اقتصاد
أعل��ن محافظ البنك المرك��زي االيراني،
عبدالناص��ر همت��ي ،ب��أن ص��ادرات الس��لع غي��ر
النفطي��ة االيراني��ة بلغ��ت  27ملي��ار دوالر خ�لال
األشهر السبعة األولى من العام االيراني الجاري
(بدأ في  21آذار /مارس) بزيادة قدرها أكثر من
 13بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام
الماضي.
وف��ي تصري��ح أدل��ى ب��ه أم��س الس��بت ،أش��ار
همت��ي ال��ى وج��ود  16محافظ��ة حدودي��ة ف��ي
الب�لاد ،واعتبر زيادة الصادرات الى  15دولة جارة
شريطة إلتزام بعض األمور بأنه السبيل الرئيس
لتنمي��ة الب�لاد ف��ي الظ��روف الراهن��ة ،مؤك��داً
ض��رورة ايج��اد التنس��يق بين البن��ك المركزي
ووزارات الداخلي��ة والصناع��ة والجه��اد الزراع��ي
إلدارة صادرات البالد في المناطق الحدودية.
واعتب��ر رئي��س مجل��س النق��د واالئتم��ان
ف��ي الب�لاد ب��أن الص��ادرات تك��ون مفي��دة للب�لاد
حينم��ا ت��ؤدي ال��ى دخ��ول العمل��ة األجنبي��ة ال��ى
الب�لاد وش��رح برام��ج البن��ك المرك��زي لدع��م
المصدري��ن لدخ��ول العمل��ة األجنبي��ة الناجم��ة
من صادراتهم الى عجلة االقتصاد في البالد.
وأض��اف محاف��ظ البن��ك المرك��زي :ان
ص��ادرات الب�لاد م��ن الس��لع غي��ر النفطي��ة بلغت
خالل األش��هر الس��بعة األولى من الع��ام االيراني
الج��اري  27ملي��ار دوالر بزي��ادة قدرها أكثر من
 13بالمائ��ة مقارن��ة م��ع الفت��رة المماثل��ة م��ن
الع��ام الماضي .وأش��ار همتي كذلك الى فش��ل
أمي��ركا ف��ي تصفي��ر ص��ادرات النف��ط االيراني،
معلن �اً ع��ن إج��راء محادث��ات ج��ادة وايجابي��ة مع
ال��دول الثمان��ي الت��ي حصل��ت على إعف��اءات من
الحظر لشراء النفط االيراني.
وأوض��ح بأن��ه ت��م خ�لال األش��هر الس��بعة
الماضي��ة توفي��ر  31ملي��ار دوالر ل��واردات الس��لع
والخدم��ات م��ن ضمنه��ا أكث��ر م��ن  23ملي��ار
دوالر م��ن قب��ل البن��ك المرك��زي وأق��ل م��ن 7
ملي��ارات م��ن قبل مصدري الس��لع غي��ر النفطية
في منظومة «نيما».

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5999

خالل  7أشهر

ال يوجد بديل عن النفط اإليراني في العالم
ق��ال رئي��س اللجنة االقتصادية في مجلس الش��ورى االس�لامي :ان أمريكا س��عت منذ
الراب��ع م��ن نوفمب��ر (الحالي) الى تصفير مبيعات النف��ط االيراني لكنها لم تنجح ،ذلك
انه ال يوجد بديل عن النفط االيراني في العالم.
وف��ي كلم��ة ل��ه أم��س الس��بت خالل مراس��م افتت��اح ال��دورة الس��ابعة عش��رة لمعرض
كرم��ان الكبي��ر (جنوب ش��رق) ،وأيضاً معرض الصحافة الراب��ع في هذه المحافظة ،لفت
محمد رضا بورابراهيمي الى أن الواليات المتحدة األمريكية اس��تخدمت آليتها األخيرة
ف��ي الجان��ب االقتص��ادي ض��د الش��عب االيران��ي .وتاب��ع :ان األمريكيين بات��وا يكثفون من
إس��تخدام أس��اليبهم الس��خيفة ضد الجمهورية االس�لامية االيرانية ،مش��يراً الى أن وزير
الخارجية األمريكي «بومبيو» ،الذي يعد من أشد مروجي الحظر ضد ايران ،كان يزعم
ب��أن الصدم��ة ف��ي مج��ال العملة الصعبة س��تقضي على البالد؛ لكنه ل��م يحقق أي نتيجة
في ذلك.
وقال المس��ؤول البرلماني االيراني :ان العدو س��عى من خالل إجراءاته الغاش��مة الى
إثارة حرب نفسية وقام بحشد المجتمع الدولي ضد ايران؛ لكن اليوم وألول مرة نرى عدم
وجود إتفاق بين أمريكا وأوروبا فيما يخص الحظر.
وأض��اف بورابراهيم��ي :نتوق��ع من أوروبا أن تواصل حضورها ف��ي اإلتفاق النووي ،بما
يستدعي من وزارة الخارجية االيرانية أن تكون جادة في مطالبها (بهذا الشأن).
وأك��د رئي��س اللجن��ة االقتصادي��ة النيابي��ة ،ان��ه ل��م تق��م أي منظم��ة دولي��ة بف��رض
الحظ��ر عل��ى الجمهوري��ة االس�لامية ،كم��ا أن هن��اك خالفات بي��ن الحزبي��ن الجمهوري
والديمقراط��ي األمريكيي��ن ح��ول ه��ذا الموض��وع .وأردف الق��ول :نتوق��ع ب��أن تبل��غ قيم��ة
مبيع��ات الخ��ام االيران��ي بنهاية العام الحال��ي  45مليار دوالر؛ ورغم كاف��ة العقبات التي
تواجه البالد بما يش��مل الحظر واإلجراءات الش��ريرة على مدى األشهر السبعة الماضية،
فقد بلغت مبيعات النفط االيراني خالل هذه الفترة  32مليار دوالر.

التضخم السنوي في مصر
يصعد إلى 5ر%17
الشهر املاضي
ارتفع معدل التضخم الس��نوي في مصر
إلجمال��ي الجمهوري��ة إل��ى 5ر 17بالمائ��ة في
أكتوب��ر /تش��رين األول  ،2018مقاب��ل 4ر15
بالمائة في الشهر السابق له.
وق��ال الجه��از المرك��زي والتعبئ��ة
واإلحص��اء (حكوم��ي) ،أم��س الس��بت ،إن
مع��دل التضخ��م الش��هري ارتف��ع 8ر 2خ�لال
الش��هر الماض��ي مقارنة بالش��هر الس��ابق له.
وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 4ر14
بالمائة في الفترة بين يناير /كانون الثاني
وأكتوب��ر  ،2018مقارن��ة بنف��س الفت��رة م��ن
العام  .2017وحس��ب رصد األناضول ،استناداً
عل��ى بيانات (اإلحصاء) ،فان يونيو /حزيران
 2018ش��هد ع��ودة مع��دل التضخ��م الس��نوي
للصع��ود مج��دداً للم��رة األولى بعد  10أش��هر
م��ن الهب��وط المتواص��ل ،بعدم��ا بل��غ ال��ذروة
بـ2ر 34بالمائة في يوليو /تموز .2017

بمشاركة رئيس الوزراء العراقي؛

صادرات إيران غير النفطية ترتفع أكثر من %13
وتبلغ  27مليار دوالر

رئيس اللجنة اإلقتصادية في مجلس الشورى اإلسالمي:

مقابل 4ر %15في الشهر السابق له

الأحد  3ربيع الأول 2018/11/11 - 1440

وب��دأ التضخ��م ف��ي مص��ر ،موج��ة صعود
من��ذ تحري��ر س��عر ص��رف الجني��ه ،ف��ي 3
نوفمب��ر /تش��رين الثان��ي  .2016وقال البنك
المرك��زي المص��ري ،ف��ي وق��ت س��ابق ،إن
مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة
المستقبلية ألس��عار المستهلك (التضخم)
ف��ي الب�لاد ،مرتبط��ة بالزي��ادات المرتقبة في
أسعار الوقود ،وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
وف��ي  10ماي��و /أي��ار  ،2018تم رفع أس��عار
تذاك��ر مترو األنفاق ف��ي العاصمة القاهرة،
بنس��ب تت��راوح بي��ن  50و 150و 250بالمائ��ة.
وف��ي يوني��و ،رفع��ت الحكوم��ة أس��عار مي��اه
الش��رب لالس��تخدام المنزل��ي ،للم��رة الثانية
في غضون أقل من عام ،بنسب تصل إلى 4ر44
بالمائة .كما رفعت الحكومة أس��عار ش��رائح
اس��تهالك الكهرب��اء لالس��تخدام المنزل��ي،
بمتوس��ط  26بالمائ��ة وتص��ل حت��ى 2ر69
بالمائ��ة ،وزادت أس��عار الوق��ود بنس��ب تص��ل
إل��ى 6ر 66بالمائة .بينم��ا في  21يوليو/تموز،
ق��ررت الحكوم��ة المصري��ة ،رف��ع أس��عار الغاز
المس��تخدم ف��ي المنازل والنش��اط التجاري،
بزي��ادة  75بالمائ��ة اعتباراً من أغس��طس /آب
الماض��ي .وف��ي نهاي��ة الش��هر الماض��ي ،أبقى
البن��ك المرك��زي المص��ري عل��ى أس��عار
الفائ��دة دون تغيي��ر للمرة الرابعة عند 75ر16
بالمائة لإليداع ،و75ر 17بالمائة لإلقراض.

الجزائر تحقق صادرات بقيمة  30مليار دوالر في  9أشهر
حقق��ت الجزائ��ر ص��ادرات إجمالي��ة بقيمة  30ملي��ار دوالر في  9أش��هر األولى من ،2018
حسب إذاعة الجزائر الحكومية.
ونقل��ت اإلذاع��ة ،الجمع��ة ،عن المراق��ب العام للجم��ارك الجزائري��ة ،عبدالحكيم برجوج،
قوله إن صادرات البالد ارتفعت بنس��بة 79ر 16في المائة في  9أش��هر األولى من  2018لتبلغ
قيمته��ا  30ملي��ار دوالر ،مقارن��ة بنف��س الفترة م��ن  .2017وبلغت قيمة ال��واردات خالل نفس
الفت��رة 7ر 33ملي��ار دوالر ،مقاب��ل  34ملي��ار دوالر الع��ام الماض��ي .وحقق��ت الجم��ارك جباي��ة
بقيمة  740مليار دينار (حوالي 5ر 6مليار دوالر) خالل الفترة المرجعية .وش��كلت الصادرات
النفطية أكثر من  94في المائة من الصادرات اإلجمالية للجزائر.

معرض بغداد الدولي
يبدأ أعماله بحضور
 53شركة إيرانية
إنطلق��ت صب��اح أم��س الس��بت أعم��ال
مع��رض بغ��داد الدول��ي ف��ي نس��خته ال �ـ45
بحض��ور رئي��س ال��وزراء العراق��ي ع��ادل
عبدالمهدي ،والسفير اإليراني في بغداد ايرج
مس��جدي ،وبمش��اركة ملحوظ��ة للش��ركات
اإليرانية واألجنبية .
وق��ال رئي��س ال��وزراء العراق��ي في مراس��م
االفتتاح :ان الحكومة العراقية وضعت تطوير
االقتصاد العراقي على سلم أولوياتها ،مشدداً
عل��ى ض��رورة توفي��ر بيئة إس��تثمارية مناس��بة
إلط�لاق المش��اريع .وأض��اف عبدالمه��دي:
ان العقب��ات م��ا ت��زال قائم��ة للقي��ام بمش��اريع
إس��تثمارية ،داعي �اً ال��ى المس��اهمة ف��ي إع��ادة
اإلعمار لتحقيق الفائدة للجميع.
ه��ذا وق��ام س��فير الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليراني��ة لدى بغداد ،ايرج مس��جدي ،بافتتاح
األجنح��ة اإليراني��ة ف��ي مراس��م حضره��ا
ممثل��ون عن الش��ركات اإليراني��ة واألجنبية.
وقال المستش��ار التج��اري االيراني في بغداد:
إن  53ش��ركة إيراني��ة تش��ارك ف��ي المع��رض،
حي��ث تأت��ي فعاليته��ا ف��ي مج��االت مختلف��ة
بم��ا في ذلك الصناعة والخدمات الهندس��ية
والس��جاد والمنس��وجات واألغذي��ة واألث��اث
المنزل��ي واإلكسس��وارات والمالبس وصناعة
الس��يارات .وتش��ارك ف��ي المع��رض  17دول��ة
وأكـثـ��ر مـ��ن  700شـركـ��ة تمث��ل قطاع��ات
مـخـتـلـفـ��ة فيم��ا ج��اءت اي��ران وألماني��ا ف��ي
مقدمة الدول من حيث حجم المشاركة.

داعي ًا الشعب إلى التعاون مع املسؤولني

وزير اإلقتصاد :العدو يستخدم كل إمكاناته ملواجهة قوة إيران املتنامية
أك��د وزي��ر االقتص��اد ف��ي الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة،
أم��س الس��بت ،ان الع��دو يس��تخدم كل إمكاناته لمواجه��ة قوة ايران
االسالمية المتنامية.
وف��ي حديثه للمراس��لين عل��ى هامش إجتم��اع محافظي البالد،
ق��ال فره��اد دج بس��ند :ان الع��دو يس��عى إلس��تخدام كل اإلمكان��ات
والف��رص لمواجه��ة قوة ايران االس�لامية المتنامية ،كما إننا ومنذ
انتص��ار الث��ورة وحت��ى اآلن أصبحن��ا مجربي��ن ،فقد تجاوزن��ا ظروفاً
صعبة ولدينا تجارب جيدة ،كما إننا أعددنا خططاً لهذه الظروف.
وأض��اف :ف��ي ه��ذه الظ��روف علين��ا أن نس��تخدم جمي��ع اإلمكان��ات،
فبالنظ��ر ال��ى الطاق��ات اإلنس��انية والمادية والمالية الت��ي لدينا في
الب�لاد ،ف��ان تج��اوز هذه الظ��روف ليس صعباً للغاي��ة؛ ولكن ذلك ال
يعن��ي أن ال نتعام��ل بالجدي��ة الالزمة مع األمر ،ب��ل علينا أن نتجاوز
هذه المرحلة بخطة محددة.
ودع��ا وزي��ر االقتص��اد الش��عب االيران��ي المضح��ي ال��ى التع��اون
ف��ي ه��ذا المس��ار م��ع المس��ؤولين ،وق��ال :م��ن الطبيع��ي أن يك��ون
تج��اوز ه��ذه الظ��روف الصعب��ة مصحوب �اً بتحم��ل بع��ض المش��اق،
وه��ذه المش��اق ليس��ت فقط للش��عب ،فعلين��ا (نحن المس��ؤولين) أن
نتحمله��ا أو ً
ال .كم��ا طال��ب المحافظي��ن بالعمل بجد الس��تقطاب

االس��تثمارات األجنبية وذلك عن طريق تقديم فرص االس��تثمارات
في محافظاتهم.

خبيرة معهد العلوم اإلجتماعية في الصني:

ال يمكن حذف إيران من أسواق النفط والطاقة
أكدت الخبيرة في مؤسس��ة البحوث ودراس��ات غرب آس��يا وأفريقيا التابع لمعهد العلوم
االجتماعي��ة ف��ي الصي��ن انه ال يمكن حذف ايران بتاتاً من التجارة وس��وق النفط والطاقة في
العالم.
وقالت خه فان بينغ ،أمس الس��بت ،في حوار مع (إرنا) :إنه ونظراً لمس��تويات اإلنتاج لدى
ال��دول األعض��اء وغي��ر األعض��اء في منظم��ة (أوبك) ومش��اكل اإلنتاج في العال��م فال يمكن
مطلق �اً إيج��اد بدي��ل للنفط والطاقة االيرانية .واعتبرت قط��ع تصدير الخام االيراني ،وكما
يدع��ي ترام��ب ،إيصال��ه ال��ى الصفر غير ممك��ن وان تصريحات ترامب والحظ��ر األمريكي غير
صحيح وغير منطقي؛ مضيفة :ان حلفاء واشنطن أصدروا بيانات في إدانة الحظر المفروض
على ايران.
وبين��ت بين��غ ان العال��م بحاج��ة ال��ى النف��ط االيران��ي وال يمكنه اإلس��تغناء عن��ه ،لذا فان
الكثير من الدول ومنها الصين وروسيا وأوروبا أعربت عن معارضتها إعادة الحظر على ايران .
وفيم��ا يتعل��ق بعالق��ات الصي��ن م��ع اي��ران ،قال��ت الخبي��رة في معه��د العل��وم االجتماعية
الصين��ي :ان الصي��ن كبل��د تربط��ه عالقات تجارية بايران ستس��تمر بعالقاتها معها ،كما ان
بكين حصلت على إستثناء بشأن شراء النفط من ايران.
وتعتبر الصين من أكبر مستوردي النفط االيراني ،حيث تستورد  650ألف برميل يومياً
وه��و  %7م��ن مجم��وع اس��تيرادها للنفط .وتش��ير التقارير الى أن حجم ال��واردات الصينية من
ايران يبلغ  15مليار دوالر سنوياً.
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فيما إيطاليا تعتبر التخلي عن النفط
اإليراني باهظ الكلفة

الهند ترحب بإستثنائها
من الحظر املفروض
على إيران
رحب��ت الخارجي��ة الهندي��ة ،الجمع��ة،
بإس��تثنائها م��ن الحظ��ر األخي��ر ال��ذي
فرضت��ه الواليات المتح��دة األمريكية على
إيران.
وأك��د المتح��دث باس��م الخارجي��ة،
رافي��ش كوم��ار ،أن النف��ط اإليران��ي
المس��تورد يش��كل أهمي��ة كبي��رة لب�لاده.
وق��ال كوم��ار« :نرح��ب بأخ��ذ الوالي��ات
المتح��دة بعي��ن االعتب��ار م��دى احتياجن��ا
للنفط اإليراني».
م��ن جانب��ه ،إعتبر رئي��س اتحاد النفط
اإليطالي ،كالديو اسبيناجي ،التخلي عن
النفط االيراني بأنه باهظ الكلفة.
وأوردت صحيف��ة (اي��ل س��ولة) ،أم��س
الس��بت ،ع��ن اس��بيناجي قوله ان ب�لاده تعد
أول مس��تورد للنف��ط االيران��ي ف��ي أوروب��ا،
حي��ث اش��ترت  5ماليي��ن و 200أل��ف ط��ن
م��ن النف��ط خ�لال ثماني��ة أش��هر ف��ي العام
الج��اري .وتابع :ان ايطاليا تس��تورد النفط
م��ن  30بل��داً وه��و م��ا يمنحها الق��درة على
المناورة.
تج��در اإلش��ارة ال��ى أن الهند اس��توردت
مابي��ن أبري��ل /نيس��ان ويوني��و /حزي��ران
الماضيي��ن 67ر 5ملي��ون ط��ن م��ن النفط.
وب��دأت الوالي��ات المتح��دة ،ف��ي  5نوفمبر/
تش��رين الثان��ي الج��اري ،تطبي��ق الحزم��ة
الثاني��ة م��ن الحظ��ر عل��ى إي��ران ،وتش��مل
قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
ودخل��ت الحزم��ة حي��ز التنفي��ذ ،بع��د
أخ��رى ب��دأ تطبيقه��ا ف��ي  6أغس��طس /آب
الماضي ،أي بعد  3أشهر من إعالن الرئيس
األمريك��ي دونال��د ترام��ب ،انس��حاب ب�لاده
م��ن االتف��اق الن��ووي .ومن��ذ عق��ود ،تفرض
واش��نطن عقوب��ات اقتصادي��ة عل��ى طهران،
ت��م رفعها بعد توقيع االتفاق الدولي بش��أن
البرنامج النووي اإليراني عام .2015
واالتف��اق وقعت��ه إي��ران م��ع ال��دول
الخم��س دائمة العضوية في مجلس األمن
الدولي (الواليات المتحدة ،الصين ،روسيا،
بريطاني��ا وفرنس��ا) ،إضاف��ة إل��ى ألماني��ا.
وإي��ران ،ثال��ث أكب��ر منت��ج للنف��ط الخ��ام
ف��ي منظم��ة البل��دان المص��درة للبت��رول
(أوب��ك) بع��د الس��عودية والع��راق ب �ـ45ر3
مليون برميل يومياً ،وصادرات عند مليوني
برميل يومياً.
وال��دول الثمان��ي الحاصل��ة عل��ى
إس��تثناءات الس��تيراد النفط اإليراني ،هي:
الصي��ن وتركيا والهن��د وإيطاليا واليونان
واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

إستثمار بمبلغ  110ماليني دوالر لدعم ميناء
جابهار اإليراني
ق��ال مدي��ر ع��ام الموان��ئ والمالح��ة البحرية في محافظة سيس��تان وبلوجس��تان :انه منذ
بداي��ة الع��ام الحال��ي (ب��دأ  21م��ارس /آذار  )2018ت��م التوقي��ع عل��ى إس��تثمارات بمبل��غ 110
ماليين دوالر في مجال دعم النشاط اللوجستي في ميناء جابهار.
وأضاف بهروز آقائي ،أمس السبت ،في حوار مع مراسل (إرنا) :ان ميناء جابهار يلعب دوراً
مهم �اً ف��ي التعام�لات االقتصادي��ة والتجاري��ة اإلقليمية والدولي��ة ويعتبر من الممرات س��هلة
الوصول الى المياه الدولية بالنسبة للدول التي ال تمتلك حدوداً مائية مثل أفغانستان.
وب ّي��ن آقائ��ي ان��ه بلغ��ت مجم��وع اس��تثمارات الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة أكث��ر م��ن
ملي��ار دوالر إلكم��ال المرحل��ة األول��ى لمين��اء الش��هيد رجائ��ي ف��ي جابه��ار وايج��اد البن��ى
التحتي��ة وتأمي��ن المع��دات االس��تراتيجية للتفريغ والش��حن وه��ذا دليل على أهمي��ة الميناء
االستراتيجي بالنسبة للشحن البحري.
وق��ال آقائ��ي أيض �اً :ان ش��حن حمول��ة بزن��ة  110آالف ط��ن م��ن القم��ح ع��ن طري��ق ميناء
جابهار الى أفغانستان دليل على أهميته بالنسبة ألفغانستان؛ مبيناً انه خالل الخمسة أشهر
الماضية ارتفعت كمية ترانزيت البضائع والسلع عن طريق هذا الميناء بنسبة ستة أضعاف.
وأضاف :إن إس��تثناء ميناء جابهار من الحظر األمريكي يبين مكانته الدولية االس��تراتيجية
التي ترتقي يوماً بعد يوم.
ويقع ميناء جابهار في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.

بعد مقتل خاشقجي..

«رؤية» املدعوم سعودي ًا يختبر شهية أسواق الدين
أظهر عرض تقديمي أن صندوق رؤية التابع
لمجموعة س��وفت بنك يعك��ف على جمع أربعة
ملي��ارات دوالر للمس��اعدة ف��ي تموي��ل عملي��ات
اس��تحواذ ،وف��وض غولدم��ان س��اكس وميزوهو
للعمل على الصفقة ،وفقاً لرويترز.
وتع��د ه��ذه الصفق��ة أول اختب��ار لش��هية
مس��تثمري أس��واق الدي��ن تج��اه صن��دوق
التكنولوجيا المدعوم من الس��عودية منذ األزمة
الت��ي أثاره��ا مقت��ل الصحف��ي جمال خاش��قجي
في قنصلية بالده.
وأصب��ح صن��دوق رؤي��ة البالغ��ة قيمت��ه 98
ملي��ار دوالر واح��داً من آليات التمويل الرئيس��ية

لش��ركات التكنولوجي��ا ف��ي العال��م ،وقدم��ت
الس��عودية  45ملي��ار دوالر للصن��دوق .وتأث��رت
أس��هم س��وفت بن��ك س��لباً ج��راء المخ��اوف
م��ن العالق��ات الت��ي ترب��ط الش��ركة الياباني��ة
بالمملك��ة ،وانخفض��ت 2ر %0في خت��ام تعامالت
األسبوع.
وكان الرئي��س التنفي��ذي لس��وفت بن��ك،
ماسايوش��ي س��ون ،ق��ال إن قضي��ة خاش��قجي
س��يكون له��ا بع��ض التأثي��ر ف��ي اس��تثمارات
صن��دوق رؤية ،الذي تش��مل اس��تثماراته ش��ركة
أوب��ر لخدم��ات نق��ل ال��ركاب وش��ركة وي ورك
لتوفير المساحات اإلدارية المشتركة.

