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Economie
Nationale
انكماش دخول األسر ينذر بركود واسع
ب دأ اإلنفاق األسري يدخل دائرة االنكماش بفعل شح السيولة وتراجع مداخيل التونسيين بعد انقضاء الهدنة
. أشهر6 و3 التي منحتها المصارف للموظفين بتأجيل سداد القروض لمدة تتراوح بين
 غير أنه بات مهددا باالنكماش بفعل تراجع دخول األسر،ويمثل االستهالك محركا اقتصاديا مهما في تونس
 دينار وفق دراسة أنجزها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات400 و150 بنسب تتراوح بين
.)الكمية (مؤسسة حكومية
 بالمائة بالنسبة لفترة شهر من2.9 وقدرت الدراسة أن دخل األسر التونسية سيتقلص في المعدل بنسبة
.  بالمائة لفترة ثالثة أشهر8.6 األزمة وبنسبة
https://www.alaraby.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9?fbclid=IwAR3zlBGXCy_siVOrkH
uFsy-r1yvkQc7isIfx5vqpKjt85sjJbcapUhnPb1s
Le Coronavirus fait réduire le déficit commercial de plus de 3
milliards de dinars au premier semestre
Le déficit commercial de la Tunisie s’est réduit de 3.17 milliards de dinars
au terme du premier trimestre de 2020.
https://www.ilboursa.com/marches/le-coronavirus-fait-reduire-ledeficit-commercial-de-plus-de-3-milliards-de-dinars-au-premier-

semestre_23221?fbclid=IwAR0LBNnmZqeNXXVYQN7GyjwN3q5HS4RSVr-o21p1cb_2OLRzCMwdkdLTOs
توقيع اتفاقيتين جديدتين بين تونس وفرنسا لمكافحة االثار السلبية ألزمة كوفيد 19
تحصلت الحكومة التونسية على دعم فرنسا من خالل إعادة تخصيص تمويالت متاحة لبعض البرامج،
وذلك لدعم ميزانية الدولة وتمويل الشركات وصغار رجال األعمال من أجل الحفاظ على تشغيل العملة
والحفاظ على التماسك االجتماعي.
واستجابت الوكالة الفرنسية للتنمية ،وهي المشغل الرئيسي للتعاون الفرنسي التونسي ،من أجل تلبية طلب
الحكومة التونسية .وبعد دفع  80مليون يورو (أي  256مليون دينار تونسي) في بداية جوان 2020
لدعم ميزانية الدولة ،تقوم الوكالة بتخصيص  5.13مليون يورو إضافي ( 42مليون دينار تونسي) للحفاظ
على العملة والوقاية من الوباء في المناطق الريفية.
https://ar.businessnews.com.tn/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%
D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%
AA%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AA
%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%88%D
9%86%D8%B3_%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D
8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84
%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D8
_%B2%D9%85%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF
19_,520,13358,3?fbclid=IwAR07Sp9YUmLkvf8FizZBjpg5zajJJhGwNuX
UDbOsgUglyJ7mjf6WGLG1YLc

Finances et budget de l’Etat
نزار يعيش :العجز في الميزانية سيتجاوز التسعة في المائة و اعددنا خطة للتعامل معه
أكد محمد نزار يعيش وزير المالية يوم الثالثاء  14جويلية  ،2020ان الدولة لن تذهب في اتجاه االقتطاع
مجددا من الرواتب كما لن يقع المساس بالجباية الخاصة أو الترفيع فيها حيث أكد أنه تم اعداد برامج أخرى
للتحكم في النقص الحاصل في الموارد والعجز في الميزانية الذي يتوقع أن يتجاوز عتبة السبعة في المائة،
حيث أن الحكومة قررت عدم اللجوء الى التداين الخارجي وكشف عن الشروع في اعداد حزمة من
اإلجراءات ذات الطابع المالي من المنتظر ان توفر عائدات مالية لميزانية الدولة بقيمة تتجاوز مليار دينار.
وأضاف يعيش أنه من المتوقع ان تتقلص مداخيل المالية العمومية في حدود  5مليار دينار بسبب تراجع
األنشطة في كل القطاعات وبالتالي تراجع األداء على الدخل وهو ما سيزيد في مشاكل الموازنة المالية
رغم ان شهر جوان يبشر بعودة األرقام الى معدالتها الطبيعية بعد التراجع الرهيب بسبب ازمة الكورونا
العالمية.

https://ar.businessnews.com.tn/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_
%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4:_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D
8%AC%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8
A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D
8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A
A%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%
D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9_%D9%88_%D8%A7%D8%B9%D8
%AF%D8%AF%D9%86%D8%A7_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D9%8
4%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D
8%B9%D9%87,520,13340,3?fbclid=IwAR1rKF7H8gm4hkcJtvbcK9VK0BoSd8BQQCzoKnW4r_TposVxybGYS205ZM
 مليون اورو لدعم القطاع العمومي150 البنك االلماني للتنمية يقرض تونس
 اي، مليون اورو150  اتفاقا بقيمة،وقع البنك االلماني للتنمية ووزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
. ستوجه الرساء المرحلة االولى من برنامج دعم اصالحات القطاع العمومي، مليون دينار482 ما يعادل
وسيساهم هذا التمويل في تحقيق استقرار ميزانية الدولة التونسية وتمكينها منا التحرك في خضم االزمة
. حسب ما نقله بالغ اصدره البنك االلماني للتنمية الثالثاء،19 – الناجمة عن كوفيد
 الذي يساهم فيه البنك،ويتنزل اتفاق القرض هذا في اطار برنامج الدعم الدولي الذي يمتد على سنوات
االلماني للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك االفريقي للتنمية والبنك
. كما ياتي االتفاق في سياق شراكة االصالح التونسية االلمانية.العالمي
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8
6%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9%d9%8a%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3150-%d9%85%d9%84%d9%8a/?fbclid=IwAR2f9no103gd04i2aFInjuFTuVplCVF5GhGUEsmbTicTYcIr4YSxWdRHDA
Financement, secteur bancaire, leasings et bailleurs de fonds
IFC accorde un financement de 23 M€ à One Tech Holding en
Tunisie et au Maroc
IFC la Société financière internationale ةmembre du Groupe de la Banque
mondiale, accorde un financement de 23 millions d’euros à l’entreprise
tunisienne One Tech Holding pour accompagner son développement en
Tunisie, au Maroc et à l’international. Et ce dans le but de stimuler la
création d’emplois. Ainsi que la croissance économique dans ces deux pays
du Maghreb, confrontés aux effets de la pandémie de COVID-19.

Le partenaire d’IFC depuis 2008, One Tech Holding, est un important
fournisseur de câbles industriels, d’énergie et de télécommunication.
Ainsi que de composants et de modules mécatroniques utilisés
principalement dans le secteur automobile mais aussi dans les secteurs
industriel et médical.
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/07/14/ifc-accorde-unfinancement-de-23-me-a-one-tech-holding-en-tunisie-et-au-maroc/

Entreprenariat
2MD pour aider les personnes porteuses de handicap
Un budget de 2.5 millions de dinars est consacré aux personnes porteuses
de handicap capables de travailler. Et ce, pour les aider à créer leurs
propres projets. C’est que fait savoir Raja Ben Brahim. Elle est chargée de
mission à la direction générale de la promotion des personnes porteuses
de handicap, au ministère des Affaires sociales.
Ainsi, la responsable précise que le bénéficiaire de ce programme de
création de sources de revenu peut profiter d’un financement. Il peut aller
jusqu’à 15 mille dinars. Rappelant qu’au cours de l’année dernière, le
ministère finançait 710 projets que portaient des personnes porteuses de
handicap.
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/07/14/entrepreneuriat2md-aider-personnes-porteuses-handicap/
Gabès : approbation du financement de 200 micro-projets
Le comité de pilotage de la deuxième tranche du programme de
développement intégré à Gabès a approuvé des financements au profit de
200 micro-projets.
En effet, le comité a pris cette décision lors d’une séance de travail. Elle se
tenait au gouvernorat de Gabès. Les projets portent sur le domaine de
l’artisanat et de l’élevage. Des femmes et des jeunes ont bel et bien émis
les projets en question. Le financement du coût de chaque projet sera
réparti à hauteur de 40% par crédit extérieur. Avec 30% sous forme de
subvention d’investissement et 30% en autofinancement.

https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/07/14/gabesapprobation-financement-200-micro-projets/
Tourisme
تراجع حاد لعائدات السياحيّة التونسية إلى يوم  10جويلية 2020
شهدت العائدات السياحيّة لتونس تراجعا حادا ،إلى غاية يوم  10جويلية  ،2020بنحو  51بالمائة ،مقارنة
بالفترة ذاتها من سنة  2019لتبلغ قيمتها  1127مليون دينار ،وفق المؤشرات المالية التي نشرها البنك
المركزي ،اليوم الثالثاء  14جويلية .2020
وأشار البنك المركزي ،وفق المؤشرات ذاتها ،إلى االنخفاض الطفيف لعائدات العمل المج ّمعة بنسبة 4
بالمائة لتصل إلى  2.3مليار دينار مقارنة بسنة .2019
وارتفعت خدمة الدين الخارجي ،إلى غاية  10جويلية  ،2020بنسبة  10بالمائة لتصل إلى  5.1مليار
دينار ،مقابل  4.7مليار دينار في .2019
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac
%d8%b9-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d9%91%d
8%a9?%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
fbclid=IwAR3AjC9y3emsLrQuanq_fpcmuCMohyhkZq7GKHfzWEVH3sCyH9N9EOf1EM
Secteur industriel
صالح بن يوسف يؤكد ضرورة إنعاش الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
مثل متابعة نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق محور لقاء وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة صالح بن يوسف بالرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لبيد الغضباني
بحضور فاطمة شيبوب المديرة العامة لإلشراف على المنشآت وفتحي السهالوي مدير عام الصناعات
المعملية وذلك يوم الثالثاء  14جويلية  2020بمقر الوزارة.
وتم خالل هذا اللقاء ،عرض برنامج التأهيل الصناعي للشركة لضمان استمراريتها وتحسين مردوديتها
وخلق مواطن شغل جديدة خصوصا من واليات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة.
وتعمل الشركة في المرحلة القادمة على القيام باستثمارات واعدة ومجددة على مستوى المعدات إلنعاش
المؤسسة والقيام بمشاريع في مجال الورق والمواد الكيمائية وعجين الحلفاء .كما تعمل على استخراج
منتجات جديدة لصناعة الحلفاء والورق وورق التعليب من خالل تثمين مادة الحلفاء لخلق القيمة المضافة
العالية وكسب أسواق جديدة.

هذا باإلضافة إلى القيام بمشاريع صديقة للبيئة من بينها تركيز محطة التطهير لمعالجة المياه الصناعية
المستعملة بهدف التقليص من التلوث الصناعي الصادر عن هذه المؤسسة وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad
-%d8%a8%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9%d8%a5%d9%86%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9%d8%a7%d9%84/?fbclid=IwAR1lTy6yD6G8vnz052ny6qsMX93YHxJH6
7D2xnVZq54A5EOqvjaNTuHKi98
International
مجدّدا ..صندوق النقد الدولي يخفّض توقعاته للنمو بالشرق األوسط وشمال إفريقيا بـ%5.7
خفّض صندوق النقد الدولي ،مرة أخرى توقعات النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،لتتراجع
إلى أدنى مستوياته منذ  50سنة ،اذ توقع ان تنكمش اقتصادات المنطقة خالل  2020بنسبة 7ر 5بالمائة،
بانخفاض بنسبة 4ر 2بالمائة مقارنة بتوقعات افريل .2020
وافاد تقرير صندوق النقد الدولي لشهر جويلية حول مستجدات افاق االقتصاد العالمي والذي جاء تحت
عنوان “ازمة ال مثيل لها وتعاف غير مؤكد” ،ان اقتصادات دول تشهد نزاعات قد تنكمش بنسبة  13بالمائة
فيما ستكون النسبة القتصادات المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي في حدود 1ر 7بالمائة،
اي اقل ب4ر 4بالمائة من توقعات شهر افريل الماضي.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%91
%d8%af%d8%a7-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%8a%d8%ae%d9%81%d9%91%d8%b6%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7/?fbclid=IwAR2hD2uUBvHs
uA2d0ged4CFjwlziQNcSMJWk8aj4SfVK_lZ_LwsH8--XnSk
الجزائر تنضم لعضوية البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير
أعلن البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ،يوم الثالثاء ،أن مساهميه وافقوا على انضمام الجزائر لعضوية
المؤسسة المالية متعددة األطراف.
وتفتح عضوية الجزائر الباب أمام إمكانية تلقي الدولة دعما لتمويل قدرة القطاع الخاص على المنافسة
وتعزيز إمدادات دائمة للطاقة ورفع جودة وكفاءة الخدمات العامة في البالد.
https://aawsat.com/home/article/2389491/%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%
8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%
B1
Le Nigeria vise la digitalisation complète de ses ports d’ici 2021
Le Nigerian Shippers' Council (NSC), le régulateur économique des ports
maritimes du Nigeria, a exprimé son optimisme quant à la réalisation
d'une numérisation à 100% des opérations portuaires d'ici le premier
trimestre de 2021, dans le cadre de mesures visant à améliorer la
rentabilité et l'efficacité opérationnelle des ports.
Le secrétaire exécutif du NSC Hassan Bello, qui en a pris l'engagement au
cours d’un point de presse la semaine dernière à Lagos, a déclaré que le
processus de numérisation des ports du Nigeria était actuellement à 65%.
https://www.agenceecofin.com/telecom/1307-78488-le-nigeria-vise-ladigitalisation-complete-de-ses-ports-d-ici2021?fbclid=IwAR3y0MK6h6XEZqbTlJvOhr_3SpJk1pMVtmd5UEqhhn
nz3oOaRcW1Y3JPKlY
Liban : face à l'effondrement économique, le FMI exhorte les
autorités à sortir de l'inertie
Le Liban vit la pire crise économique de son histoire, marquée par une
dépréciation inédite de sa monnaie, une explosion de l'inflation et des
restrictions bancaires draconiennes sur les retraits et les transferts à
l'étranger.
Les pertes sont estimées par le gouvernement à 241 000 milliards de livres
libanaises, soit 69 milliards de dollars selon un taux de change révisé à 3
500 livres pour un dollar, alors que le taux officiel est de 1 507 livres pour
un dollar. Beyrouth espère obtenir une aide d'environ 10 milliards de
dollars de la part du FMI.
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/liban/liban-face-a-leffondrement-economique-le-fmi-exhorte-les-autorites-a-sortir-de-linertie_4044501.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Ec

hobox=1594725965&fbclid=IwAR0jXtCGB5Dm36oWJnSgXw25PL_Reu7IQsvVsgcxMAt3UPlVAVCMPSmFeM#xtor=CS1-746
كوريا الجنوبية تعزز اقتصادها في المشروعات الخضراء بـ 95مليار دوالر
ذكر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ،يوم الثالثاء ،أن حكومة بالده دشنت خطة إلنفاق  114.1تريليون
وون ( 94.6مليار دوالر) على "برنامج أخضر جديد" بغرض توفير الوظائف ومساعدة االقتصاد على
التعافي من آثار فيروس كورونا.
وستعمد الخطة إلى إبعاد رابع أكبر اقتصاد في آسيا عن االعتماد الشديد على الوقود األحفوري وتعزيز
الصناعات الصديقة للبيئة التي تعمل بالتكنولوجيا الرقمية ،بما في ذلك سيارات الهيدروجين وشبكات
الكهرباء الذكية والرعاية الطبية عن بعد.
https://aawsat.com/home/article/2389481/%D9%83%D9%88%D8%B1
%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%
A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%
A7-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%
A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8095-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
ديون شركات العالم تتجاوز تريليون دوالر في 2020
خلصت دراسة حديثة شملت  900شركة كبرى إلى أن الشركات في أنحاء العالم ستتحمل أعباء ديون
جديدة تصل إلى تريليون دوالر في  ،2020في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية في مواجهة
فيروس كورونا.
وتعني الزيادة غير المسبوقة قفزة بنسبة  12في المائة إلجمالي دين الشركات عالميا ً ليبلغ نحو  9.3تريليون
دوالر ،وهو ما يأتي عقب تراكم لسنوات وضع ديون الشركات التي تنوء بأثقل أعباء الدين في العالم على
قدم المساواة مع ديون العديد من الدول متوسطة الحجم.
https://aawsat.com/home/article/2388171/%D8%AF%D9%8A%D9%88
%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020

Protestations et grèves
سك باإلضراب يوم األربعاء
النقابة العامة لألطباء تتم ّ
وتطالب النقابة العامة لألطباء واطباء االسنان والصيادلة االستشفائين الجامعيين أساسا بإصالح المنظومة
الصحية وانقاذ المستشفى العمومي من اإلفالس واالعتراف بالدور الجامعي لألساتذة فضال عن تنقيح
القانون األساسي ومقاومة ظاهرة الهجرة والعزوف عن المستشفى العمومي وفق بالحاج.
كما تدعو النقابة إلى التراجع عن مشروع تنقيح قانون  2008المتعلق بفتح األبواب أمام التعليم الجامعي
الخاص في مجاالت الطب والصيدلة.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8
2%d8%a7%d8%a8%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1%d8%aa%d8%aa%d9%85%d8%b3%d9%91%d9%83%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%b1/?fbclid=IwAR1g7J2
I-QqQAqzbT6enJdGzR-Wxs8XZDSJSdbutFL4O8fEsV1m5PIUymnI

Gouvernement, administrations, ministères
البنك المركزي ووزارة التجارة يتفقان على تشكيل فرق عمل فنيّة
اتفق كل من البنك المركزي التونسي ووزارة على تكوين فرق عمل فنية تعمل على تسريع ارساء مختلف
المشاريع المشتركة وال سيما تلك المتعلقة بالتحكم في االسعار والتضخم ومشاريع التوريد والتصدير
والتجارة الحدودية.
ويتمثل الهدف المنشود ،وفق بالغ نشره البنك المركزي على موقعه يوم  14جويلية  ،2020في اطار
تطوير مبادرة مشتركة بين مؤسسة االصدار ووزارة التجارة ،ترمي الى اغتنام فرص التصدير المتاحة
والتحكم في الواردات وكذلك سالسل القيمة للتوصل الى تصرف ناجع في الميزان التجاري.
https://www.radioexpressfm.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8
6%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9%d9%8a%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%a7%d9%86-

%d8%b9/?fbclid=IwAR0NXrAt0xeDPsIG-HP5IY4p7VGyPbDeblzlePLJw1LzTSvf6Uch4a8q9g

