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 اقتصاد جمهورية مصر العربية  -1
   ********************** 

 برنامج تمويمي

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري ،عن االتفاق مع البنك الدولي على برنامج تمويلي 
جديددد تهددتتدم تنمتددة م ددروعا  البنتددة اخهاهددتة والعدددما  االجتماعتددة حستفددة ال مالددة وت هددين 

مليدون  150بالمنداط  اخثسدر فادرام بمعتلدا م افظدا  الجمتوريدة باتمدة فرص الت ديي  والتددري  
دوالر، م يرام إلى أن هذا البرنامج تأتي في إطار التوجه االهتراتيجي للدولدة لت ايد  رةتدة التنمتدة 

.إن البرنامج الجديد تهتتدم م روعا  التدري  من أج  الت يي  وم روعا   2030المهتدامة 
فة ال مالة ،التدي ت دم  مجداال  الصد ة والبيمدة وم دو اخمتدة ومنتدا علدى هدبي  البنتة الت تتة حست

المسددال صددتانة وتددرمتم المدددارس والو دددا  الصدد تة ومراثددز ال ددبا  والطددرق الريفتددة و ماتددة نتددر 
الني  وقنوا  الري وتأهي  مهاثن اخهر الفايرة اخولى بال ناتة ، وأضام أن البرنامج  يتم تنفيدذ  

لصدددندوق االجتمددداعي للتنمتدددة، وبالت ددداون مدددع  دددرحار التنمتدددة مدددن الدددوزارا  الم نتدددة مدددن عددد ل ا
والم افظددا  والجم تددا  اخهلتددة وجم تددا  رجددال اخعمددال وتهددتتدم تنفيددذ بددرامج تدريبتددة وتددوفير 

جيرافتددة ومجدداال  م ددددة ، مةحدددا فددي هددذا الصدددد أهمتددة م ددارحة مجلددس  فددرص عمدد  بمندداط 
رمتهي في تنفيذ البرنامج باعتبار  الجتة الم نتة بأن طة التدري  والتي التدري  الصناعي حمحون 

تا دددة البدددرامج التدريبتدددة لراربدددي ال مددد  وال دددرام علدددى عملتدددة ت دددييلتم ،هدددوار فدددي  تتددولى تاددددتم وا 
م دددروعا  إنتاجتدددة أو عدمتدددة ، وهدددو اخمدددر الدددذي يجددد  االهدددتفادة منددده فدددي تنفيدددذ هدددذا الم دددروع 

 الطموح .

البنك نفذ ال ديد من البرامج التمويلتة الناج ة ، بالت اون مع الصندوق وأضام أن 
االجتماعي للتنمتة ، في مجال  بحا  اخمان االجتماعي ، م يرا إلى أن البرامج التي ينفذها 

 البنك داع  مصر تادم عدما  ودعوال إضافتة لألهر بالمناط  والم افظا  الفايرة .

 ن العراق ومصرتطوير العالقات التجارية بي

التادددددى الهددددديد  بيددددد  ف هدددددادي الصددددددر ،هدددددفيرنا فدددددي الاددددداهرة بحددددد  مدددددن المتنددددددس إبدددددراهتم               
م لدد  ، المهت ددار االقتصددادي للددرمتس المصددري عبددد الفتدداح الهتهددي ، والهددفيرة فددايزة ابددو النجددا 

ارجتددددة بتدددداري  مهت ددددارة اخمددددن الاددددومي ، والمتندددددس طددددارق قابيدددد  وزيددددر الصددددناعة والتجددددارة الع
، يددأ أعددر  الجانبددان عددن تطل تمددا لزيددادة م دددال  التبددادل التجدداري الددى مهددتو   11/2/2017
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يليدد  بكمحانتددا  البلدددين ، والددى تف يدد  االتفاقتددا  ومددذحرا  التفدداهم المبرمددة بددين الجددانبين ، وتددم 
 مناق ة المواضتع التالتة:

ة )زيدد  الط ددامذ الددذي تددم التوقتددع اهددتيراد المددواد اليذامتددة المصددن ة فددي مصددر، هددتما مدداد -1
 والعضروا  .في البلدين، واهتيراد الفواثه على مذحرة تفاهم ب أنتا بين وزارتي التجارة 

فدددتر مرحدددز تجددداري مصدددري دامدددم فدددي بيدددداد والم دددارحة فدددي الم دددارض ال راقتدددة، للت ريدددا  -2
 بالمنتج المصري وتهوتاه.

صوصددام وان ال ددراق مابدد  علددى عملتددة اهددتيراد المددواد االن ددامتة مددن الم امدد  المصددرية ع -3
 اعادة اعمار هاملة للمناط  الم ررة من "تنظتم داعش الرهابي".

 اهتيراد اخلبهة والمنتوجا  الاطنتة المصرية الم تورة بجودتتا . -4
وفتمدا يعدص الم داث  التدي تواجده انهدتابتة ال مد  وتطدوير  والماتر دا  الموضدوعة ل د  هددذ  

 الم اث  فتي حاالتي :

  إمحانتددددة اهددددتعدام مصددددر لمنفددددذ طريبيدددد  ال دددددودي مددددع اخردن ، لنادددد  الهددددلع والبضددددامع
المصددرية بددرام الددى ال ددراق ممددا تهددتم فددي تاليدد  حلفددة النادد  وتهددت  وصددولتا الددى اخهددواق 
   ال راقتددددة ،ممددددا ير دددد تا للتنددددافس مددددع المنددددتج الترحددددي أو المنتجددددا  االعددددر  فددددي الهددددوق 

 ال راقي .
  مددن مددع االردن حتددة وضددريبتة علددى رددرار مددا هددو م مددول بددهمددنر مصددر إعفددارا  حمر ،

 ع ل توقتع اتفاق سنامي بتذا العصوص .
  تبهتط إجرارا  الهفر الم ادة العاصة برجال االعمال والمهتسمرين لثد  البلددين ،  يدأ

أثدددد الجانددد  المصدددري ان الاتدددادة المصدددرية هدددت م  علدددى تبهدددتط اجدددرارا  الهدددفر لرجدددال 
طلدددددددددددد  عليتددددددددددددا                  ن ممددددددددددددن ال توجددددددددددددد علدددددددددددديتم مة ددددددددددددرا  أمنتددددددددددددة تاالعمددددددددددددال ال ددددددددددددراقيي

، وهتاوم الجاند  المصدري بددور  بتددقتاتم امنتدام ومدن تم تأ ديرة دعدول  ذ)الااممة البتضار
 مت ددة لمدة هنه لتهتي   رحتتم من والى مصر .

 .نتة ال حومة المصرية بافتتاح مرحز تجاري مصري في بيداد 
 تمدداد مددن بنددك مصددري بدددالم مددن البنددك ال راقددي للتجددارة أو أي مصددرم الابددول بضددمان اع

 دولي اعر لل اود الموق ة بين الجانبين ، بما في ذلك ال اود النفطتة .
 
 
 
 



3 
 

 الرئيس المصري يعقد اجتماعا مع عدد من الوزراء والمسؤولين:

الدوزرار  ، اجتماعدام ضدم رمدتس مجلدس 11/2/2017عاد الرمتس عبد الفتداح الهتهدي بتداري  
وم ددافا البنددك المرحددزي بالضددافة الددى وزارة الدددفاع واالنتدداا ال ر،ددي ، العارجتددة ،وال دددل والمالتددة 
فضدددد م عددددن رمتهددددي المعددددابرا  ال امددددة وهيمددددة الرقابددددة الداعلتددددة .تددددم عدددد ل االجتمدددداع اهددددت راض 

جنبدي ا الدذي المة را  االقتصادتة ال امة وعاصة فتما يت ل  ب جم ا تتاطي الدب د مدن النادد اال
ذ ملتددار دوالر ممددا تمحددن أن تيطددي ا تتاجددا  3ا26وصدد  للمددرة االولددى منددذ عدددة هددنوا  الددى )

أ تر مابلة ا مدع  اهدت راض مة درا   جدم النداتج الم لدي االجمدالي  6مصر من الواردا  لمدة 
ة وتوق ددا  نمددو  عدد ل الفتددرة المابلددة ، وذلددك فددي ضددور تاريددر مةههددة بددراتس ووتددر هدداوس الدولتدد

بدين أثبدر اقتصدادا  ال دالم ب لدول  19الذي توق   فته أن ت ت  االقتصاد المصدري المرحدز رقدم 
علدى مهدتو   15ذ ترليون دوالر ا وأن ت ت  المرحز رقدم 2ب جم اقتصاد يزيد على ) 2030عام 

ذ ترليددون دوالر. حمددا بددين الددرمتس الهتهددي فددي هددذا 3ا4ب جددم اقتصدداد يبلدد  ) 2050ال ددالم عددام  
الددى أن التاددارير الدولتددة ذا  المصددداقتة تةحددد بددأن االقتصدداد المصددري تهددير فددي المهددار  الصدددد

الص تر وأن برنامج االص ح االقتصادي ال ام  الجاري تنفيذ  ت ا  النتامج المرجوة منه وذلدك 
بفضدددد   ددددجاعة وتفتددددم ال دددد   المصددددري لاددددرارا  االصدددد ح وت ملدددده  لصدددد ابتا ا وحددددذلك منددددا  

ن الذي بدأ يتره  بجتود الاوا  اخمنتة المصرية في م ار،ة االرها  .  يأ اثد االهتارار واخم
إن ال فدددال علدددى اهدددتارار مصدددر وهدددط االضدددطرابا  ريدددر المهدددبوقة التدددي تمدددر بتدددا المنطادددة هدددو 

نجاز حبير يت ين ال فال علته وت زيز  .  ت دي هام  وا 

لنمددددددددو االقتصددددددددادي                  حمددددددددا أثددددددددد علددددددددى ضددددددددرورة االهددددددددتمرار فددددددددي تددددددددوفير البيمددددددددة الم ممددددددددة ل
المهدددتدام ،واالهدددتمرار فدددي تندددوع مصدددادر الددددع  الادددومي وت دددجتع الصدددناعا  التصدددديرية وزيدددادة 
مرونددددة االقتصدددداد ليواثدددد  تييددددرا  االقتصدددداد ال ددددالمي المهددددتمرا وحددددذلك تطددددوير وت ددددديأ البيمددددة 

ن االهدددتسمارا  الم لتدددة الت دددري تة والاانونتدددة ذا  الصدددلة بمندددا  االعمدددال ا بتددددم جدددذ  مزيدددد مددد
واالجنبتة وزيادة فرص ال م  وصوال لمضداعفة النداتج الم لدي االجمدالي وت هدين مهدتو  م ت دة 
المواطنين ب ح  ملموس . حما  دد الرمتس على أولوتة توفير االعتمادا  المالتدة ال زمدة لتدوفير 

والتفتدتش لعدادة االهدتارار  الهلع االهاهتة للمدواطنين بحمتدا  وأهد ار مناهدبة مدع تثسيدا الرقابدة
إلى اخهواق ومواجتة ارتفاع االه ار وحذلك االهدراع فدي جتدود ت دديأ قدوامم البطاقدا  التموينتدة 

 لت اي  أفض  اهتعدام للموارد المالتة للدولة وتوجيتتا لصالر الفما  اخثسر ا تتاجام.

تصدددادي الدددذي تبنتددده ت ددداول الدددرمتس الهتهدددي فدددي اي فرصدددة أن يدددروا لبرندددامج االصددد ح االق
ال حومدددة ومتاب دددة نتامجددده علدددى أرض الواقدددع واتصدددال ذلدددك لل دددارع المصدددري عبدددر االجتماعدددا  
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والمدددةتمرا  والترحيدددز االع مدددي عليتدددا ا ويبددددو ذلدددك مدددن عددد ل إ دددارته الدددى توق دددا  بدددأن تصددد  
الا من بين أثبر االقتصادا  في ال الم االمر الدذي يعد 15و19االقتصاد المصري الى المرات  

 الواقع في الوق  ال الي. 

 مصر تحرز تقدما جيدا في االصالحات االقتصادية 

صر   مديرة صندوق الناد الدولي اإن مصر ت رز تادما جيدا فدي برندامج قدرض قتمتده 
ن عملتتددددا ر،مددددا تهددددتار ب ددددد تتاويتددددا إلددددى مهددددتوتا  قتاهددددتة  12 ملتددددار دوالر مددددع الصددددندوق اوا 

فددي نددوفمبر اتفدداق قددرض مدتدده سدد أ هددنوا  مددع صددندوق الناددد منعفضددة ا حاندد  الادداهرة أبرمدد  
تضددمن إصدد  ا  اقتصددادتة قاهددتة مسدد  عفددض عجددز الميزانتددة وت ددوتم الجنتدده المصددري .وهددو  

جنتدده للدددوالر فددي اخهددابتع التالتددةا وتراقدد  اخهددواق المالتددة عددن حسدد  05ا19ال ملددة  الددى  ددوالي 
هدت دد مدا إذا حاند  هت صد  علدى أقهدا  الادرض مد  التزام ال حومة ب درو  االتفداق اوهدو مدا 

في موعدها اوقال  في ماابلدة أسندار زيدارة إلدى دبدي ))ندر  تاددما جيددا والتزامدا جيددا بالصد  ا  
من جان  الهلطا  ورحز جيدا على ال    المصري والفما  اخ د تضررا من أج   مايتتدا لدذا 

تددددها فدددي ظددد  تلدددك الظدددروم ذذ وقالددد  إن لددددينا السادددة فدددي أن الهدددلطا  تبدددذل بالف ددد  قصدددار  ج
صددندوق النادددد يتوقددع إتمدددام مراج تدده اخولدددى للبرنددامج ب لدددول  زيددران مدددن ال ددام ال دددالي اواندددت ش 
الجنتددده فدددي اختدددام اخعيدددرة مدددع ت دددزز سادددة المهدددتسمرين اخجانددد  وتالدددص متدددأعرا  طلبتدددا   دددرار 

البنوك اليوم اوأ اد  أتضا بجتود  جنيتا بين 17الدوالر لتموي  الواردا  و،ل  اله ر الم روض 
دول مجلدددس الت ددداون العليجدددي الهددد  لت ايددد  االهدددتارار فدددي أوضددداعتا المالتدددة ب دددد أن تالصددد  
إيراداتتددا بف دد   أهدد ار الددنفط المنعفضددة اوهددلط   الضددور علددى عطددة المجلددس لفددرض ضدددريبة 

لاتدادة فدي هدذا الجدزر مدن الاتمة المضافة في ال ام الاادم . وقال  ))هناك إرادة مةحدة من جاند  ا
ال ددالم لتنوتددع  مصددادر المالتددة والتأثددد مددن أن الوضددع المددالي ت دد  الهددتطرة ذذا وأضدداف : ))قددد 
يرتفع النفط قلت  وقد ينعفض قلت  لثدن مدن المةحدد علدى االقد   أن ضدريبة الاتمدة المضدافة تلدك 

 .هتثون مصدرام مهتارا للدع  ذ

 جنيهالبنك المركزي المصري يحرر سعر ال
 

أعلن البنك المرحزي المصري ت رير ه ر صرم الجنتة المصري. وقال البندك إن ت ديدد 
ه ر الصدرم ال ملدة الم لتدة هدتحون وفادا خلتدا  ال درض والطلد  .ومدنر البندك المرحدزي ال ريدة 
 للبندددوك ال املدددة فدددي مصدددر فدددي تهددد ير النادددد اخجنبدددي ، مدددن عددد ل  لتدددة هدددوق مدددا بدددين البندددوك

النتر،ندددك ذ حمدددا هدددمر البندددك المرحدددزي للبندددوك بفدددتر فروعتدددا  تدددى الهددداعة التاهددد ة مهدددار وأتدددام )
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ال طلة اخهبوعتة ، لتنفيذ عملتا   رار و،تع ال ملة وصرم  واال  ال املين في العارا . وقال 
ض البنك المرحزي إنه "" ال قيود علدى ايدداع وهد   ال مد   اخجنبتدة لألفدراد وال درحا  ولدن تفدر 

 رو  للتنازل عدن ال مد   اخجنبتدة " وأفداد المرحدزي باهدتمرار  ددوأ الهد    واليدداع الهداباة 
لل ددرحا  ال املددة فددي اهددتيراد الهددلع والنتاجدددا  ريددر االهاهددتة ، وتنفددذ مصددر  زمددة إصددد  ا  

ملتددار  12اقتصددادتة بنددار علددى طلدد  صددندوق الناددد الدددولي ، بتدددم ال صددول علددى قددرض باتمددة 
 دوالر .

 

 تمويل القطاع الخاص المصري 
 

اعلددن فيليدد  لوهددور الددرمتس التنفيددذي لمةههددة التمويدد  الدولتددة ان مةههددة التمويدد  هددوم 
تادم التموي  للاطاع العاص المصري باتمة ملتاري دوالر ع ل الهنوا  الدس أ المابلدة بدالترحيز 

ةحدام ان مةههدة التمويد  على قطاعا  جديدة منتا ال مول المالي وم روعا  ريادة االعمال ، م
الدولتدددددة باعتبارهدددددا عضدددددوام فدددددي مجموعدددددة البندددددك الددددددولي هتهددددداند مصدددددر فدددددي تطبيددددد  مجموعدددددة 
االصدددد  ا  االقتصددددادتة التددددي ت مدددد  علددددى ت زيددددز التنمتددددة وت ايدددد  ال دالددددة االجتماعتددددة ، حمددددا 

 هتهاعد في جذ  مزيد من االهتسمارا  الى مصر .
ي لمةههدة التمويد  الدولتدة فدي اجتمداع مدع وزرار ومن نا تة اعر   ارك الدرمتس التنفيدذ

الت دداون الدددولي والبتددرول والتجددارة والصددناعة واالهددتسمار المصددريين ونامدد  وزيددر المالتددة المصددري 
للهتاهددا  المالتددة . يددأ اوضددر الددرمتس التنفيددذي لمةههددة التمويدد  الدولتددة بددأن مةههددة التمويدد  

               الهدددددواق النا دددددمة ، والدددددى زيدددددادة الت ددددداون مدددددعالدولتدددددة تتطلدددددع لددددددعم نمدددددو الاطددددداع العددددداص فدددددي ا
، عاصدددة مدددع اعتتارهدددا مدددن قبددد  المةههدددة لتثدددون نموذجدددام الهدددتسماراتتا فدددي منطادددة ال دددرق مصدددر

 االوهط وافرياتا .
اتفاقتدددددا  لددددددعم قطدددداع ريدددددادة االعمدددددال  3وعادددد  االجتمددددداع ، تدددددددم الث دددددا عدددددن توقتددددع 

اهدددت داد   ،يددد  الدولتدددةالدددرمتس التنفيدددذي لمةههدددة التمو   والم دددروعا  الصدددييرة والمتوهدددطة واعلدددن
 لتوجته تموت   اثسر ل هتسمار في اطار مهاندة لبرنامج االص ح االقتصادي .
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 القطاع المالي
 

دولدة فدي تاريدر  190مدن بدين  122اعلن البنك الدولي عن تادم مصر لت ت  المرحز الدد 
والذي حان  في  2016ماارنة  ب ام  –مراثز  9ذلك  ، متادمة في 2017ممارهة االعمال ل ام 

مما ت د رهالة ايجابتة بان منا  االهدتسمار فدي مصدر   2010خول مرة منذ عام  – 131المرحز 
 في ت هن مل ول عالمتام .

و،تذا الصدد علا  وزيرة االهتسمار على نتامج التارير مبينة ان اللجنة الوزاريدة التنهدتاتة 
ا ددتر والت دداون الددذي ابدتدده معتلددا الددوزارا  والجتددد المبددذول  6الددوزرار منددذ  التددي  ددحلتا رمددتس

لت لي  م توتا  تاريدر البندك الددولي لممارهدة ان دطة االعمدال وب دأ هدب  ت هدين مرتبدة مصدر 
 في هذا التارير الذي ت تمد  مجتم ا  االعمال ال المتة لاتاس هتولة االهتسمار في اي بلد .

 
مراثددز ماارنددة ب ددام  9بددين تاريددر ممارهددة االعمددال الصددادر عددن البنددك الدددولي تادددم مصددر بواقددع )

 49اهدددتعراا تدددراعتص البندددار مرحدددزام ، ومة دددر  34 يدددأ قفدددز مة دددر تأهدددتس ال دددرحا   2016
، ومة در التجدارة عبدر ال ددود  مراثدز 3{، في  ين انعفدض مة در ال صدول علدى االمتمدان مرحزام 
 . }المة را  الجيدة تهاعد جمتورية مصر ال ر،تة على ت هين االهتسمار  مرحزام، وهذ  11
 

 القطاع التجاري 
 

اما على ص يد الاطاع التجاري اثد مصدرون ان ت وتم الجنته امام الدوالر تمس  فرصة  
افهتة وزيادة  صيلتتا من ذهبتة لت ظتم ارقام الصادرا  ،  يأ تفتر لتا المجال لرفع قدراتتا التن

، االمر الذي يتطل  توجته مزيد من االهتمام باطاع التصدير وال مد  علدى ت دجت ه وفدتر الدوالر
 مزيد من االهواق التصديرية امامه ما ت ود على ارقامه بالص ود .

ريددر انتددم اثدددوا ان هندداك عوامدد  تواجدده الاطدداع وتتدددد االهددتفادة مددن ت ددوتم الجنتدده و سددار  
تاتضددي عطددوا  جددادة وهددري ة لزالددة حافددة ال ابددا  والم ددح    علددى زيددادة الصددادرا  ، البددد ان
 التي ت ترض طري  الاطاع .

ان ال حومة المصرية تفحر بجدتدة ن دو التوجده ن دو الاضدار علدى الهدوق المدوازي لل ملدة 
الصددد بة )الددددوالرذ وذلدددك مدددن عددد ل ت دددوتم هددد ر الجنتددده المصدددري ماابددد  الددددوالر  يدددأ ان هدددذا 
الموضددددوع هدددديةدي الددددى تددددوفير ال ملددددة الصدددد بة بهددددتولة ووفددددرة والاضددددار علددددى الهماهددددرة وتثددددون 

                ل البنددددوك مدددددن اجدددد  الهدددددتطرة علددددى الثتلددددة النادتدددددة االجنبتددددة فدددددي الت ددددام   رهددددمتة ومدددددن عدددد 
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هددتةدي الددى ت ظددتم  ،  يددأ اوضددر مهددةولين فددي الاطدداع العدداص ان هددذ  الفرصددة الذهبتددةمصددر
 ،  يأ تفتر لتا المجال لرفع قدراتتا التنافهتة وزيادة  صيلتتا من الدوالر .ارقام الصادرا 

 
 الوديعة التركية

 

باتمددددددددة ملتددددددددار              الودت ددددددددة الترحتددددددددة المهددددددددت اة لددددددددديتا ذ  مصددددددددر اجددددددددرارا  لتهددددددددديد اتعدددددددد -
مليدددون دوالر فدددي  دددتر ت دددرين االول مدددن عدددام  500دوالر ، علدددى دف تدددين االولدددى باتمدددة 

 ، وهددو 2018مليددون دوالر فددي  ددتر حددانون السدداني مددن عددام 500، والسانتددة باتمددة  2017
هدنوا  ، علمدا أن مصدر تلاتتدا مدن ترحتدا فدي  5والبدال   موعد االهت ااق الرهدمي للودت دة

مليددون  دوالر اعددر  فددي  500فتددرة  حددم الددرمتس الم ددزول مرهددي ، علددى  ددري تين باتمددة 
 . 2013حانون الساني 

ملتددار دوالر فددي حددانون االول  24.2أعلدددددددن البنددك المرحددزي ارتفدداع اال تتدداطي النادددي الددى -
/ 16ملتارا  دوالر فددددددي  6الماضي فتما ت تزم وزارة المالتة طرح الهندا  الدوالرية بن ددددددو 

 حانون الساني الجاري 
أعر هندا  مهت اة لاطر باتمة ملتدار دوالر فدي م اولدة  1/7/2016هدد  مصر في  -

وذا  تددددع   ريدددر مابولدددة فدددي  منتدددا للدددتعلص مدددن اي مدددديونتا  لددددول ت ددددها م ادتدددة
  أنتا الداعلي.

مدن المتوقددع ان تهددتلم مصددر ال ددري ة االولددى مددن ودت ددة االمددارا  ال ر،تددة المت دددة باتمددة  -
ملتددار دوالر ت تددد  بتدا الدولددة العليجتددة ، ممددا يتددتر دعمددا  2ملتدار دوالر ، مددن اجمددالي 

ط علدى مدوارد مصدر خرصدة اال تتاطي االجنبي لمصر ، مما ت م  على تعفيا الضدي
مددددن ال ملددددة الصدددد بة التددددي ت ددددتد تراج ددددا نتيجددددة تددددأسر الهددددتا ة واالهددددتسمارا  االجنبتددددة 

 المبا رة.
مليدون دوالر حاهدط مدن   720أعلن البندك المرحدزي فدي ال دام الماضدي انده تدم هدداد مبلد   -

ديددون نددادي بدداريس علددى مصددر وذلددك وفاددا اللتزامددا  مصددر تجددا  النددادي . وتبلدد  قتمددة 
 ملتار دوالر . 2.83ديون مصر لنادي باريس 

يسدار تهدداةال فدي الوقدد  ال اضدر  ددول الهتاهددة النادتدة واالقتصددادتة لل حومدة هدد   ددتد   -
دادها فدي ظد  التددهور االقتصدادي مصر انفراا في اقتصادها لهداد الدديون وحيدا تدم هد

% مددن  جددم االنتدداا 100الددذي ت ددتد  مددع وصددول  جددم الدددين ال ددام الددى مددا تاددار  مددن 
 الم لي .
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 ديون مصر ... تحديات
  

ذ ملتددار دوالر مددن الددديون العارجتددة 12.9اعلندد  مصددر اهددت دادها لهددداد مدداير،و علددى )
الهددد ودتة ملتددداري دوالر عددد ل عدددام  يدددأ تبلددد   قتمدددة الودت دددة  التدددي  صدددل  عليتدددا مصدددر مدددن 

وملتددداري دوالر ودت دددة مدددن االمدددارا  و ملتددداري دوالر ودت دددة مدددن الثويددد  بالضدددافة الدددى  2013
 ، ووفاددا للبتانددا  الرهددمتة ،فددان 2013ودت ددة باتمددة ملتدداري دوالر  صددل  عليتددا مددن ليبتددا عددام 

المدالي ال دالي مدن البندك ذ ملتار دوالر ع ل ال دام 1ا14ال حومة المصرية هت ص  على ن و )
الددددولي و،ندددك التنمتدددة االفريادددي وصدددندوق النادددد الددددولي وودامدددع مدددن االمدددارا  والهددد ودتة ،وحدددان 
صندوق الناد الدولي اعلن ع ل  تر ت رين الساني الماضي موافادة مجلهده التنفيدذي علدى اتفداق 

مج االصددد ح مدتددده سددد أ هدددنوا  مدددن اجددد  دعدددم برندددا‘ذ ملتدددار دوالر 12قدددرض لمصدددر باتمدددة )
 . االقتصادي في الب د

 ددتد هددوق الصددرم االجنبددي فددي زيااارة رئاايس الااوزراء الااا البنااك المركاازي المصااري : 
 يدأ بلد  رصديد اال تتاطدا   3/11/2016ذ ت ريدر هد ر الصدرم فدي مصر تطورا  عديدة من

مددن  االمددر الددذي  هددن 2011ملتددار دوالر وهددو اعلددى مهددتو  لدده منددذ عددام  5ا28النادتددة الدولتددة 
قدرة البنوك على تلبتة حافة طلبا  ال م ر من الناد االجنبي وهداد عدد مدن المدديونتا  وجدار  
تلك الزيادة ل  تتاطي من  رامر الاروض التي اهتلمتتا مصدر مدن صدندوق النادد الددولي والبندك 

جدرار الددولي واقبدال مهدتسمرو الم دافا علدى  درار اذون العزاندة حمدا ت دد ت ريدر هد ر الصدرم اال
الذي اعاد ال ملة االجنبتة للاطاع المصرفي ب د ان حان تداولتا تاتصر ب ح  حبير علدى الاطداع 

 رير الرهمي .

 االقتصاد المصري بعد تعويم العممة  
 

                       فاجددددددددددأ البنددددددددددك المرحددددددددددزي فددددددددددي مصددددددددددر فددددددددددي السالددددددددددأ مددددددددددن  ددددددددددتر ت ددددددددددرين السدددددددددداني   -
 ليددددتم ت ديددددد  وفاددددا  لتددددا ‘‘ الجنتدددده‘‘الم لتددددة المصددددريين بت ددددوتم ال ملددددة ، 2016عددددام 

وصددفتتا ال حومددة بالضددرورية لصدد ح االقتصدداد ال ددرض والطلدد  فددي الهددوق فددي عطددوة 
 .المنتك 

ف لدى تطدورا  حبيدرة جدرار هدذا الادرار، يومام  تد  الها ة االقتصدادتة  150وعلى مدار  -
يجدابي لن داش االهدتسمارا  الررم من ال ادة ال المتدة بت ريدر صدرم الجنتده ،وتدأسير  ال

تهددددب  الاددددرار فددددي م دددداث  أعددددر  تواجدددده ، والاضددددار علددددى الهددددوق الهددددودار، والصددددادرا 
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علدددى رأهدددتا ارتفددداع اخهددد ار ارتفددداع اخهددد ار ال حومدددة صددد وبا  حبيدددرة فدددي ع جتدددا، و 
بعدد م الافددزة الثبيددرة التددي  دددس  فددي فدداتورة  ناص ال دداد فددي ب ددض الهددلع اخهاهددتة،والدد

 ما المواد البترولتة .الدعم الهت
لثن من جان  أعر نجد أن إيجابتا  أت  ُأثلتا ب د قرار ت رير ه ر الصرم اوهي في  -

وحددان البنددك ، 2011مهددتوتاته منددذ  دتر  ذار عددام  زيدادة ا تتدداطي الناددد اخجنبدي خعلددى
 المرحددددزي يتدددددع  قبدددد  الت ددددوتم فددددي هددددوق الصددددرم مددددن عدددد ل ضدددد  ملتددددارا  الدددددوالرا 

مددددوارد مصددددر مددددن  هدددد ر مرتفددددع للجنتددده أمددددام الدددددوالر وهددددو مدددا اهددددتنزمللم افظدددة علددددى 
 ال م   الص بة .

رامددي ، وفدي تصددرير صدد في للوحيدد  المهدداعد لم ددافا البنددك المرحددزي ل ددةون اال تتدداطي -
قدددددال فتددددده إنددددده مدددددن المتوقدددددع أن ت دددددتد اال تتددددداطي الناددددددي عدددددن  دددددتر  ذار                ، أبدددددو النجدددددا
ذ ملتددار مددن 28.5لتدداري دوالر دف ددة وا دددة لتهددج  بددذلك )زيددادة تصدد  الددى م الماضددي،

وعددد ل الفتدددرة التدددي تلددد  قدددرار  ،ذ ملتدددار دوالر فدددي نتاتدددة  دددتر  دددبا  الدددذي هدددباه26.5)
 ملتار دوالر. ذ9.4الت وتم   ا  ا تتاطي الناد اخجنبي زيادة بن و )

 تددددوارد الدددددعم المددددالي الدددددولي ب ددددح  قددددوي علددددى             ،والملفدددد  للنظددددر هنددددا فددددي هددددذا الهددددتاق -
مالتدة م افا البنك المرحزي أن تصد تر الهتاهدة النادتدة وال، فاد أثد طارق عامر مصر،

موضدد ام إن  ،فت دد  عددزامن االهددتسمار ال ددالمي أمددام مصددروعلددى رأهددتا  ت ددوتم الجنتدده، 
نتيجددة طبت تددة  لاصدد  ا  النجدداح الثبيددر الددذي  ااتدده الهددندا  المصددرية فددي العددارا 

، إذ نج د  مصدر فدي ة مدةعرا وعلدى رأهدتا ت دوتم الجنتدهاالقتصادتة التي نفدذتتا ال حومد
ملتددددارا                     4الدولتددددة باتمددددة   ددددتر حددددانون السدددداني الفامدددد  فددددي طددددرح هددددندا  فددددي اخهددددواق

اخجاند  وتدم تيطيتده وهو الطرح الذي  تد إقبداال مناطدع النظيدر مدن المهدتسمرين دوالر، 
     حمددددا نج دددد  مصددددر فددددي توقتددددع قددددرض مددددع صددددندوق الناددددد الدددددولي، مددددرا  3أثسددددر مددددن 

وهدو الادرض الدذي تفاوضد  علتده حافدة ال حومدا  المت اقبدة علدى ملتار دوالر،  12باتمة
           مصدددر ب دددد السدددورة ولدددم تدددنجر الدولدددة فدددي ال صدددول علتددده إال ب دددد ت دددوتم الجنتددده وعفدددض

ملتدارا   3ل  مصر أتضام علدى دعدم مدن البندك الددولي ب دد الت دوتم باتمدة الدعم . و ص
مليددددون دوالر لتنمتددددة الصدددد يد  500ملتددددار دوالر الموازنددددة بعدددد م  1.5بعدددد م  ،دوالر

 وتموت   من مةهها  أعر  عديدة .
ب دوأ زيادا  حبيرة بأه ار م ظم الهلع الهدتما اليذامتدة تهب  قرار الت وتم في مصر   -

                 ب  فدددددي تفددددداقم الدددددناص ال ددددداد بدددددب ض الهدددددلع وعلدددددى رأهدددددتا االدوتدددددة فأهددددد ارحمدددددا تهددددد
فض  تهب  في ارتفاع الدوالر الجمرحي،  تضاعف  في مصر ب ح  مروع والذيالهلع، 

علدددى % فدددي  دددتر  دددبا  الماضدددي، 31.7بنهدددبة عدددن م ددددال  التضدددعم التدددي صددد د  
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فتمدا حاند  النهدبة قدد مدام الماضدتة، عا 30ن اخعلدى عد ل وهدي بدذلك تثدو أهاس هنوي، 
تدددأسرام بتدددذ  الصددد  ا  االقتصدددادتة السددداني الماضدددي،  %فدددي  دددتر حدددانون 29.6بليددد  

وتتوقددع وزارة المالتدددة المصدددرية تراجدددع لدددى رأهدددتا ت ريددر هددد ر صدددرم الجنتددده، اخعيددرة وع
ال ددددددتر                  م دددددددال  التضددددددعم أواعددددددر ال ددددددام الجدددددداري ب ددددددد أن قفددددددز  لمهددددددتوتا  قتاهددددددتة

إلدددددى  2018لتصددددد   هددددد  التوق دددددا  الرهدددددمتة عددددد ل ال دددددام المدددددالي المابددددد  الماضدددددي، 
15.2.% 

لتدة بنهدبة تأتي زيادة نهدبة التضدعم ب ددما ارتفدع هد ر الددوالر اخميرحدي أمدام ال ملدة الم  -
جنيتددام  18إذ أصددبر يبدداع فددي البنددوك المصددرية بددأ حسددر مددن فددي الممددة،  100تزيددد عددن 

 جنيتا  قب  الت وتم . 8.8نة مع ماار 
هددب  أن أثددد م ددافا البنددك المرحددزي طددارق عددامر فددي أثسددر مددن مددرة أن الدددوالر هدديتراجع  -

إلددى أن الهدد ر ال ددالي للدددوالر ماابدد  الجنتدده أ ددتر،  6عدد ل   لمهددتوتاته الطبت تددة م دديرا م
لي مدع % موض ا أن البندك أجدر  م اثداة لنمدوذا مدا50أعلى من قتمته ال اتاتة بنهبة 

م دددديرا الددددى أن هدددد ر الجنتدددده الددددذي تددددم الوصددددول                        ندوق الناددددد الدددددولي لتايددددتم الجنتدددده،صدددد
%  يددأ 50نتيجددة هددذا النمددوذا حددان أقدد  مددن الهدد ر ال ددالي فددي اخهددواق بنهددبة  إلتدده،

جنيتددا. وأعيددرا  هدد  التوق ددا  الرهددمتة أن أهدد ار الهددلع  19تاتددر  الهدد ر ال ددالي مددن 
 راجع حبير  ال ت ا  وعود ال حومة بانعفاض الدوالر ع ل هذا ال ام.هت تد ت

 
 6106التقرير االقتصادي لشهر تشرين الثاني        

 
عرض وزير الثتر،ار المصري الجتود التي يبذلتا قطاع الثتر،ار لزيادة الادرا  المولدة،  -

مصادر متجددة أو ف م وت هين حفارة الطاقة، وال رص على تنوع مصادر الطاقة هوار من 
 أو نووي.

من جان  ساني اهت رض جابر دهوقي رمتس مجلس إدارة ال رحة الاابضة لثتر،ار مصر  -
 2016/2017تاريرام  ول الموازنة التعطتطتة لل رحة الاابضة لثتر،ار مصر لل ام المالي 

ع الثتر،ار ملتار جنته، والجتود التي يبذلتا قطا 6ا52بكجمالي اهتسمارا  تص  إلى  والي 
 في م اور معتلفة.

ميجا وا   27426ذ  والي 2012/2017من المعطط أن تبل  إجمالي قدرا  العطة ) -
ملتار دوالر، متمسلة في م روعا  يتم تنفيذها من ع ل قروض  6ا17بكجمالي اهتسمارا  

 متهرة وقروض تجارية من جتا  تموي  عر،تة ودولتة .
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تنفيذها مع  رحة هتمنز اخلمانتة بالت اون مع  رحامتا بالضافة إلى م روعا  يتم  -
 ميجا وا  . 14400الم ليين بكجمالي قدرا  تص  إلى  والي 

حما هلط الضور على م روعا  الطاقة المتجددة  يأ تتعذ  التام ال رحة المصرية لنا   -
الي قدرا  الثتر،ار العطوا  التنفيذتة لم روعا  الطاقة المتجددة مع الاطاع العاص بكجم

 . B.O0Oميجا وا  بنظام الد  1000تص  إلى  والي 
في مصر ع ل الر،ع    PVاح والع تا الفوتو فلطتةمن المعطط ان ار م روع توليد الريو  -

 .2019ودعول طاقا  الرياح ع ل الر،ع االول  2018االول من عام 
 روعا  قطاع الثتر،ار تم مإن ما تادم تمس  ع صة ما توصل  إلتة الاروض التجارية لتدع -

                والتي  مل  أثسرها الجتود التي يبذلتا قطاع الثتر،ار لزيادة الادرا  في مصر 
 المولدة، وت هين حفارة الطاقة، وال رص على تنوع مصادر الطاقة في مصر.

 
 دولة االمارات العربية المتحدة  -6

 

% مدددن النددداتج الم لدددي االجمدددالي عدددام 2.9 اددد  الميدددزان التجددداري االمددداراتي فامضدددا بلددد     
  هددددددددد  تادددددددددديرا  وزارة                   2017% عددددددددد ل عدددددددددام 3.1ومدددددددددن المتوقدددددددددع ان يرتفدددددددددع الدددددددددى  2016

هذا الفامض وتوفر اال تتاطتا  المالتة اتاح تزايد االنفاق ال حومي ررم تراجدع المدوارد  االقتصاد،
علمدددا بدددان قبددد  انعفددداض هددد ر الدددنفط . % عدددن مهدددتوا  6و %4.5النفطتدددة بنهدددبة تراو ددد  بدددين 

                  االقتصدددداد االمدددداراتي حددددان االقدددد  تددددأسرا علددددى المهددددتو  العليجددددي بانعفدددداض هدددد ر الددددنفط عدددد ل
% مدددن النددداتج الم لدددي االجمدددالي مدددن عامددددا  25رردددم ان ال امددددا  النفطتدددة تمسددد   2016عدددام 

% فدددي ت دددرين السددداني 2.59بته حمدددا هدددج  م ددددل التضدددعم فدددي االمدددارا  ارتفاعدددا نهددد التصددددير.
 .2015الماضي ماارنة بال تر نفهه من عام 

ووفاددا لتاريددر اصدددرته التيمددة االت ادتددة للتنافهددتة واال صددار  ددول الددرقم الاتاهددي خهدد ار   
المهتتلك للدولدة فدي ت درين السداني  فتمدا يت لد  بأهد ار المجموعدا  االثسدر وزندا واهمتدة فدي هدلة 

% تلتتدددا 5.39المهدددتتلك هدددجل  مجموعدددة قطددداع العددددما  الصددد تة اعلدددى نهدددبة ارتفددداع بليددد  
% .وهدجل  دبدي اثبدر ارتفداع بم ددل التضدعم 4.99م التي هجل  ارتفاعدا نهدبته مجموعة الت لت

% تلتتدا ابدو ظبدي 2.99بمدا نهدبته  2015ماارنة مع ت درين السداني  2016ع ل ت رين الساني 
 % . 2.35بنهبة 
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وافدداد   2016مددن جاندد  اعددر أعلندد  هددوق دبددي المددالي نتامجتددا المالتددة الهددنوتة ل ددام      
مليدون درهدم فدي 261 مليدون درهدم ماابد   253.5بانتدا  ااد  ار،ا دا صدافتة قددرها في بتان لتا 

قتمدددة التدددداول فدددي  واوضددر رمدددتس مجلدددس ادارة ال دددرحة تددأسر %،3بانعفددداض نهدددبته  2015عددام 
بددددب ض التطددددورا  ريددددر المواتتددددة الهددددتما اهدددد ار الددددنفط وتالبددددا  االهددددواق  2016الهددددوق عدددد ل 

. حمدا  صد  هدوق ابدو ظبدي ال دالمي )المرحدز المدالي %12نهبة ال المتة مما اد  الى تراج تا ب
الددددولي ذ علدددى ال ضدددوتة الثاملدددة فدددي المنظمدددة الدولتدددة لتيمدددا  االوراق المالتدددة ب دددد توقت ددده علدددى 

 هيمة تنظتمتة عالمتة . 112مذحرة التفاهم التي تجمع اثسر من 

لهدوق مدن عد ل البندوك بلي  قتمة الهيولة التي ضعتا مصرم االمدارا  المرحدزي فدي ا     
االمدارا  تراجدع رصديد ، اذ اظتر ت لي  لوحالة انبدار 2016ملتار درهم ع ل عام 31.6 ال املة 

 بنهددددبة 2016ملتدار درهدددم عدام  108.2 دتادا  االيدداع التدي تصددرها المصدرم المرحدزي الدى 
 .2015ملتار درهم في المدة نفهتا من عام  139.8 %ماارنة مع 22.6

 
% لتصد  الدى 8من جانبه ارتفع ا تتاطي مصرم االماراتي المرحزي من الذه  بنهبة     

مليددددون درهددددم نتاتددددة دتهددددمبر عددددام  940ماارنددددة مددددع  2016ملتددددار درهددددم نتاتددددة دتهددددمبر  1.15
ملتددار درهدددم عدد ل المدددة نفهدددتا فتمددا بليددد   364.5و،لدد  اجمددالي موجدددودا  المصددرم ، 2015

ملتددددارا  درهددددم وزاد الرصدددديد االجمددددالي ل  تتاطتددددا   309 ددددو اال تتاطتددددا  الدولتددددة للمرحددددزي ن
 .2016ملتار درهم نتاتة عام 266% لتص  الى 5.4الدولتة للاطاع المصرفي بنهبة 

و،ل  اجمالي الرهوم الجمرحتة التي  ولتتا دولة االمارا  لدول مجلس الت اون العليجدي    
ملتار درهم في  1.184ين دول المجلس ن و في اطار الت وي  االلي المبا ر للرهوم الجمرحتة ب

  . 2016عام 

بلددد   2016بدددررم تراجدددع المدددوارد النفطتدددة  اددد  الميدددزان التجددداري االمددداراتي فامضدددا عدددام  
% مدددن النددداتج الم لدددي االجمدددالي وذلدددك بهدددب  تندددوع مصدددادر االيدددرادا  اذ ارتف ددد  عامددددا  2.9

الاطاع الهتا ي ب ح  حبير ومن المتوقع ان ت تد دولة االمدارا  طفدرة قتاهدتة فدي اعدداد الهدتاح 
 .2020الدوليين ب لول عام 

زاد الرصدديد ملتددارا  درهددم حمددا  309ا  الدولتددة للبنددك المرحددزي بمادددارارتف دد  اال تتاطتدد
% وهذا مة ر يدرتبط اتضدا بمدا جدار  5.4االجمالي ل  تتاطا  الدولتة للاطاع المصرفي بنهبة 

االيرادا  لتجن  االزما  الناتجة عن االعتماد لى والتي تبين اهمتة تنوتع مصادر في الناطة االو 



13 
 

ي أعلددى % وقدد هدجل  دبد2.6علدى مصددر وا دد لايدرادا .   دتد م ددل التضدعم ارتفداع بنهدبة 
 ارتفاع بم دل التضعم تلتتا ابو ظبي .

 

 اقتصاد المممكة االردنية الهاشمية  -3
 

،  يدددأ بليددد  %ذ 4.1بنهدددبة ) 2016انعفضددد  الصدددادرا  الثلتدددة لدددألردن عددد ل عدددام 
و،ليد  قتمدة الصدادرا  الوطنتدة عد ل  ،2015ماارنة بنفس الفتدرة مدن عدام  ،ذ ملتار دينار (5.3
%ذ ماارنددة بددنفس الفتددرة مددن  (8.9ذ ملتددار دينددار بانعفدداض نهددبته 4.4) مددا مادددار   2016عددام 
%ذ (26.0ذ ملتددار دينددار بارتفدداع نهدددبته (0.962 حمددا بليدد  قتمددة الم ددداد تصدددير  ،2015عددام 

، وت ود اهبا  انعفاض قتمه الصادرا  الى انعفاض قتمة الصادرا  الوطنتة 2015ماارنة ب ام 
واخهددددمدة وم ضددددرا  ل ددددوم او اهددددماك والددددبن وال دددداي  ، تددددةمددددن الفوهددددفا  العددددام وال يوانددددا  ال

 أمدا المهددتوردا ، ضدرا  اليهدي  واللدددامن ومصدنوعاتتاوالبتدارا  والتبد  والهدمن  والصددابون وم 
%ذ ماارنددة مددع نفددس الفتددرة مددن عددام (6.2ملتددار دينددار بانعفدداض نهددبته  (13.6)فاددد بليدد  قتمتتددا

2015. 
و،دذلك تحدون ال جدز انعفدض عد ل  ملتار ديندار، ذ 8.3بل  ال جز في الميزان التجاري )

. و،ليددددد  نهدددددبة تيطتدددددة  2015%ذ ماارندددددة بدددددنفس الفتدددددرة مدددددن عدددددام 7.5بنهدددددبة ) 2016عدددددام 
فدددي  دددين بليددد  نهدددبة التيطتدددة ، 2016%ذ عددد ل عدددام  (39.1الصدددادرا  الثلتدددة للمهدددتوردا  

  .%ذ( 0.8بارتفاع مادار   2015%ذ ع ل نفس الفترة من عام ( 38.3

%ذ وم ضرا  الصيدلة بنهبددددة (2.7ارتف   قتمة الصادرا  من اخلبهة وتواب تا بنهبة 
ذ ، فتمدا انعفضد  قتمدة الصدادرا  مدن العضدار 36.0%%ذ  والم داد تصددير  بنهدبة ) (17.3

%ذ  (30.6%ذ والبوتاهديوم العدام بنهبددة (17.0ذ والفوهدفا  العدام بنهدبة % (4والفواثده بنهدبة
 %ذ.   (32.0واخهمدة بنهبة

%ذ وا ال  واخجتزة الثتر،امتة (9.6 تيرادا  ال ر،ا  والدراجا  بنهبةارتف   اه
فتما انعفض  قتمة المهتوردا  من النفط  ،%ذ31.8%ذ وال بو  بنهبة ) (2.2وأجزامتا بنهبة 

%ذ وال ديد (11.6%ذ وا ال  واخدوا  ا لتة وأجزامتا بنهبة 21.6العام وم تااته بنهبة )
   .%ذ 7.1مصنوعاته بنهبة )و 

1.   
ددددددددددا               ارتف ددددد  قتمدددددة الصدددددادرا  الوطنتدددددة الدددددى دول اتفاقتدددددة التجدددددارة ال دددددرة ل دددددمال امريحددددددددددددد        

%ذ  ماارندة بددنفس (4.2بنهددبة   2016حنددداذ بضدمنتا الوالتددا  المت ددة  عدد ل عدام  ) المحهدتك،
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، فتمددا انعفضدد  قتمددة الصددادرا  الددى دول منطاددة التجددارة ال ر،تددة الثبددر  2015الفتددرة مددن عددام 
ة ريددددر ال ر،تددددة بضددددمنتا التنددددد والدددددول ا هدددديوت، %ذ(12.3)جافتدددداذ بضددددمنتا الهدددد ودتة بنهددددبة 

، اما بالنهبة للمهتوردا  %ذ3.9ودول االت اد اخور،ي بضمنتا إتطالتا بنهبة )ذ، (21.3%بنهبة
حندداذ بنهدبة ، ا  من دول اتفاقتة التجدارة ال درة ل دمال امريحدا )المحهدتكفاد ارتف   قتمة المهتورد

فتما  %ذ،(3.5، ودول االت اد االور،ي بنهبة %ذ (6.4%ذ بضمنتا الوالتا  المت دة بنهبة 10)
%ذ (16.1انعفضدددد  قتمددددة المهددددتوردا  مددددن دول منطاددددة التجددددارة ال ددددرة ال ر،تددددة الثبددددر  بنهددددبة 

 .ذ% 6.9هيوتة رير ال ر،تة  بنهبة )بضمنتا اله ودتة والدول ا 
فاددد بليدد  قتمددة المهددتوردا  مددن هددذ   ،بالنهددبة للتجددارة مددع دول مجلددس الت دداون العليجددي

%ذ مدن قتمده المهدتوردا  الثلتدة عد ل (18.4ذ ملتار ديندار أو مدا نهدبته 2.5الدول ما مادار  )
او مددددا نهددددبته ار دينددددار ملتدددد (1.4)امددددا الصددددادرا  الثلتددددة لتددددذ  الدددددول فاددددد بليدددد   .2016عددددام 

 جمالي الصادرا  ع ل نفس الفترة .%ذ من إ(27.1
%ذ ماارنة بنفس الفترة من عام 2.5)ل التضعم ل تر حانون اخول بنهبة ارتفع م د

 بنهبة  النا "المجموعا  الهل تة التي هاهم  في هذا االرتفاع مجموعة "وأبرز  2016
"الص ة" بنهبة %ذ (11.1"الساافتة والترفيتتة " بنهبة %ذ(2.1%ذ "االيجارا " بنهبة  11.0)
%ذ وحان من ابرز المجموعا  الهل تة التي انعفض   4.8"التب  والهجامر" بنهبة )%ذ10.0)

%ذ (9.2%ذ " الفواثه والمحهرا  " بنهبة(5.2اه ارها مجموعة "الل وم والدواجن " بنهبة 
 ذ.%(0.9واالساأ بنهبة 3.0%) "الم بس " بنهبة )

، ماارنددة مددع إجمددالي ذ ملتددار دينددار1ا26) 2016ي الدددين ال ددام فددي نتاتددة عددام بلدد  إجمددال
ذ مليددون 300قدددر  ) ملتددار دينددار بانعفدداض 4ا26الدددين ال ددام المادددر وفاددام لاددانون الموازنددة ب ددوالي 

% أي مددا 3.4بنهددبة  2016ت ددرين السدداني  إجمددالي النفدداق ال حددومي ال ددام بنتاتددة ، وارتفددعدينددار
لدنفس المددة والمادددر  2015، ماارنددة بأجمدالي النفداق ال حدومي ل ددام ذ مليدون ديندار6991) ت دادل
ذ مليون دينار نتاتدة ت درين 6ا1025، وانعفض ال جز المالي في الموازنة ال امة من )ذ6761بددد )
بنهدددبة انعفددداض  2016ذ مليدددون ديندددار نتاتدددة ت دددرين السددداني 3ا803)الدددى 2015ي مدددن عدددام السدددان

21.7. % 

 2016بل  إجمالي اليرادا  الم لتة والمنر العارجتة لنتاتة ت رين الساني من عام   
 2015ذاتتا من عام  ذ مليون دينار للمدة2ا5735ذ مليون دينار ب د إن حان  )3ا6187 والي )
حما ارتف   قتمة  رحا  الدفع من ع ل نظام عرض  ذ مليون دينار،1ا452مادار  ) وبارتفاع

ض ا لتتجاوز النصا ملتار  13الى اثسر من  2016وت صي  الفواتير الثترونتام في عام 



15 
 

وت ود هب  هذا االرتفاع الى زيادة إقبال  ،مرا  4دينارا وتضاعف   رحا  الدفع الى ن و 
                 فاع عدد الجتا  التي تاب  الدفعالمواطنين على دفع الفواتير إلثترونتا إضافة الى ارت

 عدمة. 250 جتة تادم 78الى 

مليون دوالر حدعم مبا ر للموازنة ال امة  254وق   اخردن اتفاقتة قرض متهر باتمة 
لت زيز الوضع المالي والمهاهمة في تيطتة نفاا  الميزانتة ال امة للتعفيا من الت دتا  التي 

     تواجه المملثة نتيجة ورود أعداد حبيرة من ال جمين الهوريين واهتمرار تداعتا  التطورا         
 القلتمتة . 

 

 االقتصاد الميبي  -4

ا فدي مادر المصدرم لثبيدر ذ مدةتمرام صد فتفا مصرم ليبتا المرحدزي )الصددي  اعاد م ا
 يددأ ح ددا عددن جملددة  اددام  واهددبا  حاندد  ورار االزمددة االقتصددادتة التددي بال اصددمة طددرابلس، 

 ت اني منتا الب د وعلى الن و التالي :

يجابدا بكتاداع هدريع   -1 وصا اقتصاد ليبتا بأنه ري ي بامتتاز ا ادي المصددر يتدأسر هدلبام وا 
ذ ملتدار دوالر 3ا53وبأه ار  ا يأ تدن  االيدرادا  النفطتدة مدن ),بكنتاا النفط وتصدير  

ممدددددا ، %ذ91بانعفددددداض نهدددددبته )  2016ذ ملتدددددار دوالر عدددددام 8ا4الدددددى )  2012عدددددام 
يددرادا  الممولددة للميزانتددة ال امددة والتددي انعفضدد  مددن ان حددس هددذا الوضددع علددى تدددني اال

ذ ملتار دينار واسر هلبام على الادوة ال درامتة للددينار والهدوق 6ا8ذ ملتار دينار الى ) 70)
 الموازية .

وا  االر، ددددة االعيددددرة التدددددني المهددددتمر فددددي م دددددال  الدددددع  الاددددومي عاصددددة عدددد ل الهددددن -2
 هدددفي لنتددداا الدددنفط وتصددددير   يدددأ نتيجدددة االقفدددال الت 2016 ،2014،2015، 2013

ذ ملتار دوالر وان حس هلبام على ا تتاطا  الناد االجنبي وض ا 160)دفاق  العهامر ال
 قتمة الدينار وزاد من قتمة ال م   الص بة في الهوق الموازية .

الزيددادة المضددطردة وريددر المنطاتددة بالنفدداق ال ددام ذي الطبت ددة االهددتت ثتة و،عاصددة بنددد  -3
ا   يددأ ال توجدد دولددة فدي ال ددالم ريدر ليبتددا تهدتتلك بنددد المرتبدا  ومددا فدي  حمتددا المرتبد

%من اجمالي الميزانتة في الوق  الذي حان  فته ميزانتة التنمتة تمسد  نهدبة 60اثسر من 
أضا الى ذلك تضعم اعداد الموفدين الى العدارا  2010%من اجمالي ميزانتة عام 51
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اتدددة لتدددم  ودون م دددايير فدددي تثلدددتفتم وال مصدددل ة فدددي معتلدددا المجددداال  دون  اجدددة  ات
 وطنتة في اهتمرار االنفاق عليتم بتذا االنف   والتدر للمال ال ام .

 2012رتا  الوزارا  والتيما  واالدارا  المهةولة ضمن االدارة ال امدة للدولدة مندذ عدام  -4
وزيدددع عاصدددة فدددي منتدددا وزارة االقتصددداد المندددو  بتدددا تنظدددتم التجدددارة الداعلتدددة واالهددد ار والت

الظروم االهتسنامتة واوقا  االزمدا  وحدذلك ال دال عدن مصدل ة الجمدارك المهدةولة عدن 
امددن الدولددة عبددر منافددذها مددن جددرامم التتريدد  والتتريدد  والجباتددة وال ماتددة وعددن الضددبط 

 الاضامي وردع المعالفين والمتجاوزين وعن الرقابة الفاعلة بجمتع   االتتا .
والمت املين اموالتم من المصارم واثتنازها وتدويرها عارا النظام ه   حبار المودعين   -5

ذ مددن الندداتج الم لددي 70)ملتددار دينددار وهددذا يتجدداوز نهددبة ال 30المصددرفي والتددي بليدد  
ممدددا اد  الدددى ،  2010%ذ نتاتدددة عدددام 9تتجددداوز الدددد)بينمدددا حانددد  النهدددبة ال االجمدددالي ، 

ا بطباعددة المزيددد مددن الناددود ب ددد تجدداوز علدد  ازمددة فددي الهدديولة النادتددة التددي تهددت ي   لتدد
النادددد المتدددداول للنهددد  للمهدددموح بتدددا عالمتدددا فدددي االقتصددداد الدددوطني واخسدددار التضدددعمتة 

 العطيرة لتضعم عرض الناود المتناه  عحهتا مع تضارل الن ا  االقتصادي  .
 2017تضعم الدين ال ام و،لوره م دال  رير مهبوقة  يأ بل  نتاتة الر،ع االول ل ام  -6

ذ ملتار دينار مدع اهدتمرار تصداعد عجدز الميزانتدة ال امدة بهدب  تنداقص 66مبليام وقدر  )
ممددا اجبددر مهددبوق لميددزان المدددفوعا  الليبددي،  االيددرادا  وزيددادة النفاددا  مددع ال جددز الييددر

المصدرم المرحددزي علدى اتعدداذ جملدة اجددرارا  وضددوابط مدن  ددأنتا ان تعفدض مددن  جددم 
ممدا تمحدن مدن ة الدولة على االهدتدامة المالتدة، االجنبي وقدر  ال جز والم افظة على الناد

ماارنددة  2016ذ ملتددار دوالر عدد ل ال ددام 7تعفددتض ال جددز فددي ميددزان المدددفوعا  الددى )
ذ ملتددددار           22البددددال  ) 2014ذ ملتددددار دوالر وعجددددز عددددام 12البددددال  ) 2015ب جددددز عددددام 

 دوالر .
لمصددددرفي فددددي االقتصدددداد ال ددددام والتبددددو  فددددي توقددددا الدددددور الطبت ددددي االيجددددابي للنظددددام ا  -7

م دددال  االمتمددان والتمويدد  واالهددتسمار بالضددافة الددى التوهددع فددي  جددم الهددوق الهددودار 
لل م   وازدتاد المضار،ا  بهدب  انعفداض االيدرادا  مدن النادد االجنبدي وازدتداد عدرض 

ممدا اسدر هدلبا  المنافدذ ورتدا  الدرادع الادانوني، الناود عارا النظدام المصدرفي وعددم ضدبط
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علدددى قدددوة الددددينار الليبدددي وقدددد ا دددال المصدددرم المرحدددزي ملفدددا  للنامددد  ال دددام لتدددا ع قدددة 
 ذ ملتار دينار .4بتتري  االموال بأثسر من )

 
ازدتاد االنفاق من عارا الميزانتة ال امة وعارا الترتيبا  المالتدة مدن عد ل مصدرم ليبتدا  -8

ال ددرق والددذي بلدد   هدد  الم لومددا  المتددوفرة المرحددزي بالبتضددار ) ددرفاذاالتابع لهددلطا  
ررم ان المرتبدا  تددفع ضدمن  2016-2015ذ ملتار دينار ع ل عامي 15على ن و )

منظومة الرقم الوطني لث  مهت ايتا وحذلك ابوا  الميزانتة االعر  لثافة ان ار ليبتا مدن 
مدددوارد وال رطدددار  قبددد  ادارة ال ملتدددا  المصدددرفتة بطدددرابلس وهدددذا االتفددداق والدددذي ال تاابلددده

اصددبر تمسدد  ضدديطا هددام  علددى قددوة الدددينار الليبددي والهددوق الموازيددة وحددذلك علددى اصددول 
وموجدددودا  ب دددض المصدددرم التجاريدددة بدددالررم مدددن دعدددوا  المصدددرم المتثدددررة مدددن أسدددار 

 العطيرة ااال انه ال يوجد تجاو  يذحر على  د ت بير  .
 

بتة والثمرحتة والبلدتة وما في  حمتدا ض ا ت صي  الرهوم الهتادتة من الجباتة الضري  -9
ممدددددددددددا افادددددددددددد العزاندددددددددددة ال امدددددددددددة ا دددددددددددد مصدددددددددددادر تمويلتدددددددددددا وزاد مدددددددددددن تفددددددددددداقم ال جدددددددددددز                    

 والدين ال ام .
 

 ح  الواقع االقتصادي وازمة الهيولة في ليبتا ضيطام على ه ر ال ملة الم لتة التي 
ظ  م دودتة الموارد واالناهام الهتاهي  تواص  التراجع امام ال ملة الص بة )الدوالرذ في

وانهداد عملتة التواف  ، مما اعاق  االجرارا  الثفيلة بم الجة الوضع االقتصادي المتردي 
 في مجابتة الفهاد المهت ري بحافة مفاص  ال تاة الذي ينعر ليبتا.

فرض  ليبتا اه ار صرم مت ددة لبتع الدوالر عبر المصارم التجارية وت ص   
واطنون موازنة االه ار وجتاز االمداد الطبي على الدوالر باله ر الرهمي والبال  الم
ذ دينار ليبي مااب  الدوالر ، بينما يباع رجال االعمال الدوالر عبر االعتمادا  1.32)

ذ دنانير للدوالر الوا د وقد جار هذا االجرار عا  اجتماع حان قد عاد (3,09المهتندتة به ر
رم ليبتا المرحزي وديوان الم اهبة والمجلس الرماهي واعتمد اتضام في تونس وضم مص

ع ل االجتماع تصور البنك المرحزي للمبا رة بفتر االعتمادا  المهتندتة للتجار لتوريد 
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% من سمن الهل ة واما بالنهبة لصندوق موازنة 120الهلع مع فرض رهوم اهتيراد بنهبة 
تثون باله ر الرهمي ومن دون فرض اتة رهوم االه ار فاد همر بتوريد هلع م ددة و 

اضافتة عليتا ما يعفض االه ار بالنهبة للمواطن واالعتماد المهتندي هو عبارة عن حتا  
ت تد صادر من البنك المرحزي بفتر االعتماد بنارام على طل  ا د عم ر المهتوردين 

وردة او يتم تفوتض بنك اعر )الم تري ذ يت تد فته البنك بدفع مبل  م ين لاار الهلع المهت
بالدفع او قبول ه وبا  لصالر المهتفيد وهو المورد في مااب  اهت م مهتندا  مطاباة 

 لل رو  المتف  عليتا .
 
 االقتصاد الفمسطيني-5

 

افتددتر مددةتمر الاطدداع المصددرفي والفددرص والت دددتا  ت دد  رعاتددة م ددافا البنددك المرحددزي 
وقد هدم المةتمر الدى   دأ رجدال اخعمدال ال در   2017الساني االردني زياد الفرير في حانون 

والمةههددا  المالتددة والمصددرفتة باالهددتسمار فددي فلهددطينا وت ددريفتم بواقددع الاطاعددا  االقتصددادتة 
وفددد  قدددانون االهدددتسمار الفلهدددطيني وال دددوافز االهدددتسمارية المتا دددة وفدددرص االهدددتسمار المتدددوفرة فدددي 

 ر،تة المهتسمرة في فلهطين اوت ديدد تددع   ومبدادرا  مجلدس فلهطين اوال رحا  واالت ادا  ال
  .الو دة لدعم وتمحين االقتصاد الفلهطيني

ترحدددددز  ف التدددددا  المدددددةتمر علدددددى الم ددددداور التالتدددددة )واقدددددع الاطددددداع المصدددددرفي :الفدددددرص  
والت دددددتا  .ال  قددددا  االقتصددددادتة بم تطتددددا ال ر،ددددي ومددددع ال ددددالم . دور المصددددارم فددددي ت مددددتم 

مالتددددة فددددي فلهددددطين واالهددددتارار المددددالي فددددي فلهددددطين وم فددددزا  االهددددتسمار . تطددددوير العدددددما  ال
وت ددددديأ أدار الاطدددداعين المصددددرفي والمددددالي فددددي فلهددددطين واالهددددتسمار فددددي الادددددس ذ.وحددددان اهددددم 

 التوصتا  التي عرا بتا الم ارحون هي :

عمددددة فلهددددطيني التمويدددد  م دددداريع اهددددتسمارية دا  -رورة أن ددددار صددددندوق اهددددتسماري عر،دددديضدددد -1
 ل قتصاد الفلهطيني ا على أن يوزع عامد  على ممولي الصندوق.

دعددوة الرهددامي  ال ر،تددة والفلهددطينتة الددى مزيددد مددن االهددتسمار فددي معتلددا  مرافدد  االهددتسمار  -2
 الفلهطيني .

دعددددوة البنددددوك االهدددد متة ال ر،تددددة واالقلتمتددددة  إلددددى زيددددادة اهددددتسماراتتا فددددي معتلددددا قطاعددددا   -3
 طيني .االقتصاد الفله
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 زيادة نصي  المصارم والمةهها  المالتة ال ر،تة في تنمتة االقتصاد الفلهطيني . -4

 دعوة الدول ال ر،تة لتهتي  افتتاح مزيد من الفروع للمصارم الفلهطينتة لديتا . -5

ت زيدددز اهدددتراتيجتا  ال ددددمول المدددالي وريدددادة اخعمددددال وتمحدددين المدددرأة وعصوصددددام فدددي مدينددددة  -6
 الادس.

فير المزيددددد مددددن التمويدددد  للم ددددروعا  الصددددييرة والمتوهددددطة خهميتتددددا بددددالنتوض باقتصدددداد  تددددو  -7
 فلهطين .

دعدددوة المصدددارم ال ر،تدددة واليدددرم التجاريدددة والصدددناعتة ال ر،تدددة لت دددجتع المبدددادال  التجاريدددة  -8
 ولتهتي  الصادرا  والمنتجا  الفلهطينتة الى م تطتا ال ر،ي والدولي .

 

 اقتصاد جمتورية ايران االه متة:  -6

بّين المدير التنفيذي لبنك )تجار ذ االيراني بأن البنك نجر في إقامة ال  قا  المصدرفتة 
                        ،اهددددددددددددبانتابنددددددددددددك أجنبددددددددددددي فددددددددددددي حدددددددددددد م مددددددددددددن )ترحتددددددددددددا، المانتددددددددددددا، اتطالتا، ذ63الن ددددددددددددطة مددددددددددددع )

،حوريدا التابان  ،بلجتحا ،االمارا  ال ر،تة المت دة، بريطانتا،روهتا ،النمها ،الصين ،هوتهرا ،فرنها
الدنمارك والت تكذ، وأ ار إلى أن عودة البنوك االيرانتدة الدى النظدام المصدرفي الددولي قدد الجنو،تة،

تتدددتر لتدددا فرصدددة الم دددارحة فدددي تمويددد  م ددداريع البندددى الت تتدددة فدددي ايدددران ولفددد  إلدددى ان االتصدددال 
بين البنوك )هوتف ذ هاهم في    الاهم االعظدم مدن م داث   بجم تة االتصاال  المالتة ال المتة

 البنوك الم لتة االيرانتة في تبادل الم لوما  والوسام  مع البنوك االجنبتة .
ملتار  400ا4أجر  بنك هبه االيراني عملتا  مصرفتة مع البنوك االجنبتة بلي  قتمتتا   

 ظدر الددولي علدى ايدران . ولفد  المددير % من ن داطه قبد  فدرض ال80دوالر و،تذا اهت اد البنك 
التنفيددذي لبنددك هددبه االيرانددي بددأن البنددك حددان فددي طلت ددة البنددوك االيرانتددة فددي مجددال ال ملددة الصدد بة 

ذ ملتددار دوالر فدي نتاتدة الهددنة االيرانتدة )الفارهددتة ذ 5وتوقدع بدأن تصدد  التبدادل المدالي للبنددك الدى )
 التي تنتتي في  تر أذار الاادم .

هدددحرتير ررفدددة طتدددران للتجدددارة والصدددناعة والمنددداجم والزراعدددة االيرانتدددة الدددى اتفددداق أ دددار  
الرمتهددددين االيرانددددي والترحددددي علددددى افتتدددداح بنددددك م ددددترك تهدددداعد علددددى تهددددريع ال  قددددا  التجاريددددة 
واالقتصددادتة والت ددوت   المالتددة واالهددتسمارا  الم ددترحة وتطددوير ال  قددا  التجاريددة السنامتددة وازالددة 

 .المصرفتة والمالتة والجمرحتة والترانزي  والت ريفة التفضيلتةال ابا  
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رفدددة التجدددارة ، عددددددن عضدددو هيمدددة منددددو،ي ر2016ن دددر  صددد تفة هم دددري فدددددددي  عدددام 
، موض ام ان الدوالر هةولتة ارتفاع ه ر، الذي  م  البنك المرحزي االيراني مااليرانتة )دان مندذ

ى ت اي  توازن بدين ال درض والطلد  رردم امت ثتمدا اثبدر ال حومة والبنك المرحزي ال ت م ن عل
عزين لل م   الص بة ، وهذا االرتفاع هتترت  علته تب ا  تضعمتة ، حمدا هديةدي الدى ارتفداع 

 حلفة البضامع المصدرة وحذلك تلك التي تهتتلك في الداع  .
عدددذ وقدددال الم دددرم الهددداب  علدددى وزارة االقتصددداد ) هدددين صمصددداميذ : ان ال حومدددة تأ

               بنظددددددددر االعتبددددددددار نفااتتددددددددا وعجددددددددز ميزانيتتددددددددا ، وتاددددددددوم بت ديددددددددد هدددددددد ر صددددددددرم الدددددددددوالر تب ددددددددام 
، لتهددد هددذا ال جددز عددن طريدد  رفددع هدد ر صددرم الدددوالر ، وان المنظومددة المصددرفتة اعلندد  لددذلك

ام لددم مددةعرام اندده بددا  بالمحددان للبنددوك االيرانتددة بتددع و ددرار الدددوالر ، وهددذا عطددأ الن اتفاقتددة برجدد
تطب  ب ح  حام   ولم يجري اتصال البنوك االيرانتة بتع و رار الدوالر بنظيراتتا في العارا ولم 

، وان ال حومددة عندددما ال تع ددى مددن تددأسيرا  رفددع هدد ر ع ال اوبددا  بصددورة حاملددة  تددى االنترفدد
نتدا عداجزة ال ملة الص بة لتذا ال د فتذا اما م نا  ان ذلك هو في ال اتاة جزر مدن هتاهدتتا او ا

 عن الهتطرة على ه ر صرم ال ملة الص بة .
 

 االقتصاد التركي: -7
 

ت زز المدعرا  الوطنتة للب د النمو الم تم  لذلك البلد عن طري  تادتم المصدر 
الضروري الهتسمارا  جديدة مما تهاهم في رفع مهتو  الرفاهتة. حما وتعفا المدعرا  الوطنتة 

االجنبي وأهاس دعم االهتارار االقتصادي و،تذا العصوص  من اعتماد الب د على التموي 
ت تبر االهواق المالتة المتطورة متمة فتما يت ل  بت وي  مدعرا  البلد الى اهتسمارا  وضمان 

 النمو الاوي .

ذ  2016بلدد  هدد ر الفامدددة علددى ادوا  الهتاهددة النادتددة للبنددك المرحددزي الترحددي فددي نتهددان 
%ذ و 7.5%ذ هد ر الريبدو خهدبوع وا دد )7.25االقدراض)%ذ وهد ر 0نافذة االقدراض للهديولة )

%ذ. 8.79) 2016تمدوز  ذ حمدا بلد  م ددل التضدعم فدي10.25)  ه ر نافذة االقتدراض للهديولة
و،لدددد  اجمدددددالي اال تتاطتدددددا  مدددددن النادددددد االجنبدددددي للبندددددك المرحدددددزي للجمتوريدددددة الترحتدددددة فدددددي عدددددام 

ملتددددار دوالر  19.6المرحددددزي مددددن الددددذه  دوالر امريحددددي ذ وا تتاطتددددا  البنددددك  8ا101)2016
 امريحي ذ.  
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 االقتصاد الهندي-8
ب ددد مددرور أر، ددة  ددتور علددى قددرار ال حومددة التندتددة باهددتبدال الفمددا  النادتددة الثبيددرة مددن 

مما أد  الى التأسير على نمو  2016عملتتا والذي صدر في أوام   تر ت رين الساني من ال ام 
، والتددم  هد  مدا أعلنده رمدتس الدوزرار التنددي نارينددرا مدودي مددن  االقتصداد التنددي لتلدك الفتدرة

هددذا الاددرار هددو التصدددي القتصدداد االمددوال الهددودار والتتددر  الضددريبي  فددي التنددد الددذي قدددر بأندده 
 الددوالرا  تهاوي أو يزيد على  جم االقتصداد الرهدمي  للتندد ،أضدافة الدى الرربدة بكعدادة ملتدارا 

ريددر م هددوبة فددي االقتصدداد الرهددمي الددى االقتصدداد الرمتهددي للدولددة   مددن الناددد وهددي بصددورة سددروة
بالضددددافة الددددى توجتدددده ضددددر،ة الددددى المت ددددددين  الددددذين تهددددتتدفون التنددددد ممددددن ت ددددتبه فددددي انتددددم 

 تهتعدمون اوراقا نادتة مزورة من تلك الفما  الثبيرة .

الناد الموجدود فدي إال أن الدولة والتنفيذ الهير للارار أنا الذحر أد  الى ناص حبير في 
النظام المالي التندي ممدا اد  الدى انفداق اقد  بهدب  الدناص فدي االوراق النادتدة الجديددة وبالتدالي 
أضر بنمو االقتصاد التندي الذي حان قب  قرار ابطال ال م   النادتة من بين أهدرع اقتصدادا  

%ماارنة بالنهبة 6.5بنهبة  2017ال الم نموام، إذ انعفض  نهبة النمو في الهنة المالتة ال التة 
 % .7.6الماضتة  بنهبة 

م ددال  ت م  التند جاهدة فدي هدبي  ان تثدون ا دد أهدم االقتصدادا  عالمتدا مدن عد ل ال
 -امام الجمتع اال ان الت دتا  التي تواجتتا هاملة ومنتا حاالتي :االنتاجتة وفتر االهتسمار 

ل هذ  الفتدرة  علدى البندى الت تتدة حدالطرق الهدري ة  على ال حومة التندتة زيادة االنفاق ع  -أوال:
، حعطوة متمة لت فيدز الصدناعا  االعدر  ولزيدادة توظيدا اليدد والموانئ وريرها والهحك ال ديدتة

 ال املة .

اصدرار ال حومدة التندتدة علدى التوجده ن دو ت ويد  ال ملدة الدى )الب هدتكذ بددالم مدن الدورق  -سانتا:
فع الرقمتدة )بطاقدة الثدود  او الت ريدرا  الرهدمتة عبدر البندوك ذ حجدزر من ع ل ت زيز عملتة الد

 من مه ى ال حومة التندتة لمحاف ة الفهاد .

ان المناط  الريفتة التي تجدري فيتدا م ظدم الت دام   المالتدة ناددام ريدر قدادرة مدن الت دافي  -سالسا:
لنادتدة علدى الدررم مدن تاددتم دعدم من ا سار الهلبتة مدن قدرار ال حومدة التندتدة اهدتبدال ال مد   ا
 ملتار رو،تة . 385حبير من قب  ال حومة التندتة في الموازنة ال التة بما تاار  

بالنهبة الى قطاع الصناعة البد من ال حومة التندتة ال م  علدى اهدت ادة الهديولة لددعم  -راب ا :
 صناعة في التند .الصناعا  الصييرة والمتوهطة ال جم التي ت تبر الم رك الرمتهي لل
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تمر االقتصاد ال المي بال ديد من الص وبا  اسر ب ض الارارا  الدولتة ومنتا الوالتا   -عامها:
المت دة االمريحتة في ظ  ادارة الرمتس االمريحدي  الجديدد دونالدد ترامد  التدي تلجدأ الدى الهتاهدا  

 اد االور،ي .ال مامتة و،ريطانتا تمر اتضا بتييرا  ب د قرار عروجتا من االت 

جار  في وق  تأم  فته  دز  بتاراتتدا جاناتدا  2017وبالم صلة فأن ميزانتة التند لل ام 
 ال اثم من االهتام في ازدهار هذا البلد اقتصادتا في هبي  التتيمة للفوز في االنتعابا  المابلة .

بهدد    تهددب  قددرار رمددتس وزرار الددد)ناريندرا مددودي ذ المفدداجئ فددي ت ددرين االول الماضددي
% مدن الم دام   86ذ ر،تة مدن التدداول فدي إليدار مدا تادر  مدن 1000ذ و)500ال م   فمتي )

حانون االول  30النادتة بالتند فض  عن ضرورة إيداع تلك اخوراق النادتة في البنوك ب د أقصى 
  ذ ر،تة ح دد أقصدى عد ل االهدبوع الوا دد امدع تعويد4000الماضي مع ت ديد االهتبدال بمبل  )

البنك المرحزي التندي ص  تة اهت م تلدك الفمدا  لياتدة نتاتدة الهدنة المالتدة التندتدة والتدي تنتتدي 
 ريطة ان يراف  اهت م تلك الفمدا  حتدا  تأييدد مدن الم حمدة المعتصدة  31/3/2017في نتاتة  

مبلد   والتي يتم فته بتان  اتاة ال صول علدى تلدك االمدوال مدع قتدام البندك بدالت وتض ح دد اقصدى
ذ ر،تة )عمهة وع رون الا ر،تة ذ مما يةحد فرض المرحزي التندي قيودام على اله   25000)

 النادي وعدم ج له  را.
عطوة  اعتبر ال ديد من االقتصاديين ال الميين واص ا  الارار الهتاهي بأن هذ  العطوة 

هددوار فددي هتاهددته ريدر مهددبوقة مددن رمددتس الددوزرار الدددتماراطي التنددد  تفددوق حدد  مددا تف لدده ترامدد  
، اذ اعتبر  المتتمين في ال أن ال الماالقتصادتة او قضاتا ال  قا  السنامتة بين امريحا وباتة دول 

إجدددرارم  اهدددمام فدددى  دددر  التندددد ضدددد التتدددر  الضدددريبي واالمدددوال الهدددودار، والفهددداد التنددددي بأنددده 
 .المهت ري 

ووفاا لمهر ، فالارار اذا تهتتدم ال د من الفهاد والتزوير والاضار على االموال الهودار
ر، ة وهي ال د من الفهاد فان الارار تحون اهتتدم ا، 2017-2016وزارة المالتة التندتة ل ام 

ح ا  ،وتراثم االموال الهودارلتة الاتمة في اخن طة الرهابتة، وير واهتعدام اخوراق الماوالتز 
               اال  التتر  الضريبي ووضع جمتع االموال ب د تطبي  الارار ت   طاملة الت اه  

 الضريبي ذ.
رردددم اهميتددده.. تهدددب  الادددرار فدددي صددددمة ل قتصددداد التنددددي وفدددي ت ليددد  التثددداليا قصددديرة 

صددما  ،االولدى خجمدالي الطلد  نتيجدة تنداقص الهديولة وعهدامر السدروة  3المد  ،اثد ان هناك 
بالنهددبة لتددةالر الددذين اعتدداروا عدددم إعدد ن  تددازتتم النادتددة، والصدددمة السانتددة لل ددرض نتيجددة دور 
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المسددال، واعيددرام ت زيددز ال دد ور ب دددم  ،على هددبي   مددن مدددع   االنتدداا فددي الزراعددةعالناددود حمددد
 التاين .
حمددا علددص الم للددون االقتصدداديون الددى ان إليددار الناددد ر،مددا تحددون قددد اد  الددى تعفددتض  

إجمالي النداتج الم لدي، مةقتدام، مدن عد ل تدأسير  علدى الم دروض الناددي، بنهدبة تتدراوح بدين الر،دع 
 % هنوتام في المتوهط .7مموتة، من اجمالي النمو اذ يبل   ونصا درجة

، فدب ض السدروا  الى ب ض الفوامد فدي اخجد  الاصديرفي المااب  ت ير ب ض الت لت   
، خن اصددد ابتا اضدددطروا لافصددداح عدددن وعة هدددتعتفي وب ضدددتا هيعضدددع للضدددريبةريدددر الم دددر 

محن  تلك الهتاهة  ،عامة وبصفة .يلتاتة، او عهروها او قاموا بيهسرواتتم ودفع الضرام  الجزام
، فدي ى االقد  لمدرة وا ددة او ب دح  دامدمال حومة من ت صي  الضدرام  علدى االمدوال الهدودار علد

 ضور تنامي معاطر اال تفال بالناود .
 

 االقتصاد الياباني: -9
 

              وفتمدددددا يت لددددد  بالتوق دددددا  علدددددى المدددددد  الاصدددددير، فدددددأن االقتصددددداد التابددددداني يتجددددده ن دددددو
وذلددك يدددعم مددن تددأسير الهتاهددا  العارجتددة، فددي  ددين ان ال مدد  ووضددع الدددع  تظتددران  ،الت ددافي

اتجاهدددام ن دددو الت هدددن وهنددداك معددداطر علدددى االقتصددداد التابددداني بمدددا فدددي ذلدددك تبددداطة االقتصدددادا  
االهدديوتة النا ددمة ومنتددا االقتصدداد الصدديني والدددول التددي لددديتا مصددادر طبت تددة فددي ظدد  ضدد ا 
االقتصددددادا  العارجيدددددددددة . بالضدددددافة الدددددى ذلدددددك ينبيدددددي اتدددد ر االهتمدددددام الدددددى تزايدددددد الالددددد   دددددول 
االقتصددادا  العارجتدددة وتدددأسيرا  التالبدددا  فددي االهدددواق المالتدددة واهدددواق رأس المددال فدددي مسددد  هدددذ  

 الظروم .
وهددددت م  ال حومددددة التابانتددددة حدددد  مددددا بوهدددد تا حددددي يددددتمحن االقتصدددداد مددددن التيلدددد  علددددى 

وت ايددد  االنت ددداش االقتصدددادي وتو يدددد الضدددرام  فدددي نفدددس الوقددد ، وت مددد  ال حومدددة  االنحمددداش
باهدتمرار علددى توهددتع دامدرة المجلددس االقتصددادي لتيطدي المندداط  الم لتددة فدي الم دداريع الصددييرة 
والمتوهطة وال رحا  الصييرة من عد ل توجتده زيدادة ار،داح ال درحا  مدن اجد  االهدتسمار وزيدادة 

 ال مالة . االجور وت هين وضع
 

 . 2016والموقا االهاهي ل قتصاد واالدارة المالتة لل ام  2016التوق ا  االقتصادتة /  -1
 عطة ال م  ب ان ت زيز التنافس الصناعي . -2
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ذ مددع م دددل هدد ر QQEوقددد قددرر بنددك التابددان ادعددال التتهددير النادددي الثمددي والنددوعي )
 ذ .29/1/2016% في )2 الفامدة الهلبي لت اي  التدم باهتارار االه ار

 
 ضعف الصادرات واستقرار في الواردات انخفاض العجز في ميزان السمع الخدمات

 
ت دددتد الصدددادرا  التابانتدددة فدددي هدددذا ال دددتر  الدددة مدددن الضددد ا ومدددن عددد ل  جدددم  -:الصاااادرات 

الصادرا  ماهم  ه  مناط  ال الم فأن  جم الصادرا  الى اهتا والمناط  االعر  فأنتدا ت دتد 
ام ، اما  جم الصادرا  الى الوالتا  المت دة االمريحتة فأنتدا تدنعفض بصدورة م تدلدة . ومدن ض ف

جتة اعر  فاد  افظ  الصادرا  الى االت اد االور،ي على  الة االهتارار وعلى المد  الاصير 
مددن المتوقدددع ان ت ددتد الصدددادرا  ارتفاعددام تددددريجتام ممددا يدددن حس ب ددح  رمتهدددي علددى االقتصدددادا  

جتددة واهددت ادة عافيتتددا ب ددح  م تدددل . ومددع ذلددك ، يجدد  م  ظددة باندده هندداك معدداطر مددن العار 
 االنحماش في االقتصادا  االجنبتة .

 
فاددد  ددتد   الددة مددن االهددتارار فددي هددذا ال ددتر ، و هدد  المندداط  فددان  جددم  -: امااا الااواردات

الدواردا  مدن الوالتدا  المت ددة الواردا  من اهتا واالت اد االور،ي اظتر   الة من االهتارار اما 
االمريحتدددة حانددد  ضددد تفة . امدددا بالنهدددبة للتوق دددا  علدددى المدددد  الاصدددير ، فدددان الدددواردا  هدددترتفع 

 تدريجتام .
وفتمدا يت لد  بددال جز فدي ميدزان الهددلع والعددما  فانده يتجدده ن دو االنعفداض وان الفددامض 

ن قتمددة الصددادرا  انعفضدد  انعفددض ، حمددا اقددد  2016االول  فددي الميددزان التجدداري فددي حددانون 
 . الى  د اثسر من قتمة الواردا  ، وزيادة ال جز في ميزان العدما 

 
 الوضع العام لمعمالة آخذ في التحسن

 
تظتددر وضددع ال مالددة اتجاهددا ن ددو الت هددن ،  يددأ حاندد  نهددبة ال دداطلين عددن ال مدد  فددي 

، امدددا نهدددبة  % و،دددنفس المهدددتو  لل دددتر الهددداب 3ا3هدددي  2015 دددتر حدددانون االول مدددن عدددام 
                     % و،ددددنفس المهددددتو  لل ددددتر2ا5حددددان بنهددددبة  24الددددى  15ال دددداطلين للفمددددا  ال مريددددة مددددا بددددين 

 ، وقد ازداد عدد الاو  ال املة، اال عاص ال املين وحذلك ال اطلين عن ال م  .الهاب 
اددددمين ان عددددد ال ددداملين وعدددروض ال مددد  الجديددددة يرتفدددع ، وهنددداك نهدددبة مدددةسرة مدددن المت

ل روض ال م   عذة باالرتفاع ، وان هاعا  ال مد  االضدافتة فدي قطداع الصدناعة الت ويلتدة هدي 
 دون تييير تاريبام .
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اما بالنهبة ل رحة االجور فان االر،داح النادتدة الت اقدتدة سابتدة تاريبدام وان المبلد  االجمدالي 
. فددددددددددددكن ال مالددددددددة فدددي لمدددد  الاصددديرلألر،دداح النادتدددة يدددزداد وباعتددددال . وبالنهدددبة للتوق دددا  علددى ا

 ت هن .
 

 االسعار واالسواق المالية
 

بوتيرة ابطأ في ا وندة االعيدرة  واهدتارار اهد ار المهدتتلك  تد  اه ار المنتج انعفاضام 
 بصورة عامة بأهتسنار المواد اليذامتة الطازجة والمنتجا  النفطتة ومحونا  م ددة اعر  . 

وطباددام لمهددر ساددة المهددتتلك ال ددتري ) مهددر االهددر ال ددام ذ ، فددان نهددبة االهددر التابانتددة 
% عدددن 4-3و،نهدددبة   2016%  فدددي  دددتر ايلدددول 8ا74التدددي توق ددد  ارتفددداع باخهددد ار حانددد  

               لمهددددتتلكاه دددددددددددار ا فددددأنامددددددددددددددددددا بالنهددددبة للتوق دددددددددددا  علدددددددددددددددى المددددد  الاصددددير ، ال ددددتر الهدددداب  .
) بأهتسنار المدواد اليذامتدة الطازجدة ، المنتجدا  النفطتدة و المحوندا  الم دددة االعدر  ذ يتوقدع ان 

 ولثن يتوقع ان تباى مهتارة في الوق  ال الي .ترتفع بأعتدال 
 

 االقتصاد االمريكي  -01
 

 الددة عدددم التاددين اوضدد   دراهددة جديدددة للبنددك الدددولي ب نددوان )مراقبددة التجددارة ال المتددةذ 
ب أن الهتاها  في البلدان المتادمة والتي تهداهم فدي تبداطة التجدارة ال المتدة، اذ اهدتمر التبداطة 
في م دال  النمو للتجارة ال المتة لل ام العامس على التوالي الى ان وص  الى ادنى مهتو  لده 

الهدددل تة نمدددوام بنهدددبة  ، اذ  دددتد  التجدددارة2008مندددذ االزمدددة المالتدددة فدددي ال دددام  2016فدددي ال دددام 
، فتمددا 2014%ذ فددي ال ددام 2.7و) 2015%ذ فددي ال ددام 2ماارنددة  ) 2016%ذ فددي ال ددام 1)

 .2015 تد  تجارة العدما  قدرة نهبتة على الصمود والت افي عما حان  علته في ال ام 
ان هب  التراجع في النمو وعدم الت افي هو عدم التاين في الهتاها  االقتصادتة وعلى 

العصوص الهتاهدا  المتب دة فدي الوالتدا  المت ددة و اور،دا والتدي تهدبب  فدي تراجدع التجدارة  وجه
%ذ، اذ نددتج عددن تلددك الصددور الضددبابتة  ددول الهتاهددا  االقتصددادتة المتب ددة قددرارا  0.6بنهددبة )

 عدم االهتسمار والتصدير او تأجيله، حما انعفض االنفاق االهتت ثي.
هلبام على نمو االنتاجتدة وهدذا مدا ان حدس علدى ه هد  الاتمدة ان حس تباطة نمو التجارة 

 ال المتة.
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 فرض الضرائب في الدول العربية: -0
 

اوصدد  مدددير عددام صددندوق الناددد الدددولي )حرهددتين ال رددرادذ ال حومددا  ال ر،تددة بضددرورة 
فددرض الضددرام  وتنوتددع مصددادر الدددع  وب ددح  تدددريجي و،نهدد  منعفضددة علددى ان تحددون تنفيددذ 

مهددتمر ومتماهددك مددن اجدد  ت فددي االعددت ال  وان ال تحددون هندداك عدددم تددوازن بددين ذلددك ب ددح  
 منطاة واعر .

 

 : 6106تباطؤ نمو االقتصاد االمريكي  -6
 

%ذ عدد ل الر،دددع االعيددر مدددن ال دددام 1.9 ددتد االقتصددداد االمريحددي نمدددوام متبدداطئ بنهدددبة )
%ذ ماارنة بالفصد  3.5)فتما اد  انعفاض الصادرا  الى تراجع نهبة النمو فيتا بنهبة  2016

 السالأ لذا  ال ام.
 ددتد االنفددداق االهددتت ثي العددداص نمدددوام اثسددر باليددد  ممددا حدددان متوق دددام ماابدد  تراجدددع فدددي 

 االنفاق االهتت ثي واالهتسماري ال حومي.
%ذ 2.6ماارنة بم دل ) 2016%ذ عام 1.6هج  الناتج الم لي االجمالي نموام بنهبة )

 .2011نمو تم تهجيله منذ ال ام وهو ابطأ م دل  2015ل ام 
 

 : 6107والصادرة في شباط  6106تحميل البيانات االقتصادية لشهر كانون االول  -3
   

ذ ملتدار دوالر، اذ 44.3) 2016بل  ال جز في الهدلع والعددما  فدي  دتر حدانون االول 
بلددد  فتددده الدددذي  2016ذ ملتدددار دوالر ماارندددة ب دددتر ت دددرين السددداني 1.5هدددج  انعفاضدددام بماددددار )

 ذ ملتار دوالر.45.7ال جز التجاري )
 2016بلددد  مجمدددوع الصدددادرا  االمريحتدددة مدددن الهدددلع والعددددما  فدددي  دددتر حدددانون االول

ذ ملتددار دوالر ماارنددة ب ددتر ت ددرين السدداني 5ذ ملتددار دوالر لتهددج  بددذلك ارتفاعددام بن ددو )190.7)
2016. 

ذ ملتار دوالر مهدجلةم بدذلك 235) 2016بل  مجموع الواردا  االمريحتة في حانون االول
 . 2016ذ ملتار دوالر ماارنة ب تر ت رين الساني 3.6ارتفاعام بن و )
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 :6106ولغاية كانون االول  6106حركة التجارة منذ بداية عام  -4
 

ذ 1.9بمادددار ) 2016ارتفددع ال جددز فددي تجددارة الهددلع والعدددما  فددي  ددتر حددانون االول 
 .2015ماارنة ب تر حانون االول %ذ 0.4ملتار دوالر، اي بنهبة )

ذ ملتدار دوالر، حمدا انعفضد  51.7%ذ اي بماددار )2.3-انعفض  الصدادرا  بنهدبة )
 ذ ملتار دوالر.49.9%ذ اي بمادار )1.8-الواردا  بنهبة )

ارتفدددع م ددددل ال جدددز التجددداري للهدددلع والعددددما  لأل دددتر الس سدددة )ت دددرين االول وت دددرين 
، 2015ذ ملتدار دوالر ماارندة بددذا  اال دتر مدن ال ددام 2.8ن ددو )ذ ب2016السداني وحدانون االول 

ذ، حمددا ارتفددع متوهددط الهددلع 3.4اذ ارتفددع متوهددط الصددادرا  مددن الهددلع والعدددما  لتصدد  الددى )
 .2015ذ ملتار دوالر ماارنة مع حانون االول 6.2والعدما  بن و )

 
 الصادرات والواردات االمريكية )السمعية، الخدمية(: -5

 
 الصادرات:

ذ ملتددار دوالر 126.9ذ ملتددار دوالر لتبلدد  )4.8انعفضدد  الصددادرا  الهددل تة بمددا يبلدد  )
بهدب  ارتفداع المدواد الصددناعتة و رحدا  الطدامرا  المدنتدة وزيد  الوقددود  2016فدي حدانون االول 

ذ ملتار 63.8ذ ملتار دوالر لتبل  )0.2والياز الطبت ي، فتما ارتف   الصادرا  العدمتة بمادار )
 نتيجة ارتفاع مة ر العدما  المالتة والهفر وال  ن والموانئ. دوالر

 
 الواردا :

ذ ملتدار دوالر فدي 192.6ذ ملتار دوالر لتبلد  )3.6ارتف   الواردا  من الهلع بمادار ) 
مع ارتفاع قطع رتار المرحبا  والهتارا  والمواد الصناعتة والياز الطبت ي  2016حانون االول/

ذ ملتددار 42.3ال  ددرية، فتمددا  افظدد  الددواردا  العدمتددة علددى  جمتددا عنددد )واالهددمدة والمبيدددا  
 دوالر.
 

 جم التجارة بين العراق والواليات المتحدة:ح -6
 

ذ ملتددار دوالر، بليدد  الصددادرا  ال راقتددة الددى 4.7هددج  الميددزان التجدداري فددامض مادددار  )
ذ ملتددددار 1.3الددددى ال دددراق )ذ ملتددددار دوالر فتمدددا بليدددد  الصدددادرا  االمريحتدددة 6الوالتدددا  المت ددددة )

 دوالر.
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%ذ 97ذ ملتدار دوالر  دح  الدنفط العدام )4.57حما هجل  الواردا  ال راقتة مدا قتمتده ) 
ذ ملتددار دوالر والتددي ترحددز  ب ددح  حبيددر 1.97فتمددا بليدد  قتمددة الصددادرا  االمريحتددة مددا قتمتدده )

 را  وال بو .على ا ال  السايلة والمرحبا  والم دا  الثتر،امتة وقطع رتار الطام
ذ ملتددار دوالر، فددي 7.2فاددد هددج   جددم التبددادل التجدداري مددا قتمتدده ) 2015امددا فددي عددام 

الوقدد  الددذي صددرح المت دددأ باهددم الهددفارة االمريحتددة فددي بيددداد الددى ان ررفددة التجددارة االمريحتددة 
عبدددر  عدددن اهتمامتدددا باالهدددتسمار فدددي ال دددراق فدددي الاطاعدددا  ريدددر النفطتدددة الهدددتما قطددداع االمدددن 

طاقددة والبيمددة واالعمددار والصدد ة والزراعددة والهددتا ة الدينتددة وتطددوير البنددى الت تتددة عددن الهددلع وال
 الزراعتة وا ال  والهلع االهتت ثتة.

 
 االقتصاد الفيتنامي: -00

 
العاص بزيادة نمو الناتج  2017ذحر عبرار اقتصاديون ان فيتنام هت ا  هدفتا في عام 

، ويرجدددع ذلددك الدددى  2016عمددا حدددان علتدده فدددي ال ددام % 6.7ذ بزيدددادة GDPالم لددي االجمددالي )
 حفارة اص  اتتا .

ذ الدذي تادع NCIFوضع المرحز الوطني للم لوما  والتوق ا  االجتماعتدة واالقتصدادتة )
ت ددد  ا دددرام وزارة التعطدددتط واالهدددتسمار هددديناريوان للتنمتدددة االقتصدددادتة الم لتدددة الفيتنامتدددة لل دددام 

ال حومتة وتوق ا  صندوق الناد الدولي بنمو الناتج الم لي  على اهاس تأسير التوجيتا  2017
 % .3.4االجمالي ال المي من 

وفادددام للهددديناريو االول االثسدددر ا تمددداالم ، هدددوم ت دددافا االقتصددداد الم لدددي علدددى اهدددتارار  
وتنميته وتظ  االهتسمار الم لي يت هن وهدوم تهدتفيد فيتندام مدن تثاملتدا علدى الصد يد ال دالمي 

ن الصادرا  واالهتسمار . ومن  أن ذلك ان يترجم الى نمو الناتج الم لدي االجمدالي بتدم ت هي
 . 2017ذ% في عام 5المامة والتضعم ) 6.44

% في  ال 6% ولتضعم من 6.72الهيناريو الساني يتوقع نمو الناتج الم لي االجمالي 
ة الهتاهدددددا  ذ ان ادار NCIFت هدددددن هتحددددد  االقتصددددداد وحفارتددددده . وقدددددد ذحدددددر المرحدددددز الدددددوطني )

واالدارة  2016واالصدد  ا  الاانونتددة و،يمددة االهددتسمار التددي نفددذتتا ال حومددة الفيتنامتددة فددي عددام 
 .2017% في عدام 6المرنة للهتاهة النادتة وهتاهة ه ر الصرم ا قد يرفع ه ر الفامدة بنهبة 

لدددوالر ذحدر العبيددر االقتصددادي فددو دينده  ندده ان هدد ر صددرم )الددون  الفيتندداميذ ماابدد  )ا
، وفاددُا للتييددرا  االقتصددادتة والمالتددة فددي ال ددالم فتمددا ا ددار                  2017االمريحدديذ هدديتذبذ  فددي عددام 
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)لدددي  دددوان نجتددداذ ال ضدددو فدددي المجلدددس االهت ددداري للهتاهدددا  المالتدددة والنادتدددة الوطنتدددة الدددى ان 
 % .2-1المجلس يتوقع ارتفاع اه ار الفامدة من 

ا  من بنك الدولة في فيتندام ، فارتفداع الفامددة تدأتي مدن التضدعم وهذا يتوقا على توجيت
وزيددادة الرواتدد  االهاهددتة ، وحددذلك مددن ت ددرك م دددال  الفامدددة بددين البنددوك صدد ودام ومددن االتجددا  
الصددد ودي خهددد ار الفامددددة والهدددندا  ال حومتدددة ، وبالضدددافة الدددى ذلدددك تثمدددن الزيدددادة فدددي اهددد ار 

ملتددار دوالر هددذا ال ددام ، وزيددادة فددي  5-4اري الددذي قددد تصدد  مددن الفامدددة الددى عجددز الميددزان التجدد
ه ر الدوالر االمريحي ، والتثيا الصيني خه ار الصرم . وا دار العبيدر االقتصدادي )فدو تدري 

المابدددد  هددددوم يت ددددزز مددددن قبدددد  صددددناعة  2018 سانددددهذ ان النمددددو االقتصددددادي لفيتنددددام فددددي ال ددددام
رة وقطاعدا  البندار والعددما  . وقطداع الزراعدة فدي  دين التجتيزا  واالهتسمارا  االجنبتدة المبا د

هددديواجه قطددداع البندددار والت دددييد صددد وبا  حسيدددرة ففيتندددام لدددن تثدددون قدددادرة علدددى جدددذ  الثسيدددر  مدددن 
، اذ وضدد   ال حومددة اهدددام التنمتددة االقتصددادتة بنمددو الندداتج  2016االهددتسمارا  االجنبتددة ل ددام 

 .        2017%  ل ام 7-6تمة الصادرا  من % ونمو ق4% والتضعم 6.7الم لي االجمالي 
           

 االقتصاد الروسي -06
 

بدددالمةسرا  العارجتدددة و،عاصدددة ارتباطددده  ددددة  2016عدددام تسيدددر نتدددامج االقتصددداد الروهدددي 
النفط وال اوبا  الير،تة وبالررم في االدار المرتفع لصناع الهتاهة النادتة والمالتدة والفريد  اه ار 

حاند  معيبدة لامدال وامتدد   2016ال حومة والثرملين فان النتامج النتامتة لل ام االقتصادي في 
ان روهدتا تجداوز  المر لدة  2015المة را  االقتصادتة تأثيدا  المهدةولين الدروس مندذ عريدا 

اخهددوأ فدددي أزمتتددا االقتصدددادتة التددي بددددأ  عادد  اخزمدددة اخوحرانتددة وضدددم الاددرم وفدددرض وا دددنطن 
صادتة ومالتة على موهحو والتي ت ما  مع تراجدع اهد ار الدنفط فدي اخعدوام و،رحه  عاوبا  اقت

اخعيددددر وتح ددددا ارتفدددداع أعددددداد الفاددددرار فددددي روهددددتا أن الددددب د عهددددر  هددددبع هددددنوا  مددددن التنمتددددة 
االجتماعتددة وت ددير تجددار  الهددنوا  الهدداباة وتصددري ا  المهددةولين الددروس الددى أن االصدد  ا  

والتددي  2018وع مةجدد  الددى مددا ب ددد االنتعابددا  الرماهددتة عددام التتحلتددة  ل قتصدداد الروهددي م ددر 
 يتوقع أن تثون االعيرة للرمتس ف دتمير بوتين.

 
لاد تراجع وللهنة السالسة على التدوالي دعد  المدواطنين الدروس ، مدا اسدر ب دح  حبيدر علدى 

لروهددي مددن م دددال  االهددتت ك فددي الددب د والتددي انعفضدد  بدددورها لل ددام السدداني لت ددرم االقتصدداد ا
% وفد  بتاندا  أولتدة . وذحدر   0.6أهم م رك للنمو وتتهدب  فدي انحمداش النداتج الم لدي بن دو 

االولدى مدن عدام  11هيمة اال صار الروهتة أن الدع  ال اتاي للمواطنين تراجع في اال تر الدى 
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. ووفددد  توق دددا  ال حومتدددة فدددان الددددع   2015% ماارندددة بدددالفترة  نفهدددتا مدددن 6ا5بن دددو  2016
جددع بن ددو % عامددا بددان هددذا المة ددر ترا6 اتاددي للمددواطنين تراجددع ال ددام الماضددي بأثملدده بن ددو ال
. وت ددددز  تراجددددع الدددددع  الددددى هبددددو  الن ددددا  التددددواليعلددددى   2015و  2014عددددامي % 1% و4

 ود بوتين بداتدة االلفتدة االقتصادي  وم اوال  ال حومة ضيط المصروفا  وللمرة االولى منذ ص
، واثتفددى الددرمتس بالت تددد بتادددتم من ددة لمددرة وا دددة ل حومتددة الم ا ددا  التااعدتددةرفددع الددم ت ،ال التدة

، تراجددع الطلدد  االهددتت ثي ين دوالر اميرحتددا وفددي الوقدد  ذاتددهتادددر بن ددو تهدد  2017فاددط عددام 
. وتدددأسر  قطاعدددا  البندددار %10بن دددو  2015% ب ددددما انعفدددض عدددام 8ا4ابدددة ال دددام الماضدددي قر 

، حما هو  االهدتسمارا  فدي هدذ  الاطاعدا  ل ددم جددو  ا التراجععدما  ب ح  الف  به  هذوال
االهددتسمار فددي قطاعددا  متراج ددة مددع ارتفدداع هدد ر الفامدددة االهاهددي ومددن جاندد  اعددر انعفضدد  
                    م ددددال  التضدددعم  فدددي روهدددتا الدددى ادندددى مهدددتو  فدددي تددداري   الدددب د مدددا ب دددد ال ابدددة الهدددوفيتتة .

% عدددامي 11.4% و 12.9% ماارندددة بدددد 5.8أولتدددة لدددم يتجددداوز التضدددعم وطبادددا لبتاندددا  رهدددمتة 
علددى التددوالي. وت ددود التراجددع الثبيددر الددى الهتاهددة  النادتددة الصددارمة المتب ددة مددن  2015و 2014

وترحدز  هتاهدة البندك المرحدزي الروهدي  0المصرم المرحزي الروهي وتراجع االهدتت ك الدداعلي
النهدبة فدي الهدنوا  الدس أ المابلدة . ولتدذا لدم يعفدض على عفض التضعم وضمان عددم ارتفداع 

% مدددا ت ندددي تفضددديله ضدددبط 10% الدددى 11هددد ر الفامددددة االهاهدددي بدددأثسر مدددن ناطدددة وا ددددة مدددن 
وأعلن  المهةولة فدي المصدرم المرحدزي الفيدرا نابيوليندا ان هتاهدتتا  .التضعم على  ها  النمو 

ر البيمدددة المناهدددبة مددددن أجددد  تثيددددا % ال ددددام المابددد ، وتددددوفي 4ترمدددي الدددى عفددددض التضدددعم الدددى 
%، 0.5االقتصاد مع نه  تضعم منعفضة وتوق   ان يتراوح نمدو االقتصداد ال دام ال دالي بدين 

% ، لثددن تراجددع م ددارحة الاطدداع 2% علددى ان يرتفددع النمددو فددي الهددنوا  المابلددة الددى  دددود 1و
فتة قد ت مد  أزمدة % من الن ا  االقتصادي ، وعدم وجود اهتسمارا  حا30العاص الى اق  من 

االقتصددداد الروهدددي. وهددداهم  نهدددبة الفامددددة المرتف دددة اضدددافة الدددى ارتفددداع اهددد ار الدددنفط فدددي دعدددم 
% ماابدددد  اليددددورو. ودعدددد  راس المددددال 26% أمددددام الدددددوالر، و 20الرو،دددد  باددددوة اذ ارتفددددع بن ددددو 

بددان البنددك المضددار  الددى هددوق ال مدد   والهددوق المالتددة الروهددتة ، مددا دفددع نابيولينددا الددى التنبتدده 
المرحزي قد تضطر الى زيادة م ترياته من ال مد   االجنبتدة والدذه  وزيدادة ا تتاطاتده فدي  دال 

 صرم الرو، .ه ر اهتمر ارتفاع 
 دتر طويلدة الدى للمدرة االولدى مندذ أ 2017تراجع ه ر صرم الدوالر بداتة ال ام ال الي 

وام  حسيرة قد ت د مدن قوتده ومنتدا . وررم ت هن الرو،  ال ام الماضي فان عما دون هتين روب 
تراجدع اهد ار الددنفط ورفدع مجلددس اال تتداطي الفددرالي االمريحددي هد ر الفامدددة او ت دديد  ال اوبددا  
الير،تدة علدى المصدارم الروهدتة ، واعيدرا اجدرارا  البندك المرحدزي الروهدي التدي قدد تفدتر المجدال 

ال تصد  فدي مصدل ة المصددرين لثبيدر ادتتم بدان ارتفداع  الرو،د  اامدام مضدار،ا  الهماهدرة مدع س



31 
 

. وقد يرفع ال جدز فدي الموازندة الماومدة بالرو،د  ا   رحا  النفط والطاقة في روهتاو،عاصة حبري
لثددددن الهتاهددددة النادتددددة بينمدددا أهددددم مصددددادر الدددددع  بددددال م   االجنبتددددة لالددددددة صددددادرا  الطاقددددة . و 

ة مددن امحانتددة االقتددراض مددن م الروهددت، اضددافة الددى  رمددان المةههددا  المالتددة والمصددار الااهيددددددة
، تتدددد النظددام المصددرفي فددي الددب د التددي  ددتد  عددددا مددن االزمددا  المالتددة العاناددة نتيجددة العددارا

 اف س ب ض المصارم وتراجع ه ر صرم الرو،  .
 

وض   روهتا هديناريو اهدتراتيجتة النمدو التدي تضدمن  امحانتدة مضداعفة النداتج الم لدي 
باالعتمداد علدى الاطداع العداص، باعتبدار إن أهدم مهدألة فدي المر لدة  2035االجمالي  تدى عدام 

الراهندددة امدددام االقتصددداد الروهدددي االنتادددال فدددي ت ايددد  االهدددتارار الدددى النمدددو السابددد ، وتدددنص هدددذ  
، ونمددددو عددددالي عدددد ل المدددددة 2019-2017االهددددتراتيجتة علددددى ت ايدددد  نمددددو سابدددد  عدددد ل المدددددة 

فهيبدأ عندها  صول تطوير ساب  ومهتار، اذ  2035-2026، اما ع ل المدة 2020-2025
اعلن مفوض الرمتس الروهي ل ماتة  اوق رجال االعمال انه فدي  دال اهدتعدم  حافدة امحاندا  
االقتصدداد الروهدددي فدددان افضدد  هددديناريو هدددتحون فددي  دددال  صدددول دعددم ال هددد ار مدددوارد الطاقدددة، 

 اعفة الناتج الم لي.% فهتثون هناك امحانتة لمض100وتطبي  حافة البرامج بنهبة 

حما اثد المفوض بان النمو هتحون حفي  في تعفتض التضعم م يرام الى ان هناك الثسيدر 
مدددن الددددول قدددد نج ددد  باتبددداع تلدددك النظريدددة ومدددن عددد ل اتبددداع هتاهدددا  اقتصدددادتة حلتدددة وجزمتدددة 

 وحاالتي:
 

 سياسات اقتصادية عما المستوى الكمي:  -0
 

 المرحمة االولا:
نتاا، ت ييد المعداطر، اتبداع هتاهدة نادتدة توهد تة، ضدمان )تعفتض تثاليا اال

                االمتمددان طويدد  االجدد  ل قتصدداد بأهدد ار تنافهددتة، تعفددتض الت رفددة علددى عدددما  البنددى 
، 2017علدددى مهددددتو  عددددام  2019-2018الت تتدددة، تسبيدددد  الت رفدددة الثمرحتددددة لألعددددوام 

الصددناعيين، االصدد  ا  الضددريبتة وذلددك مواممددة الرهددوم الجمرحتددة للهددحان والمهددتتلثين 
بتعفتضدددتا علدددى المنتجدددا  الجديددددة واعفدددار ال دددرحا  الجديددددة لمددددة عمدددس هدددنوا  مدددن 

 الضرام ذ.
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 المرحمة الثانية:

ضددرورة تعفددتض الضددرام  المبا ددرة علددى االنتدداا ماابدد   2020ابتدددارم مددن عددام 
 رفع الضرام  رير المبا رة على االهتت ك. 

 
 : اقتصادية عما المستوى الجزئيسياسات  -6

 
ت ديددد قاممددة مددن الم دداريع الهددتراتيجتة التددي هددتحون لتددا االسددر الثبيددر فددي ت ايدد  النمددو  -

 وتطوير االقتصاد على اهاس ال راثة بين الدولة والاطاع العاص.
اعتمدداد الطددرق التانتددة الجديدددة مددن عدد ل اعتمدداد نمددوذا تنبددةي للتنمتددة االقتصددادتة يددةدي  -

م اقتصادي جديد )اقتصاد التوق ا ذ اي ان االقتصاد هينتا  من اقتصاد الهوق الى نظا
 )ال رض، الطل ذ الى اقتصاد التوق ا  المبني على تلك التنبةا .

 
علدى اهداس مدا تاددم تمحدن الادول بددان ال حومدة الروهدتة ت مد  علدى تدوفير المندا  االمددن 

ل تطدددوير االنظمدددة االقتصدددادتة وعحدددس ل هدددتسمارا  االجنبتدددة والم لتدددة علدددى  دددد هدددوار مدددن عددد 
صدورة ايجابتددة  ددول االقتصدداد الروهدي وذلددك مددن اجدد  علدد  م ددال  نمددو فددي االقتصدداد الروهددي 
 الم تمد ب ح  حبير على قطاع الطاقة في ت اي  النمو، اذ ان ال حومة الروهتة من ع ل تلك

ح دال باتدة البلدددان ذا   الهتاهدا  ت مد  علدى الوصددول الدى ت ايد  االقتصداد الرقمددي االلثتروندي
االقتصدددادا  ال م قدددة )الوالتدددا  المت ددددة، الصدددينذ الرامددددة فدددي ت دددديأ اقتصددداداتتا والتدددي تمتلدددك 

علمددام ان روهددتا تواجدده صدددمة مزدوجددة تتمسدد  بال اوبددا  اهددتراتيجتا   حومتددة فددي ت ايدد  ذلددك، 
الضددافة الددى انعفدداض االقتصددادتة التددي فرضددتتا حدد  مددن الوالتددا  المت دددة واالت دداد االور،ددي، ب

أهدد ار الطاقددة فددي االهددواق ال المتددة، وهددذا مددا ان حددس هددلبام علددى م دددال  النمددو فيتددا، اذ  ددتد  
رحودام  ادام ان حس ذلك على م دال  النمو، اذ هج  م دل النمو نهبة هالبة  2015روهتا عام 
ى اهدتمرار ، اال ان تلك الصدمة لم تةدي إلد2016%ذ في عام 0.6-%ذ و)3.7-وصل  الى )

الرحددود، اذ وب هدد  توق ددا  صددندوق الناددد الدددولي فددان مددن المتوقددع أن ت ادد  االقتصدداد الروهددي 
%ذ ل دددامي 1.2%،1.1وتمحدددن أن ت اددد  نمدددوام إيجابتدددام بم ددددل ) 2017اهدددتارارام نهدددبتام فدددي عدددام 

علددى التددوالي، نتيجددة للت هددن النهددبي فددي اهدد ار الددنفط بالضددافة الددى الهتاهددا   2018، 2017
 لتي اتب تتا روهتا في تالي  االعتماد على باتة الاطاعا  حالاطاع الزراعي والصناعي.ا
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 اخبار منوعة  

 رابطة المصارف العربية 

  6107مصرفيا خالل الربع االول لسنة  560المصارف تنجح بتدريب  رابطة

لل دداملين اقامدد  رابطددة المصددارم فددي الر،ددع االول مددن ال ددام ال ددالي سمددان دورا  تدريبتددة 
دارة المعداطر و ماتدة الز،دامن وتوعتدة الجمتدور بالضدافة  في الاطاع المصرفي تت ل  باالمتسال وا 

متددر،ا فدي معتلدا  521إلى محاف ة ره  اخموال وتموي  الرها  ونج   من ع لتا بتددري  
 االعتصاصا  .

فدي مجدال االمتسدال ب ضدور  KPMGوع ل  دتر اذار عادد تددري  بالت داون مدع  درحة   
 عصدددا علدددى ال ملتدددا  المصدددرفتة ال ددداملة وتددددريبا  اعدددر   85متددددر،ا اضدددافة الدددى تددددري   83

لجمتع ال املين في مصرفي الب د االه مي والموص  فدي مجدال محاف دة رهد  االمدوال وتمويد   
 االرها  

ن نافدذة بتدع عاد اجتماع موهع ب ضور ممسلي المصارم العاصة والهدادة المهدةولين عد
ال ملدددة فدددي البندددك المرحدددزي ال راقدددي  فدددي مادددر رابطدددة المصدددارم لمناق دددة التدددا  وت لتمدددا  البندددك 
المرحددددزي  ددددول النافددددذة ا وجددددر  إتضدددداح و ددددرح حافددددة المتطلبددددا  مددددن البنددددك المرحددددزي ال راقددددي 

 والم لوما  المطلوبة لضمان االمتسال  لم ايير و رو  البنك المرحزي .

المصدددارم اجتماعدددا  ضدددر  ممسددد  العزاندددة االمريحتدددة الهددديد جدددون عادددد فدددي مادددر رابطدددة 
هدددولتفان وممسلدددي المصدددارم العاصدددة لب دددأ ملدددا المصدددارم المراهدددلة وت املتدددا مدددع المصدددرم 

واهدت رض عد ل اللادار الم وقدا  مدن قبد  ممسلدي المصدارم وامحانتدة فدتر  هدابا  لتدا  ،ال راقتة
ب ددأ التطددورا  ال اصددلة فددي المصددارم فددي المصددارم عصوصددا فددي المصددارم االمريحتددة احمددا 

عصوصدا فدي مجدداال  االمتسدال ومحاف ددة رهد  االمدوال اوتطددوير الثدوادر ال املددة فدي المصددارم 
 واقتنار التانتا  والبرمجتا  ال زمة.

وا ار هولتفان الى التطور الثبير ال اص  في الاطاع المصرفي بنارام على توجتا  
نون محاف ة ره  االموال وضرورة ال م  على ت هين وضع البنك المرحزي اضافة الى اهمتة قا

 .  FATFال راق في تايتم منظمة 
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 :  Bit Coinعممة البت كوين  
 

هي عملدة تمحدن ماارنتتدا بدال م   االعدر  مسد  الددوالر واليدورو ، لثدن  مدع عددة فدوارق 
رة ال تمتلددك رقمددا اهاهددتة مددن ابرزهددا ، ان هددذ  ال ملددة هددي عملددة الثترونتددة رقمتددة افتراضددتة م ددف

متهلهدددد  وت تمددددد ب ددددح  اهاهددددي علددددى مبدددداد ا الت ددددفير فددددي جمتددددع جوانبتددددا وال تعضددددع لهددددتطرة 
ال حوما  والبنوك المرحزية حال م   التاليدتة  ول ال الم ، ب  يتم الت امد  بتدا فادط عبدر  دبحة 

رة بين مهتعدم وأجدر االنترن  ، حما انتا نظام نادي الثتروني ت تمد في الت ام   المالتة المبا 
دون وجددود وهددتط بالضددافة الددى انتددا تعتلددا عددن ال مدد   التاليدتددة ب دددم وجددود هيمددة تنظتمتددة 
مرحزيددة تاددا علفتددا وت تبددر اتضددا ال ملددة اخولددى مددن نوعتددا واالثسددر  ددترة وانت ددارا ، تددم طر تددا 

ر االمريحددي ماابدد  الدددوال ذ هددنتا30بهدد ر صددرم ال يتجدداوز ) 2009للتددداول للمددرة االولددى عددام 
ولثن هرعان ما تضداعف  تلدك الاتمدة عاصدة مدع زيدادة الت امد  بتدا  يدأ ت دير التادارير الدى ان 

، وحان التدم من تا يومتا ع ل التداوال  اليومتةذ الا عملة من100الصين تتداول ما تهاوي )
الو يدددة علددى طر تددا هددو تيييددر ل قتصدداد ال ددالمي ، لثددن ررددم ذلددك فتددي لتهدد  ال ملددة الت ددفيرية 

  بحة االنترن   التام .
، عبدر م فظدة مالتدة ل م   الرهدمتة حالددوالر واليدورويجري اهتبدال عملة الب  حوين با

يددت حم فيتددا ال ميدد  بددرقم هددري عدداص ، عبددر تطبتاددا  التحترونتددة  مرتبطددة بدداخالم مددن اجتددزة 
الددى النظددام ، وحددان  الثومبيددوتر تت ادد  مددن صدد ة الم ددام   وتضدديا المزيددد مددن هددذ   ال ملددة

ذ مليددون بيدد  حددوين وقددد تددم اهددتعدام 21التدددم االهاهددي ان تثددون هددذ  ال ملددة م دددودة بن ددو )
س سددة ار،دداع هددذا المبلدد  وبددالررم مددن تعطددي قتمددة هددذ  ال ملددة  دداجز االلددا دوالر ، فأنتددا مدداتزال 

تدم تدداولتا عنددما  2013ب يدة ب ض ال يا عدن اعلدى قتمدة وصدلتتا علدى االطد ق او اعدر عدام 
دوالر حان  النتتار بورصة )إم تي جدوحسذ  240دوالر قب  ان تتراجع الى أق  من  1136حان 

التابانتدددة التاب دددة لمةههدددة بددد  حدددوين المنظمدددة  لتدددداوال  ال ملدددة الرقمتدددة  دددول ال دددالم عددد ل عدددام 
عامددددد  أهاهدددددي فدددددي تراجدددددع البددددد  حدددددوين أمدددددام الددددددوالر ، االمدددددر الدددددذي اد  الدددددى تراجدددددع  2014

مهتسمرين على االهتسمار في هذ  ال ملدة ، ب دد ضدتاع مدا تادر  مدن نصدا ملتدار دوالر بهدب  ال
،  يدأ تأههد  اول بورصددة  2015االعتراقدا  اخمنتدة فتمدا اهددت اد  عافيتتدا مدرة أعدر  مطلددع 

مليددون دوالر تلاتدده مددن بورصددة نيويددورك  106لل ملددة الرقمتددة فددي الوالتددا  المت دددة بتمويدد  قتمتدده 
نوك والمةهها  المالتة و مل  اهم )حوينبيزذ والتي ت تبر وا دة مدن ابدرز البورصدا  وب ض الب

ال المتة العمس التي تنظم تداول هذ  ال ملة وت دد هد رها أمدام ال مد   الرمتهدتة حالددوالر وهدي 
)حراثين، بتهتام  ، بي   تي هي  الصين ، بلوحت ين ، وهير حد ذ، و طمد  الاتمدة االجمالتدة 
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بتعطيتدا  2016حدانون االول  22م   بتثدوين المتداولدة   ولدة ال دالم رقمدا م قتاهدتام فدي لثافة ع
 ملتار دوالر . 14 اجز 

، عدددم وجددود رهددوم علددى الت ددوت   لددى ان ابددرز مزاتددا عملددة البدد  حددوينوتجدددر اال ددارة ا
دم ب حددددس ال مدددد   االعددددر  التاليدتددددة بالضددددافة إلددددى الهددددرعة والهددددرية فددددي نادددد  الت ددددوت   وعدددد

عضددوعتا لهددتطرة البنددوك وال حومددة ، امددا ابددرز عيو،تددا هددو تهددتي  ال ملتددا  الم ددبوهة ورهددي  
 االموال في ظ  رتا  الرقابة .

 

 


