_ وكاالت

واشنطن_ وكاالت

لندن_ وكاالت

أبوظبي_ وكاالت

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

لشبونا _ وكاالت


