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ضمن  4أحداث تسيطر على األسواق العالمية األسبوع المقبل

المستثمرون يترقبون إعالن أوبك مستويات
اإلنتاج عن الشهر الماضي
ت�سيطر تطورات �أ�سواق الطاقة على الأ�سواق العاملية
خالل الأ�سبوع املقبل ،والتي تتنوع بني تقرير �أوبك
ال�شهري ،واجتماع اللجنة الفنية داخ��ل منظمة
الدول املنتجة للنفط ،ملراقبة تنفيذ اتفاق خف�ض
الإنتاج.
كما ت�ستمر ال�رشكات يف �إعالن نتائج �أعمالها عن
الربع الثاين من العام احل��ايل ،ف� ً
ضال عن تقرير
�أ�سعار امل�ستهلكني يف الواليات املتحدة وال�صني.
تُ علن �أوب��ك م�ستوى �إنتاجها خ�لال �شهر يوليو
املا�ضي غدا ،بعد �أن كان �سجل ارتفع ًا مبقدار 390
�ألف برميل يومي ًا خالل �شهر يونيو عند  32.6مليون
برميل.وكانت توقعات قد �أ�شارت �إلى �أن �إنتاج يوليو
املا�ضي �سجل ارتفاع ًا مبقدار � 145ألف برميل ،بدعم
زيادة �إمدادات نيجرييا وليبيا.
كما توقع م�سح �آخ��ر �أن �صادرات ال��دول املنتجة
للخام مبنظمة �أوبك ارتفع �إلى  22.11مليون برميل
يومي ًا ،يف ال�شهر املا�ضي.

وكان النفط قد �سجل تراجع ًا خالل الأ�سبوع املا�ضي؛
بفعل خم��اوف ارت��ف��اع الإم����دادات من دول �أوب��ك،
بالإ�ضافة �إلى الإنتاج الأمريكي من اخلام.
و�ستُعلن الواليات املتحدة بيانات �أ�سعار امل�ستهلكني
عن ال�شهر املا�ضي يوم اجلمعة املقبل ،مع توقعات
ارتفاعها .%0.2كما �أن تكهنات املحللني ب�ش�أن
معدل الت�ضخم الأ�سا�سي خالل �شهر يوليو قد �أ�شارت
�إلى �أنه �سجل ارتفاعا بنحو .%0.2
وكان م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلكني يف الواليات املتحدة
ا�ستقر خالل يونيو املا�ضي على �أ�سا�س �شهري ،فيما
�سجل الت�ضخم الأ�سا�سي ارتفاع ًا بن�سبة .%0.1
كما تُ علن ال�صني بيانات الت�ضخم لديها عن �شهر
يوليو ،يوم الأربعاء املقبل ،مع توقعات ا�ستقراره،
وكان م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلكني ارتفع بن�سبة %1.5
يف يونيو على �أ�سا�س �سنوي.
وتعقد اللجنة الفنية ملراقبة تنفيذ اتفاق خف�ض
الإنتاج داخل �أوبك اجتماع ًا يف �أبوظبي خالل اليوم

وغدا ،ملناق�شة �سبل و�إجراءات االلتزام باتفاق خف�ض
الإنتاج.وقالت �أوبك� :إن االجتماع تقني يهدف لفهم
�أف�ضل لل�صعوبات والعقبات التي يواجهها املنتجون
من داخ��ل �أوب��ك وخارجها؛ بهدف تقييم حت�سني
م�ستويات االلتزام باتفاق خف�ض الإنتاج لإعادة
التوازن لل�سوق والذي �سيكون يف �صالح املنتجني
وامل�ستهلكني.ويرت�أ�س اجتماع اللجنة يف �أبوظبي
ٌ
كل من الكويت ورو�سيا ،بح�ضور ممثلني من اململكة
العربية ال�سعودية.ت�ستمر ال�رشكات يف �إعالن نتائج
�أعمالها عن الربع الثاين من العام احلايل ،حيث من
املقرر �أن تُ علن � 33رشكة امريكية �أدائها املايل خالل
فرتة ثالثة الأ�شهر من �أبريل وحتى يونيو املا�ضي.
وتعد �رشكتا ديزين ،و� 21سين�رشي من �أبرز ال�رشكات
التي �ستُف�صح عن تقرير �أدائها املايل.
وكانت جمموعة من ال�رشكات قد �أعلنت عن �أدائها
املايل خالل الأ�سبوع املا�ضي� ،أبرزها �آبل ،وت�سال
ومي ،وبنك كريدي �أجريكول.

بفعل قوة الدوالر وبيانات سوق العمل

سبائك :الذهب انخفض إلى  1258دوالراً األسبوع الماضي
قالت �رشكة �سبائك الكويت لتجارة
املعادن الثمينة ام�س� :إن الذهب
�أنهى ت��داوالت الأ�سبوع املا�ضي
عند م�ستوى  1258دوالرا للأون�صة
يف بور�صة نيوميك�س نيويورك
منخف�ضا بواقع  10دوالرات عن
�سعر االفتتاح وذل��ك بفعل قوة
الدوالر التي اكت�سبها بدعم بيانات
�سوق العمل االمريكي.
و�أو�ضحت ال�رشكة �أن انخفا�ض
الذهب جاء بعد ارتفاع �سعر �رصف
ال���دوالر االم�يرك��ي بقوة ليحقق
اعلى زي��ادة يف ي��وم واح��د خالل
العام احلايل فور �صدور بيانات
ايجابية ل�سوق العمل االمريكي
عن �شهر يوليو املا�ضي.
و�أ�ضافت ان �سوق العمل ا�ستحدث
نحو � 209آالف وظيفة متوقعة ان
تنخف�ض ا�سعار الذهب الى اكرث
من ذلك مع التقارير االيجابية
لالقت�صاد االمريكي ا�ضافة الى
امل�ستويات القيا�سية التي حققها
م�ؤ�رش الداو جونز وجذبت الكثري
من ال�سيولة الى �شهية املخاطرة
لال�ستثمار يف الأ�سهم وال�سندات.
وذك���رت �أن ال��ذه��ب اجت��ه نحو
ال�صعود منذ اع�ل�ان الفيدرايل
االمريكي رفع الفائدة يف يونيو
املا�ضي لريتفع من  1204دوالرات
ل�ل�أون�����ص��ة ال���ى  1280دوالر ًا
لالون�صة يف اقل من �شهرين نظرا
ملا متر به اال�سواق العاملية من
حالة ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي
وارتفاع اليورو مع �ضعف يف قيمة

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال في الكويت بالدينار
الوحدة

دينار كويتي

دوالر �أمريكي

ا�سعار الذهب عيار 24

 12.20دينار ًا

 40.50دوالرا

ا�سعار الذهب عيار 22

 11.18دينار ًا

 37.12دوالرا

ا�سعار الذهب عيار 21

 10.68دنانري

 35.43دوالرا

ا�سعار الذهب عيار 18

 9.15دنانري

 30.37دوالرا

ا�سعار الذهب عيار 14

 7.12دنانري

 23.62دوالرا

ا�سعار الذهب عيار 12

 6.10دنانري

 20.25دوالرا

ا�سعار �أوقية الذهب

 379.46دينارا

 1.259دوالر

ا�سعار جنيه الذهب

 85.41دينارا

 283.47دوالرا

ا�سعار كيلو الذهب

 12.201دينارا

 40.495دوالرا

الدوالر.
وا���ش��ارت ال��ى ان ا�سعار الذهب
�ستظل على ارتفاع خالل الفرتة

الباقية من العام احلايل مقارنة
ب ��أ���س��ع��ار ب��داي��ة ال��ع��ام التي
كانت عند م�ستوى  1148دوالر ًا

لالون�صة.
وعن تعامالت الف�ضة بينت �سبائك
�أنها كانت �أكرث حدة يف حركتها

و�سابقت الذهب يف الهبوط لتك�رس
اك�ثر م��ن دع��م وت�صل مل�ستوى
15ر 16دوالر ًا لالون�صة وهو
ادن��ى م�ستوى لها منذ منت�صف
يوليو املا�ضي بفارق � 65سنتا
عن ا�سعار بداية اال�سبوع بت�أثري
قوة ال��دوالر من جانب وعمليات
ال��ت��داول االلكرتونية من جانب
�آخر متوقعة عودة الف�ضة لل�صعود
يف االي��ام املقبلة خ�صو�صا مع
ارتفاع الطلب عليها من اال�سواق
ال�صناعية قبل ا�سواق املعادن
الثمينة.
و�أ�ضافت �أن باقي املعادن الثمينة
تباينت يف ت�أثرها بقوة الدوالر
وبيانات �سوق العمل حيث �صعد
البالتنيوم نحو  24دوالر ًا عك�س
باقي املعادن الثمينة ليغلق على
م�ستوى  968دوالر لالون�صة بينما
البالديوم �صاحب الذهب والف�ضة
يف ال��ه��ب��وط وف��ق��د  18دوالر ًا
ليقفل عند م�ستوى  874دوالر ًا
لالون�صة.
وبالن�سبة للأ�سواق املحلية قالت
ال�رشكة ان اال�سواق تفاعلت مع
ح��رك��ة ه��ب��وط ال��ذه��ب يف بداية
اال�سبوع �إذ زادت عمليات ال�رشاء
يوم اجلمعة املا�ضي مع هبوط
كيلو الذهب اخل��ام الى م�ستوى
3ر� 12أل��ف دي��ن��ار كويتي نحو
6ر� 40أل��ف دوالر امريكي بفارق
 100دي��ن��ار ك��وي��ت��ي ن��ح��و 330
دوالر ًا امريكي ًا عن �أ�سعار بداية
الأ�سبوع.
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دينارا لألوقية

توقعات بارتفاع تجارة الدول
العربية إلى  2.2تريليون دوالر
في 2018

توقع تقرير حديث� ،أن ت�شهد جتارة ال�سلع واخلدمات يف الدول العربية
منو ًا مبعدل  %5.1خالل  ،2017و %2خالل .2018
وقال تقرير للم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات،
�إن جتارة ال�سلع واخلدمات يف الدول العربية �سرتتفع �إلى  2135مليار
دوالر عام  ،2017و�إلى  2220مليار دوالر عام  ،2018وفق ًا لوكالة
الأنباء العمانية.
و�أو�ضح التقرير� ،أنه وفق �آخر تقديرات ل�صندوق النقد الدويل فعلى
�صعيد ال�صادرات ،فمن املرجح �أن ترتفع �صادرات ال�سلع واخلدمات
العربية بن�سبة  %7.2لت�صل �إلى  1071.4مليار دوالر عام  2017ثم �إلى
 1122.1مليار دوالر عام .2018
وفيما يتعلق بالواردات� ،أ�شار التقرير� ،إلى �أنه من املرجح �أن ترتفع
واردات ال�سلع واخلدمات العربية بن�سبة  %3.2لت�صل �إلى  1064مليار
دوالر عام  2017ثم �إلى  1098.2مليار دوالر عام .2018
وتوقع التقرير� ،أن يتحول العجز يف ميزان جتارة ال�سلع واخلدمات
للدول العربية ،والبالغ  66مليار دوالر عام � 2016إلى فائ�ض بقيمة
 7.46مليارات دوالر عام  2017ليوا�صل ارتفاعه �إلى  23.8مليار دوالر
عام .2018

البورصة أوقفت  12شركة
عن التداول

�أع��ل��ن��ت ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت وقف
ت��داول �أ�سهم بع�ض ال�رشكات مل
تقدم بياناتها املالية والتي
مل تعقد جمعيتها العمومية،
وال�رشكات املوقوفة بناء على
طلبها وت�شمل�� :شرك��ة م�رشف
للتجارة واملقاوالت .وال�رشكة
ال��ك��وي��ت��ي��ة ل�صناعة وجت���ارة
اجلب�س .و�رشكة مركز �سلطان
للمواد الغذائية ،و�رشكة رابطة

الكويت واخلليج للنقل ،و�رشكة
كي جي �إل لوج�ستيك ،و�رشكة
امل���دار للتمويل واال�ستثمار،
و�رشكة رمال الكويت العقارية،
و��شرك��ة امل��ع��ادن وال�صناعات
التحويلية ،وال�رشكة الكويتية
ل�صناعة وجتارة اجلب�س ،و�رشكة
ح��ي��ات ل�لات�����ص��االت ،و�رشكة
ياكو الطبية ،و�رشكة دار الرثيا
العقارية.

ارتفعت  %32,5وقوتها تكمن في أنها تشغيلية

مؤشرا سوق الكويت الوزني والسعري ربحا  %3,5و %1,3على التوالي

الصقر 122 :مليون دوالر أرباح

ارتفاع النفط ساهم في صعود أسواق

الوطني– البحرين في النصف األول
ح��ق��ق ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي-
البحرين ،ع�ضو جمموعة بنك
الكويت الوطني� ،أرباحا �صافية
بلغت  122مليون دوالر ما يعادل
نحو  46.067مليون دينار بحريني
يف الن�صف الأول من العام ،2017
مقارنة مع  92مليون دوالر ما يعادل
نحو  34.772مليون دينار بحريني
يف نف�س الفرتة من العام ،2016
بن�سبة زيادة بلغت .%32.5
وارتفعت امل��وج��ودات الإجمالية
لبنك الكويت الوطني -البحرين
بواقع  %21.4لتبلغ  14.226مليار
دوالر ما يعادل نحو  5.359مليارات
دينار بحريني بنهاية يونيو 2017
مقارنة مع  11.716مليار دوالر ما
يعادل نحو  4.414مليارات دينار
بحريني يف ال��ف�ترة نف�سها من
العام املا�ضي .كما ارتفعت حقوق
امل�ساهمني بواقع  %24.7لتبلغ
 1.448مليار دوالر امريكي ما يعادل
نحو  0.545مليار دينار بحريني
مقارنة مع  1.161مليار دوالر ما
يعادل نحو  0.437مليار دينار
بحريني يف الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي ،وارتفعت ودائع العمالء
بواقع  %13.3لتبلغ  6.930مليارات
دوالر ما يعادل نحو  2.610دينار
بحريني مقارنة مع  6.117مليارات
دوالر ما يعادل نحو  2.304مليار
دينار بحريني يف الفرتة نف�سها من
العام املا�ضي.
وقال الرئي�س التنفيذي ملجموعة

• عصام الصقر

بنك الكويت الوطني ع�صام ال�صقر
�إن بنك الكويت الوطني -البحرين
ي��وا���ص��ل اداءه ال��ق��وي وحتقيقه
منو ًا كبريا يف �أرباحه وم�ؤ�رشاته
املالية ،مبينا �أن هذا االداء القوي
يعك�س جناح ا�سرتاتيجية جمموعة
بنك الكويت الوطني يف التو�سع
االقليمي املدرو�س ،والتي مكنت
فروعنا اخلارجية من موا�صلة النمو
على الرغم من ا�ستمرار التحديات
الإقليمية.
و�أك��د ال�صقر �أن �أرب��اح الوطني –
البحرين القوية ت�أتي من كونها
�أرباح ًا ت�شغيلية ناجتة عن ت�صاعد
الن�شاط امل����صريف للبنك ال��ذي
يحقق با�ستمرار نتائج ممتازة رغم
حتديات البيئة الت�شغيلية ،م�ضيف ًا
�أن املجموعة تهدف �إل��ى تعزيز
موقعها يف البحرين ع�بر زي��ادة

• علي فردان

معدالت النمو خالل الفرتة املقبلة
مدفوعة بالن�شاط الت�شغيلي.
و�أ�شار �إلى �أن الوطني  -البحرين
ي�شكل �أهمية متزايدة بالن�سبة �إلى
جمموعة بنك الكويت الوطني،
لنمو م�ساهمته يف �إجمايل �أرباحها،
مو�ضح ًا �أن البنك ي�سعى �إل��ى
التح�سني امل�ستمر يف م�ستوى
اخلدمات امل�رصفية التي يقدمها
يف البحرين لتتما�شى مع مكانة
بنك الكويت الوطني الرائدة �إقليمي ًا
وعاملي ًا.
من ناحيته ،ق��ال مدير ع��ام بنك
الكويت الوطني -البحرين علي
ف��ردان ان البنك م�ستمر يف تعزيز
ن�شاطه داخل مملكة البحرين لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات امل�رصفية واملالية
لعمالئه من الأف��راد وامل�ؤ�س�سات
على ال�سواء.

المبارك 1.29:مليار درهم أرباح الدار

العقارية خالل النصف األول
�أعلنت �رشكة الدار العقارية يف �أبوظبي ام�س عن نتائجها
املالية للن�صف الأول من العام  2017حيث حقت منو ًا
بن�سبة  %5يف �إجمايل الأرب��اح �إل��ى  1.29مليار درهم
مقارن ًة مع  1.23مليار درهم خالل الن�صف الأول من العام
 .2016وبلغ �إجمايل الإي��رادات  2.93مليار درهم خالل
الن�صف الأول  ،2017مدعوم ًا بالإيرادات املحققة من
امل�شاريع قيد الإن�شاء ،وهو نف�س م�ستوى الن�صف الأول
من العام .2016
�صايف الأرب��اح ي�صل �إلى  620مليون درهم خالل الربع

الثاين  2017مقارن ًة مع  654مليون درهم يف الربع الثاين
.2016
وبلغ �إجمايل مبيعات امل�شاريع التطويرية  1.8مليار
درهم خالل الن�صف الأول  ،2017منها  600مليون درهم
مبيعات م�رشوع ذا بردجز الذي �أطلقته الدار العقارية
م�ؤخر ًا.
ومت حتقيق معدالت �إ�شغال جيدة يف جميع الأ�صول �ضمن
حمفظة ال�رشكة اال�ستثمارية ،وا�ستكمال تنفيذ اخلطة
اال�ستثمارية بقيمة  3مليارات درهم.

الشرق األوسط خالل يوليو
�أ�شار تقرير املركز املايل الكويتي
«املركز» عن الأ�سواق ل�شهر يوليو
� 2017أن �أداء �أ���س��واق الأ�سهم يف
منطقة ال����شرق الأو���س��ط و�شمال
�أفريقيا ك��ان �إيجاب ًيا .وا�ستمر
م�ؤ�رش �ستاندرد �أند بورز يف املنطقة
العربية بالتداول ب��دون الفوائد
امل�ستحقة لهذا ال�شهر .وكانت دبي
�صاحبة �أعلى �أداء يف املنطقة ،حيث
حققت �أرباح ًا بن�سبة � %7.1أثناء
ال�شهر ،ويرجع ذلك �إلى عمليات
التداول وامل�ضاربة يف ال�رشكات
املتو�سطة وال�صغرية� ،إلى جانب
ارتفاع �أ�سعار النفط.
كما حقق م�ؤ�رشا الكويت الوزين
وال�سعري �أرب��اح � ًا بن�سبة %3.5
و %1.3على التوايل� .أم��ا يف قطر
وبعد ال�تراج��ع بن�سبة  %8.8يف
يونيو  ،2017والذي خف�ض القيمة
ال�سوقية مبقدار  11مليار دوالر
امريكي ،ارتفع امل�ؤ�رش العام بن�سبة
 %4.2يف يوليو ،حيث �ساهم �صايف
ال�رشاء من قبل امل�ستثمرين الأفراد
املحليني وامل�ؤ�س�سات املحلية يف
حتقيق مكا�سب لل�سوق القطرية.
وق��د تراجع ال�سوق ال�سعودي يف
يوليو بن�سبة  %4.5مقارنة بال�شهر
الذي �سبقه ،نتيجة للبيانات حول
انخفا�ض وترية منو القطاع اخلا�ص

غري النفطي يف اململكة العربية
ال�سعودية يف يونيو ونتائج �أرباح
ال�رشكات يف الربع الثاين والتي
جاءت دون التوقعات .وب�شكل عام
�ساهم االرت��ف��اع يف �أ�سعار النفط
و�أ�سواق الأ�سهم العاملية يف ارتفاع
يف الأ�سواق الإقليمية.
و�أو�ضح التقرير �أن ارتفاع القيم
املتداولة يف �شهر يوليو قد �أحدثت
حالة �إيجابية يف الأ�سواق ،وذلك
مع زيادة حجم التداول بن�سبة ،%8
يف حني ازداد معدل دوران ر�أ�س
املال يف ال�سوق بن�سبة  ،%10حيث
�شهدت جميع �أ�سواق ال�رشق الأو�سط
و�شمال افريقيا ،با�ستثناء �أبو
ظبي ،وقطر ،وم�رص ،ارتفاعا يف
ال�سيولة مقارنة بها يف �شهر يونيو،
حيث كانت منخف�ضة نتيجة ل�ضعف
الن�شاط التجاري يف �شهر رم�ضان.
و�شهدت بور�صات الكويت والبحرين
زيادة ملحوظة بن�سبة  %89و%52
يف القيمة املتداولة.
وم��ن حيث تقدير القيمة ،كانت
امل�ؤ�رشات يف و�ضع ممتاز ،وبلغت
ربحية ال�سهم يف امل��غ��رب 20.1
�ضعف ًا ،واململكة العربية ال�سعودية
� 14.5ضعف ًا ،والكويت � 14ضعف ًا.
يف حني كانت �أ�سواق البحرين ودبي
التي مت تداولها مبعدل � 10أ�ضعاف

و� 9.6أ�ضعاف �أرخ�ص ن�سب ًيا بني
�أ�سواق منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
افريقي.
وكانت الأ�سهم القيادية �إيجابية يف
الغالب ،فيما عدا الأ�سهم القيادية
ال�سعودية ،وال��ت��ي ك��ان �أدا�ؤه���ا
�سلب ًيا يف �شهر يوليو ،حيث تراجع
�سوق الأ�سهم يف اململكة العربية
ال�سعودية نتيجة ل�ضعف �أرب��اح
ال�رشكات يف الربع ال��ث��اين .وقد
حقق بيت التمويل الكويتي %10.8
وموانئ دبي العاملية  %9.9وبنك
قطر الوطني � %8.7أعلى �أداء .بينما
انخف�ضت �أ�سهم ال�رشكة الكويتية
ل�ل�أغ��ذي��ة ،وال��راج��ح��ي وال�رشكة
ال�سعودية للكهرباء بن�سبة %14.3
و %10.5و %6.5على التوايل.
وقدمت احلكومة ال�سعودية يف يوليو
�أول عرو�ضها لل�صكوك املقومة
بالريال للم�ستثمرين املحليني.
وظ��ل��ت ع��ائ��دات الإ���ص��دار املحلي
متما�شية مع عائدات ال�صكوك التي
بلغت  9م��ل��ي��ارات دوالر امريكي
وال�صادرة يف الأ�سواق العاملية.
�رضوريا
أمرا
ً
وكانت موازاة العائدين � ً
خللق �سوق ن�شطة ج�� ًدا يف الدين
احلكومي القابل للتداول ،وهو هدف
طويل املدى للإ�صالحات االقت�صادية
يف اململكة العربية ال�سعودية.

ويتمثل �أحد نواحي التطور املهمة
الأخ��رى فيما يتعلق ب�سوق املال
ال�����س��ع��ودي يف ح�����ص��ول م�ؤ�س�سة
موديز على رخ�صة للقيام ب�أن�شطة
ت�صنيف يف اململكة .ومع موافقة
موديز ،تعمل الآن �رشكات الت�صنيف
الرئي�سية ال��ث�لاث يف ال�سعودية
وهي فيت�ش ،و�ستاندرد �أند بورر،
وم��ودي��ز .وجدير بالذكر �أن منح
املوافقة يربز جهود هيئة ال�سوق
املالية ال�سعودية لتطوير �أ�سواق
دين ال�رشكات لديها.
ربحا بن�سبة %9.9
وحقق خام برنت ً
هذا ال�شهر ،ما جعله �أف�ضل �شهر
من حيث الأداء يف هذا العام .فيما
�ساهمت �سل�سلة �أح��داث متعددة يف
ارتفاع �أ�سعار النفط .وقد �ساهم
تعهد اململكة العربية ال�سعودية
بتقليل ال�صادرات يف �أغ�سط�س يف
ارتفاع �أ�سعار ال�سوق ،بينما حافظ
االن��خ��ف��ا���ض احل���اد يف خمزونات
النفط اخل��ام وال��وق��ود االمريكي
على ا�ستمرار الزخم .كما �أعلنت
� ً
أي�ضا منظمة الدول امل�صدرة للنفط
�أن بع�ض �أع�ضائها البارزين،
ومن �ضمنهم ال�سعودية ورو�سيا،
يخططون للتجمع يف بداية �أغ�سط�س
ملناق�شة �سبل حت�سني االلتزام
واالتفاق على احلد من االنتاج.

