دائرة االحصاء واألبحاث  /قسم المنظمات والعالقات الدولية

 -1اقتصاد جمهورية مصر العربية

**********************

برنامج تمويمي
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري ،عن االتفاق مع البنك الدولي على برنامج تمويلي

جديددد تهددتتدم تنمتددة م ددروعا
فرص الت ديي والتددري

البنتددة اخهاهددتة والعدددما

االجتماعتددة حستفددة ال مالددة وت هددين

بالمنداط اخثسدر فاد امر بمعتلدا م افظدا

الجمتوريدة باتمدة  150مليدون

دوالر ،م ي امر إلى أن هذا البرنامج تأتي في إطار التوجه االهتراتيجي للدولدة لت ايد رةتدة التنمتدة

المهتدامة . 2030إن البرنامج الجديد تهتتدم م روعا
البنتة الت تتة حستفة ال مالة ،التدي ت دم مجداال

المسددال صددتانة وتددرمتم المدددارس والو دددا

التدري

من أج الت يي وم روعا

الصد ة والبيمدة وم دو اخمتدة ومنتدا علدى هدبي

الص د تة وم ارثددز ال ددبا

والطددرق الريفتددة و ماتددة نتددر

الني وقنوا

الري وتأهي مهاثن اخهر الفايرة اخولى بال ناتة  ،وأضام أن البرنامج يتم تنفيدذ

والم افظددا

رجددال اخعمددال وتهددتتدم تنفيددذ بدرامج تدريبتددة وتددوفير

م ددن عد د ل الص ددندوق االجتم دداعي للتنمت ددة ،وبالت دداون م ددع ددرحار التنمت ددة م ددن ال ددو از ار الم نت ددة
والجم تددا

فددرص عمد بمندداط

اخهلتددة وجم تددا

جيرافتددة ومجدداال

م ددددة  ،مةحدددا فددي هددذا الصدددد أهمتددة م ددارحة مجلددس

الصناعي حمحون رمتهي في تنفيذ البرنامج باعتبار الجتة الم نتة بأن طة التدري

التدري

والتي

تتددولى تادددتم واتا ددة الب درامج التدريبتددة لراربددي ال م د وال درام علددى عملتددة ت ددييلتم ،ه دوار فددي
إنتاجتددة أو عدمتددة  ،وه ددو اخمددر الددذي يجد د

م ددروعا

االهددتفادة مندده ف ددي تنفيددذ هددذا الم ددروع

الطموح .
وأضام أن البنك نفذ ال ديد من البرامج التمويلتة الناج ة  ،بالت اون مع الصندوق
االجتماعي للتنمتة  ،في مجال بحا

البنك داع مصر تادم عدما

اخمان االجتماعي  ،م ي ار إلى أن البرامج التي ينفذها

ودعوال إضافتة لألهر بالمناط والم افظا

الفايرة .

تطوير العالقات التجارية بين العراق ومصر
م لد

التاد ددى اله د دديد بيدد د

ف هد ددادي الص د دددر ،ه د ددفيرنا فد ددي الا د دداهرة بحدد د مد ددن المتن د دددس إبد د دراهتم

 ،المهت ددار االقتصددادي لل درمتس المصددري عبددد الفتدداح الهتهددي  ،والهددفيرة فددايزة ابددو النجددا

مهت د ددارة اخمد ددن الاد ددومي  ،والمتند دددس طد ددارق قابي د د وزيد ددر الصد ددناعة والتجد ددارة العارجتد ددة بتد دداري

 ، 2017/2/11يددأ أعددر الجانبددان عددن تطل تمددا لزيددادة م دددال
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التبددادل التجدداري الددى مهددتو

يلي د بكمحانتددا

ومددذح ار التفدداهم المبرمددة بددين الجددانبين  ،وتددم

البلدددين  ،والددى تف ي د االتفاقتددا

مناق ة المواضتع التالتة:

 -1اهددتيراد الم دواد اليذامتددة المصددن ة فددي مصددر ،هددتما مددادة (زي د

الط ددامذ الددذي تددم التوقتددع

على مذحرة تفاهم ب أنتا بين و ازرتي التجارة في البلدين ،واهتيراد الفواثه والعضروا

.

 -2فددتر مرحددز تجدداري مصددري دامددم فددي بيددداد والم ددارحة فددي الم ددارض ال راقتددة ،للت ريددا
بالمنتج المصري وتهوتاه.

 -3اهددتيراد الم دواد االن ددامتة مددن الم ام د المص درية عصوص دام وان ال دراق ماب د علددى عملتددة
اعادة اعمار هاملة للمناط الم ررة من "تنظتم داعش الرهابي".

 -4اهتيراد اخلبهة والمنتوجا

الاطنتة المصرية الم تورة بجودتتا .

وفتمدا يعدص الم داث التدي تواجده انهدتابتة ال مد وتطدوير والماتر دا

الم اث فتي حاالتي :

الموضدوعة ل د هددذ

 إمحانتد ددة اهد ددتعدام مصد ددر لمنفد ددذ طريبي د د ال د دددودي مد ددع اخردن  ،لنا د د الهد ددلع والبضد ددامع

المص درية ب د امر الددى ال دراق ممددا تهددتم فددي تالي د حلفددة النا د وتهددت وصددولتا الددى اخه دواق
ال راقت ددة ،ممد ددا ير د د تا للتند ددافس مد ددع المند ددتج الترحد ددي أو المنتجد ددا االعد ددر فد ددي الهد ددوق

ال راقي .

 مددنر مصددر إعفددارا

حمرحتددة وض دريبتة علددى ر درار مددا هددو م مددول بدده مددع االردن ،مددن

ع ل توقتع اتفاق سنامي بتذا العصوص .

 تبهتط إجرارا
أثددد الجان د

الهفر الم ادة العاصة برجال االعمال والمهتسمرين لثد البلددين  ،يدأ

المصددري ان الاتددادة المص درية هددت م علددى تبهددتط اج درارا

الهددفر لرجددال

االعمد د د د د ددال ال د د د د د دراقيين ممدد د د د ددن ال توجدد د د د ددد علدد د د د دديتم مة د د د د د د ار أمنت د د د د ددة تطل د د د د د د عليتد د د د د ددا
(الااممة البتضارذ  ،وهتاوم الجاند
مت ددة لمدة هنه لتهتي

المصدري بددور بتددقتاتم امنتدام ومدن تم تأ ديرة دعدول

رحتتم من والى مصر .

 نتة ال حومة المصرية بافتتاح مرحز تجاري مصري في بيداد.

 الابددول بضددمان اعتمدداد مددن بنددك مصددري بدددالم مددن البنددك ال ارقددي للتجددارة أو أي مصددرم
دولي اعر لل اود الموق ة بين الجانبين  ،بما في ذلك ال اود النفطتة .
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الرئيس المصري يعقد اجتماعا مع عدد من الوزراء والمسؤولين:
عاد الرمتس عبد الفتداح الهتهدي بتداري  ، 2017/2/11اجتماعدام ضدم رمدتس مجلدس الدوزرار
وم ددافا البنددك المرحددزي بالضددافة الددى و ازرة الدددفاع واالنتدداا ال ر،ددي  ،العارجتددة ،وال دددل والمالتددة
فضد د م ع ددن رمته ددي المع دداب ار ال ام ددة وهيم ددة الرقاب ددة الداعلت ددة .ت ددم عد د ل االجتم دداع اه ددت راض
المة ار االقتصادتة ال امة وعاصة فتما يت ل ب جم ا تتاطي الدب د مدن النادد االجنبدي ا الدذي

وص د للم درة االولددى منددذ عدددة هددنوا

مصر من الواردا
وتوق ددا

الذي توق

الددى (3ا26ذ ملتددار دوالر ممددا تمحددن أن تيطددي ا تتاجددا

جدم النداتج الم لدي االجمدالي

لمدة  6أ تر مابلة ا مدع اهدت راض مة د ار

نمددو عد ل الفت درة المابلددة  ،وذلددك فددي ضددور تاريددر مةههددة ب دراتس ووتددر هدداوس الدولت دة
فته أن ت ت االقتصاد المصدري المرحدز رقدم  19بدين أثبدر اقتصدادا

ال دالم ب لدول

عام  2030ب جم اقتصاد يزيد على (2ذ ترليون دوالر ا وأن ت ت المرحز رقدم  15علدى مهدتو

ال ددالم عددام  2050ب جددم اقتصدداد يبلد (3ا4ذ ترليددون دوالر .حمددا بددين الدرمتس الهتهددي فددي هددذا
الصدددد الددى أن التاددارير الدولتددة ذا

المصددداقتة تةحددد بددأن االقتصدداد المصددري تهددير فددي المهددار

الص تر وأن برنامج االص ح االقتصادي ال ام الجاري تنفيذ ت ا النتامج المرجوة منه وذلدك
بفضد د

ددجاعة وتفت ددم ال د د

المص ددري لاد د ار ار االصد د ح وت مل دده لصد د ابتا ا وح ددذلك من ددا

االهتارار واخمن الذي بدأ يتره بجتود الاوا

اخمنتة المصرية في م ار،ة االرها

إن ال فددال علددى اهددتارار مصددر وهددط االضددطرابا

 .يأ اثد

ريددر المهددبوقة التددي تمددر بتددا المنطاددة هددو

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

حمد د د ددا أثدد د ددد علد د د ددى ضد د د ددرورة االهد د د ددتمرار فدد د ددي تد د د ددوفير البيم د د ددة الم ممد د د ددة للنمدد د ددو االقتصد د د ددادي

المه ددتدام ،وااله ددتمرار ف ددي تن ددوع مص ددادر ال دددع الا ددومي وت ددجتع الص ددناعا
مرون ددة االقتص دداد ليواثد د

الت دري تة والاانونتددة ذا

التص ددديرية وزي ددادة

تييد د ار االقتص دداد ال ددالمي المه ددتمرا وح ددذلك تط ددوير وت ددديأ البيم ددة

الصددلة بمنددا االعمددال ا بتدددم جددذ

مزيددد م دن االهددتسما ار الم لتددة

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

الهلع االهاهتة للمدواطنين بحمتدا

المالتدة ال زمدة لتدوفير

وأهد ار مناهدبة مدع تثسيدا الرقابدة والتفتدتش لعدادة االهدتارار

إلى اخهواق ومواجتة ارتفاع االه ار وحذلك االهدراع فدي جتدود ت دديأ قدوامم البطاقدا

لت اي أفض اهتعدام للموارد المالتة للدولة وتوجيتتا لصالر الفما

اخثسر ا تتاجام.

التموينتدة

ت دداول ال درمتس الهتهددي فددي اي فرصددة أن يددروا لبرنددامج االص د ح االقتصددادي الددذي تبنتدده

ال حوم ددة ومتاب ددة نتامج دده عل ددى أرض الواق ددع واتص ددال ذل ددك لل ددارع المص ددري عب ددر االجتماع ددا
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والمددةتم ار والترحيددز االع مددي عليتددا ا ويبدددو ذلددك مددن ع د ل إ ددارته الددى توق ددا

االقتصاد المصري الى المرات
الواقع في الوق

19و 15من بين أثبر االقتصادا

بددأن تص د

في ال الم االمر الدذي يعدالا

ال الي.

مصر تحرز تقدما جيدا في االصالحات االقتصادية
مديرة صندوق الناد الدولي اإن مصر ت رز تادما جيدا فدي برندامج قدرض قتمتده

صر

 12ملتد ددار دوالر مد ددع الصد ددندوق اوان عملتتد ددا ر،مد ددا تهد ددتار ب د ددد تتاويتد ددا إلد ددى مهد ددتوتا

منعفضددة ا حان د
تضددمن إصد

الادداهرة أبرم د

فددي نددوفمبر اتفدداق قددرض مدتدده س د أ هددنوا

مددع صددندوق الناددد

اقتصددادتة قاهددتة مسد عفددض عجددز الميزانتددة وت ددوتم الجنتدده المصددري .وهددو

ا

ال ملددة الددى دوالي 05ا19جنتدده للدددوالر فددي اخهددابتع التالتددةا وت ارقد
مد التزام ال حومة ب درو االتفداق اوهدو مدا هدت دد مدا إذا حاند

في موعدها اوقال
من جان

قتاهد ددتة

الهلطا

اخهدواق المالتددة عددن حسد

هت صد علدى أقهدا الادرض

في ماابلدة أسندار زيدارة إلدى دبدي ((ندر تاددما جيددا والت ازمدا جيددا بالصد
ورحز جيدا على ال

لدددينا الساددة فددي أن الهددلطا

المصري والفما

اخ د تضر ار من أج

ا

مايتتدا لدذا

تبددذل بالف د قصددار جتدددها فددي ظ د تلددك الظددروم ذذ وقال د

إن

صددندوق الناددد يتوقددع إتمددام مراج تدده اخولددى للبرنددامج ب لددول زي دران مددن ال ددام ال ددالي اوانددت ش
الجنتدده فددي اختددام اخعي درة مددع ت ددزز ساددة المهددتسمرين اخجان د

الدوالر لتموي الواردا

و،ل اله ر الم روض  17جنيتا بين البنوك اليوم اوأ اد

دول مجل ددس الت دداون العليج ددي الهد د
إيراداتتددا بف د

وتالددص متددأع ار طلبتددا

أتضا بجتود

لت ايد د االه ددتارار ف ددي أوض دداعتا المالت ددة ب ددد أن تالصد د

أه د ار الددنفط المنعفضددة اوهددلط

الاتمة المضافة في ال ام الاادم  .وقال

درار

الضددور علددى عطددة المجلددس لفددرض ض دريبة

((هناك إرادة مةحدة من جاند

ال ددالم لتنوتددع مصددادر المالتددة والتأثددد مددن أن الوضددع المددالي ت د
يرتفع النفط قلت وقد ينعفض قلت لثدن مدن المةحدد علدى االقد

هتثون مصد امر مهتا ار للدع ذ.

الاتدادة فدي هدذا الجدزر مدن

الهددتطرة ذذا وأضدداف (( :قددد

أن ضدريبة الاتمدة المضدافة تلدك

البنك المركزي المصري يحرر سعر الجنيه
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

للبن ددوك ال امل ددة ف ددي مص ددر ف ددي تهد د ير النا ددد اخجنب ددي  ،م ددن عد د ل لت ددة ه ددوق م ددا ب ددين البن ددوك

(النتر،نددك ذ حمددا هددمر البنددك المرحددزي للبنددوك بفددتر فروعتددا تددى الهدداعة التاه د ة مهددار وأتددام
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ال طلة اخهبوعتة  ،لتنفيذ عملتا

رار و،تع ال ملة وصرم واال

البنك المرحزي إنه "" ال قيود علدى ايدداع وهد
رو للتنازل عدن ال مد

لل ددرحا

دوالر .

اخجنبتدة لألفدراد وال درحا

اخجنبتدة " وأفداد المرحدزي باهدتمرار ددوأ الهد

ال املددة فددي اهددتيراد الهددلع والنتاجددا

اقتصددادتة بنددار علددى طلد

ال مد

ال املين في العارا  .وقال

ولدن تفدرض

واليدداع الهداباة

ريددر االهاهددتة  ،وتنفددذ مصددر زمددة إص د

ا

صددندوق الناددد الدددولي  ،بتدددم ال صددول علددى قددرض باتمددة  12ملتددار

تمويل القطاع الخاص المصري
اعلددن فيليد

لوهددور الدرمتس التنفيددذي لمةههددة التمويد الدولتددة ان مةههددة التمويد هددوم

تادم التموي للاطاع العاص المصري باتمة ملتاري دوالر ع ل الهنوا
على قطاعا

جديدة منتا ال مول المالي وم روعا

الدس أ المابلدة بدالترحيز

ريادة االعمال  ،مةحدام ان مةههدة التمويد

الدولت د ددة باعتباره د ددا عضد د دوام ف د ددي مجموع د ددة البن د ددك ال د دددولي هته د دداند مص د ددر ف د ددي تطبيد د د مجموع د ددة
االصد د

االقتصد ددادتة التد ددي ت مد د علد ددى ت زيد ددز التنمتدددة وت ايد د ال دالدددة االجتماعتدددة  ،حمدددا

ا

مزيد من االهتسما ار الى مصر .

هتهاعد في جذ

ومن نا تة اعر

ارك الدرمتس التنفيدذي لمةههدة التمويد الدولتدة فدي اجتمداع مدع وزرار

الت دداون الدددولي والبتددرول والتجددارة والصددناعة واالهددتسمار المصدريين ونامد
للهتاهددا

وزيددر المالتددة المصددري

المالتددة  .يددأ اوضددر ال درمتس التنفيددذي لمةههددة التموي د الدولتددة بددأن مةههددة التموي د

الدولتد ددة تتطلد ددع لد دددعم نمد ددو الاطد دداع العد دداص فد ددي االه د دواق النا د ددمة  ،والد ددى زيد ددادة الت د دداون مد ددع

مصددر ،عاصددة مددع اعتتارهددا مددن قب د المةههددة لتثددون نموذج دام الهددتسماراتتا فددي منطاددة ال ددرق
االوهط وافرياتا .
وعا د د

والم ددروعا

لتوجته تموت

االجتمد دداع  ،ت د د ددم الث د ددا عد ددن توقتد ددع  3اتفاقتد ددا

لد دددعم قطد دداع ريد ددادة االعمد ددال

الصددييرة والمتوهددطة واعلددن ال درمتس التنفيددذي لمةههددة التموي د الدولتددة ،اهددت داد
اثسر ل هتسمار في اطار مهاندة لبرنامج االص ح االقتصادي .
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القطاع المالي
اعلن البنك الدولي عن تادم مصر لت ت المرحز ال د  122مدن بدين  190دولدة فدي تاريدر

ممارهة االعمال ل ام  ، 2017متادمة في ذلك  9مراثز – ماارنة ب ام  2016والذي حان

في

المرحز  – 131خول مرة منذ عام  2010مما ت د رهالة ايجابتة بان منا االهدتسمار فدي مصدر

في ت هن مل ول عالمتام .
و،تذا الصدد علا

وزيرة االهتسمار على نتامج التارير مبينة ان اللجنة الو ازريدة التنهدتاتة

التددي ددحلتا رمددتس الددوزرار منددذ  6ا ددتر والت دداون الددذي ابدتدده معتلددا الددو از ار والجتددد المبددذول
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 .

بددين تاريددر ممارهددة االعمددال الصددادر عددن البنددك الدددولي تادددم مصددر بواقددع ( 9م ارثددز ماارنددة ب ددام
 2016يددأ قفددز مة ددر تأهددتس ال ددرحا

 34مرح د امز  ،ومة ددر اهددتعراا ت دراعتص البن ددار 49

مرح امز ،في ين انعفدض مة در ال صدول علدى االمتمدان } 3م ارثدز ،ومة در التجدارة عبدر ال ددود
 11مرح امز ،وهذ المة ار الجيدة تهاعد جمتورية مصر ال ر،تة على ت هين االهتسمار { .

القطاع التجاري
اما على ص يد الاطاع التجاري اثد مصدرون ان ت وتم الجنته امام الدوالر تمس فرصة

ذهبتة لت ظتم ارقام الصاد ار  ،يأ تفتر لتا المجال لرفع قدراتتا التنافهتة وزيادة صيلتتا من
الدوالر ،االمر الذي يتطل

توجته مزيد من االهتمام باطاع التصدير وال مد علدى ت دجت ه وفدتر

مزيد من االهواق التصديرية امامه ما ت ود على ارقامه بالص ود .

ريددر انتددم اثدددوا ان هندداك عوامد تواجدده الاطدداع وتتدددد االهددتفادة مددن ت ددوتم الجنتدده و سددار
جددادة وهدري ة ل ازلددة حافددة ال ابددا

علددى زيددادة الصدداد ار  ،البددد ان تاتضددي عطدوا

التي ت ترض طري الاطاع .

والم ددح

ان ال حومة المصرية تفحر بجدتدة ن دو التوجده ن دو الاضدار علدى الهدوق المدوازي لل ملدة

الصد د بة (ال دددوالرذ وذل ددك م ددن عد د ل ت ددوتم هد د ر الجنت دده المص ددري ماابد د ال دددوالر ي ددأ ان ه ددذا
الموض ددوع ه دديةدي ال ددى ت ددوفير ال مل ددة الصد د بة به ددتولة ووفد درة والاض ددار عل ددى الهماهد درة وتث ددون

الت د ددام

رهد ددمتة ومد ددن ع د د ل البند ددوك مد ددن اج د د الهد ددتطرة علد ددى الثتلد ددة النادتد ددة االجنبتد ددة فد ددي
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مصددر ،يددأ اوضددر مهددةولين فددي الاطدداع العدداص ان هددذ الفرصددة الذهبتددة هددتةدي الددى ت ظددتم
ارقام الصاد ار  ،يأ تفتر لتا المجال لرفع قدراتتا التنافهتة وزيادة صيلتتا من الدوالر .

الوديعة التركية
مصد د د ددر اج د د د درارا

 -اتع د د د دذ

لتهدد د ددديد الودت د د د ددة الترحت د د ددة المه د د ددت اة ل د د ددديتا باتمدد د ددة ملتد د د ددار

دوالر  ،عل ددى دف ت ددين االول ددى باتم ددة  500ملي ددون دوالر ف ددي ددتر ت د درين االول م ددن ع ددام
 ، 2017والسانتددة باتمددة  500مليددون دوالر فددي ددتر حددانون السدداني مددن عددام ، 2018وهددو
 ،علمدا أن مصدر تلاتتدا مدن ترحتدا فدي

موعد االهت ااق الرهدمي للودت دة والبدال  5هدنوا

فت درة حددم ال درمتس الم ددزول مرهددي  ،علددى دري تين باتمددة  500مليددون دوالر اعددر فددي

حانون الساني . 2013

 أعل د د ددن البنددك المرحددزي ارتفدداع اال تتدداطي النادددي الددى 24.2ملتددار دوالر فددي حددانون االولالماضي فتما ت تزم و ازرة المالتة طرح الهندا

-

حانون الساني الجاري
هدد

مصر في 2016/7/1أعر هندا

منتددا لل ددتعلص م ددن اي م ددديونتا
أنتا الداعلي.

الدوالرية بن د د ددو  6ملتا ار دوالر فد د ددي /16
مهت اة لاطر باتمة ملتدار دوالر فدي م اولدة

ل دددول ت دددها م ادت ددة وذا

ت دددع

ري ددر مابول ددة ف ددي

 مدن المتوقددع ان تهددتلم مصددر ال دري ة االولددى مددن ودت ددة االمددا ار ال ر،تددة المت دددة باتمددةملتدار دوالر  ،مددن اجمددالي  2ملتددار دوالر ت تددد

بتدا الدولددة العليجتددة  ،ممددا يتددتر دعمددا

خرصدة اال تتاطي االجنبي لمصر  ،مما ت م على تعفيا الضديط علدى مدوارد مصدر

مد ددن ال ملد ددة الص د د بة التد ددي ت د ددتد تراج د ددا نتيجد ددة تد ددأسر الهد ددتا ة واالهد ددتسما ار االجنبتد ددة

المبا رة.

 أعلن البندك المرحدزي فدي ال دام الماضدي انده تدم هدداد مبلد  720مليدون دوالر حاهدط مدنديددون نددادي بدداريس علددى مصددر وذلددك وفاددا اللت ازمددا

ديون مصر لنادي باريس  2.83ملتار دوالر .
 -يسدار تهدداةال فدي الوقد

مصددر تجددا النددادي  .وتبل د قتمددة

ال اضدر ددول الهتاهددة النادتدة واالقتصددادتة لل حومدة هد

ددتد

مصر انفراا في اقتصادها لهداد الدديون وحيدا تدم هددادها فدي ظد التددهور االقتصدادي
الددذي ت ددتد مددع وصددول جددم الدددين ال ددام الددى مددا تاددار مددن  %100مددن جددم االنتدداا

الم لي .
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ديون مصر  ...تحديات
مصددر اهددت دادها لهددداد مدداير،و علددى (12.9ذ ملتددار دوالر مددن الددديون العارجتددة

اعلن د

قتمددة الودت ددة التددي صددل

يددأ تبل د

عليتددا مصددر مددن اله د ودتة ملتدداري دوالر ع د ل عددام

 2013وملت دداري دوالر ودت ددة م ددن االم ددا ار و ملت دداري دوالر ودت ددة م ددن الثويد د
ودت ددة باتمددة ملتدداري دوالر صددل

عليتددا مددن ليبتددا عددام  ، 2013ووفاددا للبتانددا

بالض ددافة ال ددى
الرهددمتة ،فددان

ال حومة المصرية هت ص على ن و (1ا14ذ ملتار دوالر ع ل ال دام المدالي ال دالي مدن البندك

ال دددولي و،ن ددك التنمت ددة االفريا ددي وص ددندوق النا ددد ال دددولي وودام ددع م ددن االم ددا ار والهد د ودتة ،وح ددان
صندوق الناد الدولي اعلن ع ل تر ت رين الساني الماضي موافادة مجلهده التنفيدذي علدى اتفداق

ق ددرض لمص ددر باتم ددة (12ذ ملت ددار دوالر ‘مدت دده سد د أ ه ددنوا
االقتصادي في الب د .

م ددن اجد د دع ددم برن ددامج االصد د ح

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

النادتددة الدولتددة 5ا 28ملتددار دوالر وهددو اعلددى مهددتو لدده منددذ عددام  2011االمددر الددذي هددن مددن
قدرة البنوك على تلبتة حافة طلبا

تلك الزيادة ل

ال م ر من الناد االجنبي وهداد عدد مدن المدديونتا

وجدار

تتاطي من رامر الاروض التي اهتلمتتا مصدر مدن صدندوق النادد الددولي والبندك

الددولي واقبدال مهدتسمرو الم دافا علدى درار اذون الع ازندة حمدا ت دد ت ريدر هد ر الصدرم االجدرار
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
-

فاجد د د د ددأ البند د د د ددك المرحد د د د ددزي فد د د د ددي مصد د د د ددر فد د د د ددي السالد د د د ددأ مد د د د ددن د د د د ددتر ت د د د د درين السد د د د دداني

ع ددام  ،2016المصد دريين بت ددوتم ال مل ددة الم لت ددة ‘‘الجنت دده‘‘ لي ددتم ت دي ددد وفا ددا لت ددا
ال ددرض والطلد

المنتك .

فددي الهددوق فددي عطددوة وصددفتتا ال حومددة بالضددرورية لصد ح االقتصدداد

 -وعلى مدار  150يومام تد

الها ة االقتصدادتة تطدو ار حبيدرة جدرار هدذا الادرار ،ف لدى

الررم من ال ادة ال المتدة بت ريدر صدرم الجنتده ،وتدأسير اليجدابي لن داش االهدتسما ار

والص دداد ار  ،والاض ددار عل ددى اله ددوق اله ددودار ،ته ددب
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الاد درار ف ددي م دداث أع ددر تواج دده

حبيد درة ف ددي ع جت ددا ،وعل ددى أره ددتا ارتف دداع اخهد د ار ارتف دداع اخهد د ار

ال حوم ددة صد د وبا

والدناص ال دداد فددي ب ددض الهددلع اخهاهددتة ،بعد م الاف دزة الثبيدرة التددي دددس

الدعم الهتما المواد البترولتة .

 -لثن من جان

أت

أعر نجد أن إيجابتا

فددي فدداتورة

أُثلتا ب د قرار ت رير ه ر الصرم اوهي في

زيدادة ا تتدداطي الناددد اخجنبدي خعلددى مهددتوتاته منددذ دتر ذار عددام  ،2011وحددان البنددك

المرح ددزي يت دددع قبد د الت ددوتم ف ددي ه ددوق الص ددرم م ددن عد د ل ضد د ملت ددا ار ال دددوال ار

للم افظ ددة عل ددى هد د ر مرتف ددع للجنت دده أم ددام ال دددوالر وه ددو م ددا اه ددتنزم مد دوارد مص ددر م ددن
ال م

الص بة .

 وفدي تصدرير صد في للوحيد المهدداعد لم ددافا البنددك المرحددزي ل ددةون اال تتدداطي ،ارمدديأبد ددو النجد ددا ،قد ددال فتد دده إند دده مد ددن المتوقد ددع أن ت د ددتد اال تتد دداطي الناد دددي عد ددن د ددتر ذار

الماضددي ،زيددادة تص د الددى ملتدداري دوالر دف ددة وا دددة لتهددج بددذلك (28.5ذ ملتددار مددن

(26.5ذ ملتددار دوالر فددي نتاتددة ددتر ددبا الددذي هددباه ،وع د ل الفت درة التددي تل د
الت وتم

 -والملف د د

ق درار

ا ا تتاطي الناد اخجنبي زيادة بن و (9.4ذ ملتار دوالر.

للنظد ددر هند ددا فد ددي هد ددذا الهد ددتاق ،ت د دوارد الد دددعم المد ددالي الد دددولي ب د ددح قد ددوي علد ددى

مصر ،فاد أثد طارق عامر ،م افا البنك المرحزي أن تصد تر الهتاهدة النادتدة والمالتدة

ع دزامن االهددتسمار ال ددالمي أمددام مصددر ،موض د ام إن

وعلددى أرهددتا ت ددوتم الجنتدده ،فت د

المص درية فددي العددارا نتيجددة طبت تددة لاص د

النجدداح الثبيددر الددذي ااتدده الهددندا

ا

االقتصادتة التي نفدذتتا ال حومدة مدةع ار وعلدى أرهدتا ت دوتم الجنتده ،إذ نج د

مصدر فدي

دوالر ،وهو الطرح الذي تد إقبداال مناطدع النظيدر مدن المهدتسمرين اخجاند

وتدم تيطيتده

ددتر ح ددانون الس دداني الفامد د

ف ددي ط ددرح ه ددندا

أثس ددر م ددن  3مد د ار  ،حم ددا نج د د

ف ددي اخهد دواق الدولت ددة باتم ددة  4ملت ددا ار

مص ددر ف ددي توقت ددع ق ددرض م ددع ص ددندوق النا ددد ال دددولي

باتمة 12ملتار دوالر ،وهدو الادرض الدذي تفاوضد

علتده حافدة ال حومدا

المت اقبدة علدى

مص ددر ب ددد الس ددورة ول ددم ت ددنجر الدول ددة ف ددي ال ص ددول علت دده إال ب ددد ت ددوتم الجنت دده وعف ددض

الدعم  .و صل مصر أتضام علدى دعدم مدن البندك الددولي ب دد الت دوتم باتمدة  3ملتدا ار
دوالر ،بع د د م  1.5ملتد ددار دوالر الموازند ددة بع د د م  500مليد ددون دوالر لتنمتد ددة الص د د يد
-

وتموت
تهب

من مةهها

أعر عديدة .

قرار الت وتم في مصر ب دوأ زيادا

حم د ددا تهد د دب

ف د ددي تف د دداقم ال د ددناص ال د دداد ب د ددب ض اله د ددلع وعل د ددى أره د ددتا االدوت د ددة فأهد د د ار

الهلع ،تضاعف
عددن م دددال

حبيرة بأه ار م ظم الهلع الهدتما اليذامتدة

في مصر ب ح مروع والذي تهب

التض ددعم الت ددي صد د د

في ارتفاع الدوالر الجمرحي ،فض

بنه ددبة  %31.7ف ددي ددتر ددبا الماض ددي ،عل ددى
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أهاس هنوي ،وهدي بدذلك تثدون اخعلدى عد ل  30عامدام الماضدتة ،فتمدا حاند
بليد د %29.6ف ددي ددتر ح ددانون الس دداني الماض ددي ،ت ددأس امر بت ددذ الصد د ا االقتص ددادتة
النهدبة قدد

اخعي درة وعلددى أرهددتا ت ريددر ه د ر صددرم الجنتدده ،وتتوقددع و ازرة المالتددة المص درية ت ارجددع
التضد د ددعم أواعد د ددر ال د د ددام الجد د دداري ب د د ددد أن قفد د ددز لمهد د ددتوتا

م د د دددال

الماضد ددي ،لتص د د
.%15.2

هدد

التوق د ددا

قتاهد د ددتة ال د د ددتر

الرهد ددمتة ع د د ل ال د ددام المد ددالي الماب د د  2018إلد ددى

 تأتي زيادة نهدبة التضدعم ب ددما ارتفدع هد ر الددوالر اخميرحدي أمدام ال ملدة الم لتدة بنهدبةتزيددد عددن  100فددي الممددة ،إذ أصددبر يبدداع فددي البنددوك المص درية بددأ حسددر مددن  18جنيت دام

ماارنة مع  8.8جنيتا

قب الت وتم .

 هددب أن أثددد م ددافا البنددك المرحددزي طددارق عددامر فددي أثسددر مددن مدرة أن الدددوالر هدديتراجعلمهددتوتاته الطبت تددة عد ل  6أ ددتر ،م ددي ارم إلددى أن الهد ر ال ددالي للدددوالر ماابد الجنتدده
أعلى من قتمته ال اتاتة بنهبة  %50موض ا أن البندك أجدر م اثداة لنمدوذا مدالي مدع

ص د دندوق الناد ددد الد دددولي لتايد ددتم الجنتد دده ،م د ددي ار الدددى أن ه د د ر الجنتد دده الد ددذي تد ددم الوصد ددول
إلتدده ،نتيجددة هددذا النمددوذا حددان أق د مددن اله د ر ال ددالي فددي اخه دواق بنهددبة  %50يددأ
تاتددر اله د ر ال ددالي مددن  19جنيتددا .وأعي د ار ه د

التوق ددا

الرهددمتة أن أه د ار الهددلع

هت تد تراجع حبير ال ت ا وعود ال حومة بانعفاض الدوالر ع ل هذا ال ام.

التقرير االقتصادي لشهر تشرين الثاني 6106
 -عرض وزير الثتر،ار المصري الجتود التي يبذلتا قطاع الثتر،ار لزيادة الاد ار

المولدة،

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

أو نووي.
 -من جان

ساني اهت رض جابر دهوقي رمتس مجلس إدارة ال رحة الاابضة لثتر،ار مصر

تاري امر ول الموازنة التعطتطتة لل رحة الاابضة لثتر،ار مصر لل ام المالي 2017/2016
بكجمالي اهتسما ار

تص إلى والي 6ا 52ملتار جنته ،والجتود التي يبذلتا قطاع الثتر،ار

في م اور معتلفة.

 من المعطط أن تبل إجمالي قد اربكجمالي اهتسما ار

العطة (2017/2012ذ والي  27426ميجا وا

6ا 17ملتار دوالر ،متمسلة في م روعا

متهرة وقروض تجارية من جتا

تموي عر،تة ودولتة .
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يتم تنفيذها من ع ل قروض

 -بالضافة إلى م روعا

يتم تنفيذها مع

رحة هتمنز اخلمانتة بالت اون مع

الم ليين بكجمالي قد ار تص إلى والي  14400ميجا وا

 حما هلط الضور على م روعاالثتر،ار العطوا

.

رحامتا

الطاقة المتجددة يأ تتعذ التام ال رحة المصرية لنا

التنفيذتة لم روعا

تص إلى والي  1000ميجا وا

الطاقة المتجددة مع الاطاع العاص بكجمالي قد ار

بنظام الد . B.O0O

 ومن المعطط ان ار م روع توليد الرياح والع تا الفوتو فلطتة  PVفي مصر ع ل الر،عاالول من عام  2018ودعول طاقا

 إن ما تادم تمس ع صة ما توصلمل

في مصر والتي

الرياح ع ل الر،ع االول .2019

قطاع الثتر،ار

إلتة الاروض التجارية لتدعتم م روعا

أثسرها الجتود التي يبذلتا قطاع الثتر،ار لزيادة الاد ار

المولدة ،وت هين حفارة الطاقة ،وال رص على تنوع مصادر الطاقة في مصر.

-6دولة االمارات العربية المتحدة
ا د المي دزان التجدداري االمدداراتي فامضددا بل د  %2.9مددن الندداتج الم لددي االجمددالي عددام

 2016ومد د د ددن المتوق د د د ددع ان يرتفد د د ددع ال د د د ددى  %3.1ع د د د د ل ع د د د ددام  2017ه د د د د

االقتصاد ،هذا الفامض وتوفر اال تتاطتا
النفطتددة بنه ددبة تراو د د

تا د د د دددي ار و ازرة

المالتة اتاح تزايد االنفاق ال حومي ررم ت ارجدع المدوارد

ب ددين  %4.5و %6ع ددن مه ددتوا قب د انعف دداض هد د ر ال ددنفط .علم ددا ب ددان

االقتصد دداد االمد دداراتي حد ددان االق د د تد ددأس ار علد ددى المهد ددتو العليجد ددي بانعفد دداض ه د د ر الد ددنفط ع د د ل

ع ددام  2016رر ددم ان ال ام دددا

النفطت ددة تمسدد  %25م ددن الن دداتج الم ل ددي االجم ددالي م ددن عام دددا

التص دددير .حم ددا ه ددج م دددل التض ددعم ف ددي االم ددا ار ارتفاع ددا نهد دبته  %2.59ف ددي ت ددرين الس دداني
الماضي ماارنة بال تر نفهه من عام .2015

ووفاددا لتاريددر اصدددرته التيمددة االت ادتددة للتنافهددتة واال صددار ددول الدرقم الاتاهددي خه د ار
المهتتلك للدولدة فدي ت درين السداني فتمدا يت لد بأهد ار المجموعدا

المه ددتتلك ه ددجل

مجموع ددة قط دداع الع دددما

مجموعة الت لتم التي هجل

االثسدر وزندا واهمتدة فدي هدلة

الصد د تة اعل ددى نه ددبة ارتف دداع بليد د

ارتفاعدا نهدبته . %4.99وهدجل

 %5.39تلتت ددا

دبدي اثبدر ارتفداع بم ددل التضدعم

ع ل ت رين الساني  2016ماارنة مع ت درين السداني  2015بمدا نهدبته  %2.99تلتتدا ابدو ظبدي
بنهبة . %2.35
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مددن جاند

اعددر أعلند

في بتان لتا بانتدا ااد

هددوق دبددي المددالي نتامجتددا المالتددة الهددنوتة ل ددام  2016وافدداد

ار،ا دا صدافتة قددرها  253.5مليدون درهدم ماابد  261مليدون درهدم فدي

عددام  2015بانعفدداض نهددبته  ،%3واوضددر رمددتس مجلددس ادارة ال ددرحة تددأسر قتمددة التددداول فددي

اله ددوق عد د ل  2016ب ددب ض التط ددو ار ري ددر المواتت ددة اله ددتما اهد د ار ال ددنفط وتالب ددا

االهد دواق

ال المتة مما اد الى تراج تا بنهبة  .%12حمدا صد هدوق ابدو ظبدي ال دالمي (المرحدز المدالي
الدددولي ذ علددى ال ضددوتة الثاملددة فددي المنظمددة الدولتددة لتيمددا

مذحرة التفاهم التي تجمع اثسر من  112هيمة تنظتمتة عالمتة .
بلي

االوراق المالتددة ب ددد توقت دده علددى

قتمة الهيولة التي ضعتا مصرم االمدا ار المرحدزي فدي الهدوق مدن عد ل البندوك

ال املة  31.6ملتار درهم ع ل عام  ،2016اذ اظتر ت لي لوحالة انبدار االمدا ار ت ارجدع رصديد
دتادا

االيدداع التدي تصددرها المصدرم المرحدزي الدى  108.2ملتدار دره ددم عدام  2016بنهد ددبة

%22.6ماارنة مع  139.8ملتار درهم في المدة نفهتا من عام .2015
من جانبه ارتفع ا تتاطي مصرم االماراتي المرحزي من الذه

بنهبة  %8لتصد الدى

 1.15ملت ددار دره ددم نتات ددة دتهدددمبر  2016ماارن ددة م ددع  940ملي ددون درهد ددم نتات ددة دته ددمبر عد ددام

 ،2015و،ل د اجمددالي موجددودا

اال تتاطت ددا

المصددرم  364.5ملتددار درهددم ع د ل المدددة نفهددتا فتمددا بلي د

الدولت ددة للمرح ددزي ن ددو  309ملت ددا ار دره ددم وزاد الرص دديد االجم ددالي ل

تتاطت ددا

الدولتة للاطاع المصرفي بنهبة  %5.4لتص الى 266ملتار درهم نتاتة عام .2016
و،ل اجمالي الرهوم الجمرحتة التي ولتتا دولة االما ار لدول مجلس الت اون العليجدي
في اطار الت وي االلي المبا ر للرهوم الجمرحتة بين دول المجلس ن و  1.184ملتار درهم في

عام . 2016

بددررم ت ارجددع الم دوارد النفطتددة ا د المي دزان التجدداري االمدداراتي فامضددا عددام  2016بل د

 %2.9مددن الندداتج الم لددي االجمددالي وذلددك بهددب

تنددوع مصددادر االي درادا

اذ ارتف د

عامدددا

الاطاع الهتا ي ب ح حبير ومن المتوقع ان ت تد دولة االمدا ار طفدرة قتاهدتة فدي اعدداد الهدتاح

الدوليين ب لول عام .2020
ارتف د

االجمالي ل

اال تتاطت دا

تتاطا

الدولتددة للبنددك المرحددزي بمادددار 309ملتددا ار درهددم حمددا زاد الرصدديد

الدولتة للاطاع المصرفي بنهبة  % 5.4وهذا مة ر يدرتبط اتضدا بمدا جدار

في الناطة االولى والتي تبين اهمتة تنوتع مصادر االيرادا
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لتجن

االزما

الناتجة عن االعتماد

دتد م ددل التضدعم ارتفداع بنهدبة  %2.6وقدد هدجل

علدى مصددر وا دد لايدرادا .

ارتفاع بم دل التضعم تلتتا ابو ظبي .

دبدي أعلددى

 -3اقتصاد المممكة االردنية الهاشمية
انعفض د

الصدداد ار الثلتددة لددألردن ع د ل عددام  2016بنهددبة (% 4.1ذ ،يددأ بليد د

)5.3ذ ملتار دينار ،ماارنة بنفس الفتدرة مدن عدام  ،2015و،ليد
عددام

 2016مددا مادددار (4.4ذ ملتددار دينددار بانعفدداض نهددبته )% 8.9ذ ماارنددة بددنفس الفتدرة مددن

عددام  ،2015حمددا بلي د

قتمددة الم دداد تصدددير )0.962ذ ملتددار دينددار بارتفدداع نهددبته )%26.0ذ

ماارنة ب ام  ،2015وت ود اهبا

م ددن الفوه ددفا

.2015

انعفاض قتمه الصاد ار الى انعفاض قتمة الصاد ار الوطنتة

الع ددام وال يوان ددا

والبتدا ار والتبد والهدمن

فاددد بليد

قتمدة الصداد ار الوطنتدة عد ل

ال ت ددة ،واخهد ددمدة وم ضد د ار ل ددوم او اه ددماك وال ددبن وال ددداي

والصددابون وم ضد ار اليهدي واللدددامن ومصدنوعاتتا ،أمدا المهددتوردا

قتمتتددا) (13.6ملتددار دينددار بانعفدداض نهددبته )%6.2ذ ماارنددة مددع نفددس الفتدرة مددن عددام
بل ال جز في الميزان التجاري ( 8.3ذ ملتار ديندار ،و،دذلك تحدون ال جدز انعفدض عد ل

عد ددام  2016بنهد ددبة (%7.5ذ ماارند ددة بد ددنفس الفت د درة مد ددن عد ددام  . 2015و،لي د د
)% 39.1ذ ع د ل عددام  ،2016فددي ددين بلي د

الصدداد ار الثلتددة للمهددتوردا

نهد ددبة تيطت د ددة

نهددبة التيطتددة

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

قتمة الصاد ار من اخلبهة وتواب تا بنهبة )%2.7ذ وم ض ار الصيدلة بنهبد ددة

)%17.3ذ والم داد تصددير بنهدبة (%36.0ذ  ،فتمدا انعفضد

والفواثده بنهدبة )%4ذ والفوهدفا
واخهمدة بنهبة )% 32.0ذ.
ارتف

اهتيرادا

ال ر،ا

قتمدة الصداد ار مدن العضدار

العدام بنهدبة )%17.0ذ والبوتاهديوم العدام بنهبددة )%30.6ذ
بنهبة)% 9.6ذ وا ال

والدراجا

وأجزامتا بنهبة )%2.2ذ وال بو بنهبة (%31.8ذ ،فتما انعفض
العام وم تااته بنهبة (%21.6ذ وا ال

واخدوا

واخجتزة الثتر،امتة

قتمة المهتوردا

من النفط

ا لتة وأجزامتا بنهبة )%11.6ذ وال ديد

ومصنوعاته بنهبة (%7.1ذ .
.1

ارتف د د د

قتم د ددة الص د دداد ار الوطنت د ددة ال د ددى دول اتفاقت د ددة التج د ددارة ال د د درة ل د ددمال امريح د د د د د د د د د د ددا

( المحهدتك ،حنددداذ بضدمنتا الوالتددا

المت ددة عد ل عدام  2016بنهددبة )%4.2ذ ماارندة بددنفس
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الفت درة مددن عددام  ،2015فتمددا انعفض د

قتمددة الصدداد ار الددى دول منطاددة التجددارة ال ر،تددة الثبددر

(جافتد دداذ بضد ددمنتا اله د د ودتة بنهد ددبة )%12.3ذ ،والد دددول ا هد دديوتة ريد ددر ال ر،تد ددة بضد ددمنتا التند ددد
بنهبة)%21.3ذ ،ودول االت اد اخور،ي بضمنتا إتطالتا بنهبة (%3.9ذ ،اما بالنهبة للمهتوردا
فاد ارتف

قتمة المهتوردا

(%10ذ بضمنتا الوالتا
انعفض د د

من دول اتفاقتة التجدارة ال درة ل دمال امريحدا (المحهدتك ،حندداذ بنهدبة
المت دة بنهبة )% 6.4ذ ،ودول االت اد االور،ي بنهبة )%3.5ذ ،فتما

قتمد ددة المهد ددتوردا

مد ددن دول منطاد ددة التجد ددارة ال د درة ال ر،تد ددة الثبد ددر بنهد ددبة )%16.1ذ

بضمنتا اله ودتة والدول ا هيوتة رير ال ر،تة بنهبة (% 6.9ذ.
بالنهددبة للتجددارة مددع دول مجلددس الت دداون العليجددي ،فاددد بليد

قتمددة المهددتوردا

الدول ما مادار (2.5ذ ملتار ديندار أو مدا نهدبته )%18.4ذ مدن قتمده المهدتوردا
ع ددام  .2016ام ددا الص دداد ار الثلت ددة لت ددذ ال دددول فا ددد بليد د

)%27.1ذ من إجمالي الصاد ار ع ل نفس الفترة .

مددن هددذ

الثلتدة عد ل

) (1.4ملتد دار دين ددار او م ددا نه ددبته

ارتفع م دل التضعم ل تر حانون اخول بنهبة (%2.5ذ ماارنة بنفس الفترة من عام

 2016وأبرز المجموعا

الهل تة التي هاهم

في هذا االرتفاع مجموعة "النا " بنهبة

(% 11.0ذ "االيجا ار " بنهبة )%2.1ذ"الساافتة والترفيتتة " بنهبة )%11.1ذ "الص ة" بنهبة
(%10.0ذ"التب والهجامر" بنهبة (% 4.8ذ وحان من ابرز المجموعا

الهل تة التي انعفض

اه ارها مجموعة "الل وم والدواجن " بنهبة )%5.2ذ " الفواثه والمحه ار

"الم بس " بنهبة ( (%3.0واالساأ بنهبة )%0.9ذ.

" بنهبة)%9.2ذ

بلد إجمددالي الدددين ال ددام فددي نتاتددة عددام 1( 2016ا26ذ ملتددار دينددار ،ماارنددة مددع إجمددالي

الدددين ال ددام المادددر وفادام لاددانون الموازنددة ب دوالي 4ا 26ملتددار دينددار بانعفدداض قدددر (300ذ مليددون

دينددار ،وارتفددع إجمددالي النفدداق ال حددومي ال ددام بنتاتددة ت درين السدداني  2016بنهددبة  %3.4أي مددا
ت دادل (6991ذ مليدون ديندار ،ماارنددة بأجمدالي النفداق ال حدومي ل ددام  2015لدنفس المددة والمادددر

بد د (6761ذ ،وانعفض ال جز المالي في الموازنة ال امة من (6ا1025ذ مليون دينار نتاتدة ت درين

السدداني مددن عددام  2015الددى(3ا803ذ مليددون دينددار نتاتددة ت درين السدداني  2016بنهددبة انعفدداض
. %21.7

بل إجمالي اليرادا الم لتة والمنر العارجتة لنتاتة ت رين الساني من عام 2016
والي (3ا6187ذ مليون دينار ب د إن حان (2ا5735ذ مليون دينار للمدة ذاتتا من عام 2015
قتمة رحا الدفع من ع ل نظام عرض
وبارتفاع مادار (1ا452ذ مليون دينار ،حما ارتف
وت صي الفواتير الثترونتام في عام  2016الى اثسر من  13ض ا لتتجاوز النصا ملتار
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رحا الدفع الى ن و  4م ار  ،وت ود هب هذا االرتفاع الى زيادة إقبال
دينارا وتضاعف
المواطنين على دفع الفواتير إلثترونتا إضافة الى ارتفاع عدد الجتا التي تاب الدفع
الى  78جتة تادم  250عدمة.
اخردن اتفاقتة قرض متهر باتمة  254مليون دوالر حدعم مبا ر للموازنة ال امة
وق
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 التطو ار
القلتمتة .

-4االقتصاد الميبي
عاد م افا مصرم ليبتا المرحدزي (الصددي الثبيدر ذ مدةتم امر صد فتا فدي مادر المصدرم
بال اصددمة ط درابلس ،يددأ ح ددا عددن جملددة اددام واهددبا

حان د

ورار االزمددة االقتصددادتة التددي

ت اني منتا الب د وعلى الن و التالي :
 -1وصا اقتصاد ليبتا بأنه ري ي بامتتاز ا ادي المصددر يتدأسر هدلبام وايجابدا بكتاداع هدريع
االيدرادا

بكنتاا النفط وتصدير ,وبأه ار ا يأ تدن

النفطتدة مدن (3ا53ذ ملتدار دوالر

عد ددام  2012الد ددى ( 8ا4ذ ملتد ددار دوالر عد ددام  2016بانعفد دداض نهد ددبته ( %91ذ ،ممد ددا
ان حددس هددذا الوضددع علددى تدددني االي درادا

الممولددة للميزانتددة ال امددة والتددي انعفض د

مددن

(70ذ ملتار دينار الى ( 6ا8ذ ملتار دينار واسر هلبام على الادوة ال درامتة للددينار والهدوق
الموازية .
 -2الت دددني المه ددتمر ف ددي م دددال

ال دددع الا ددومي عاص ددة عد د ل اله ددنوا

االر ،ددة االعيد درة

 2016 ،2014،2015 ،2013نتيج ددة االقف ددال الت ه ددفي لنت دداا ال ددنفط وتص دددير ي ددأ
فاق

العهامر الد(160ذ ملتار دوالر وان حس هلبام على ا تتاطا

قتمة الدينار وزاد من قتمة ال م

الناد االجنبي وض ا

الص بة في الهوق الموازية .

 -3الزيددادة المضددطردة وريددر المنطاتددة بالنفدداق ال ددام ذي الطبت ددة االهددتت ثتة و،عاصددة بنددد
المرتبدا

يددأ ال توجدد دولددة فدي ال ددالم ريدر ليبتددا تهدتتلك بنددد المرتبدا

اثسر من %60من اجمالي الميزانتة في الوق

الذي حان

ومددا فدي حمتددا

فته ميزانتة التنمتة تمسد نهدبة

%51من اجمالي ميزانتة عام  2010أضا الى ذلك تضعم اعداد الموفدين الى العدارا
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فددي معتل ددا المجدداال

دون اج ددة اتاتددة لت ددم ودون م ددايير ف ددي تثلددتفتم وال مص ددل ة

وطنتة في اهتمرار االنفاق عليتم بتذا االنف
 -4رتا

الو از ار والتيما

والتدر للمال ال ام .

واالدا ار المهةولة ضمن االدارة ال امدة للدولدة مندذ عدام 2012

منتددا و ازرة االقتصدداد المنددو بتددا تنظددتم التجددارة الداعلتددة وااله د ار والتوزيددع عاصددة فددي
الظروم االهتسنامتة واوقا

وحدذلك ال دال عدن مصدل ة الجمدارك المهدةولة عدن

االزمدا

امددن الدولددة عبددر منافددذها مددن ج درامم التتري د

والتتري د

والجباتددة وال ماتددة وعددن الضددبط

الاضامي وردع المعالفين والمتجاوزين وعن الرقابة الفاعلة بجمتع
 -5ه

االتتا .

حبار المودعين والمت املين اموالتم من المصارم واثتنازها وتدويرها عارا النظام

المص درفي والتددي بلي د

 30ملتددار دينددار وهددذا يتجدداوز نهددبة ال(70ذ مددن الندداتج الم لددي

االجمددالي  ،بينمددا حان د

النهددبة ال تتجدداوز ال دد(%9ذ نتاتددة عددام  ، 2010ممددا اد الددى

علد ازمددة فددي الهدديولة النادتددة التددي تهددت ي
النا ددد المت ددداول للنهد د

لتدا بطباعددة المزيددد مددن الناددود ب ددد تجدداوز

للمه ددموح بت ددا عالمت ددا ف ددي االقتص دداد ال ددوطني واخس ددار التض ددعمتة

العطيرة لتضعم عرض الناود المتناه
 -6تضعم الدين ال ام و،لوره م دال

عحهتا مع تضارل الن ا االقتصادي .

رير مهبوقة يأ بل نتاتة الر،ع االول ل ام 2017

مبليام وقدر (66ذ ملتار دينار مدع اهدتمرار تصداعد عجدز الميزانتدة ال امدة بهدب
االيدرادا

وزيددادة النفاددا

مددع ال جددز الييددر مهددبوق لمي دزان المدددفوعا

المصدرم المرحددزي علدى اتعدداذ جملدة اجدرارا

تنداقص

الليبددي ،ممددا اجبددر

وضدوابط مدن ددأنتا ان تعفدض مددن جددم

ال جز والم افظة على الناد االجنبي وقدرة الدولة على االهدتدامة المالتدة ،ممدا تمحدن مدن
تعفددتض ال جددز فددي مي دزان المدددفوعا

الددى (7ذ ملتددار دوالر ع د ل ال ددام  2016ماارنددة

ب جد ددز عد ددام  2015البد ددال (12ذ ملتد ددار دوالر وعجد ددز عد ددام  2014البد ددال (22ذ ملتد ددار
دوالر .
 -7توق ددا ال دددور الطبت ددي االيج ددابي للنظ ددام المصد درفي ف ددي االقتص دداد ال ددام والتب ددو فدددي
م دددال
لل م

االمتمددان والتموي د واالهددتسمار بالضددافة الددى التوهددع فددي جددم الهددوق الهددودار
وازدتاد المضار،ا

بهدب

انعفداض االيدرادا

الناود عارا النظدام المصدرفي وعددم ضدبط المنافدذ ورتدا
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مدن النادد االجنبدي وازدتداد عدرض
الدرادع الادانوني ،ممدا اسدر هدلبا

علددى ق ددوة الدددينار الليب ددي وقددد ا ددال المصددرم المرح ددزي ملفددا
بتتري

للنامد د

ال ددام لت ددا ع ق ددة

االموال بأثسر من (4ذ ملتار دينار .

 -8ازدتاد االنفاق من عارا الميزانتة ال امة وعارا الترتيبا
المرحددزي بالبتضددار ( درفاذاالتابع لهددلطا

المالتدة مدن عد ل مصدرم ليبتدا

ال ددرق والددذي بل د

هد

الم لومددا

على ن و (15ذ ملتار دينار ع ل عامي  2016-2015ررم ان المرتبدا
منظومة الرقم الوطني لث مهت ايتا وحذلك ابوا
قبد د ادارة ال ملت ددا

المتددوفرة

تددفع ضدمن

الميزانتة االعر لثافة ان ار ليبتا مدن

المصد درفتة بطد درابلس وه ددذا االتف دداق وال ددذي ال تاابل دده مد دوارد وال رط ددار

اصددبر تمسد ضدديطا هددام علددى قددوة الدددينار الليبددي والهددوق الموازيددة وحددذلك علددى اصددول
وموجددودا

ب ددض المصددرم التجاريددة بددالررم مددن دع دوا

المصددرم المتثددررة مددن أس ددار

العطيرة ااال انه ال يوجد تجاو يذحر على د ت بير .
 -9ض ا ت صي الرهوم الهتادتة من الجباتة الضريبتة والثمرحتة والبلدتة وما في حمتدا
مم د د د د ددا افا د د د د ددد الع ازن د د د د ددة ال ام د د د د ددة ا د د د د ددد مص د د د د ددادر تمويلت د د د د ددا وزاد م د د د د ددن تف د د د د دداقم ال ج د د د د ددز
والدين ال ام .
ح الواقع االقتصادي وازمة الهيولة في ليبتا ضيطام على ه ر ال ملة الم لتة التي
تواص التراجع امام ال ملة الص بة (الدوالرذ في ظ م دودتة الموارد واالناهام الهتاهي
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

المواطنون موازنة االه ار وجتاز االمداد الطبي على الدوالر باله ر الرهمي والبال
( 1.32ذ دينار ليبي مااب الدوالر  ،بينما يباع رجال االعمال الدوالر عبر االعتمادا
المهتندتة به ر)3,09ذ دنانير للدوالر الوا د وقد جار هذا االجرار عا

اجتماع حان قد عاد

في تونس وضم مصرم ليبتا المرحزي وديوان الم اهبة والمجلس الرماهي واعتمد اتضام
ع ل االجتماع تصور البنك المرحزي للمبا رة بفتر االعتمادا
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المهتندتة للتجار لتوريد

الهلع مع فرض رهوم اهتيراد بنهبة  %120من سمن الهل ة واما بالنهبة لصندوق موازنة
االه ار فاد همر بتوريد هلع م ددة وتثون باله ر الرهمي ومن دون فرض اتة رهوم
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

(الم تري ذ يت تد فته البنك بدفع مبل م ين لاار الهلع المهتوردة او يتم تفوتض بنك اعر
بالدفع او قبول ه وبا

لصالر المهتفيد وهو المورد في مااب اهت م مهتندا

مطاباة

لل رو المتف عليتا .

-5االقتصاد الفمسطيني
افتددتر مددةتمر الاطدداع المص درفي والفددرص والت دددتا

ت د

رعاتددة م ددافا البنددك المرحددزي

االردني زياد الفرير في حانون الساني  2017وقد هدم المةتمر الدى
والمةههددا

دأ رجدال اخعمدال ال در

المالتددة والمص درفتة باالهددتسمار فددي فلهددطينا وت دريفتم بواقددع الاطاعددا

االقتصددادتة

وف د قددانون االهددتسمار الفلهددطيني وال دوافز االهددتسمارية المتا ددة وفددرص االهددتسمار المتددوفرة فددي

فلهطين اوال رحا

واالت ادا

ال ر،تة المهتسمرة في فلهطين اوت ديدد تددع

ومبداد ار مجلدس

الو دة لدعم وتمحين االقتصاد الفلهطيني.
والت د دددتا

الع دددما

ترح د ددز ف الت د ددا
.ال قد ددا

الم د ددةتمر عل د ددى الم د دداور التالت د ددة (واق د ددع الاط د دداع المصد د درفي :الف د ددرص

االقتصد ددادتة بم تطتد ددا ال ر،د ددي ومد ددع ال د ددالم  .دور المصد ددارم فد ددي ت مد ددتم

المالت ددة ف ددي فله ددطين وااله ددتارار الم ددالي ف ددي فله ددطين وم فد د از االه ددتسمار  .تط ددوير

وت ددديأ أدار الاطد دداعين المص د درفي والمدددالي فد ددي فلهد ددطين وااله ددتسمار فدددي الا دددس ذ.وحد ددان اهدددم

التوصتا

التي عرا بتا الم ارحون هي :

 -1ض د درورة أن د ددار صد ددندوق اهد ددتسماري عر،د ددي -فلهد ددطيني التموي د د م د دداريع اهد ددتسمارية داعمد ددة

ل قتصاد الفلهطيني ا على أن يوزع عامد على ممولي الصندوق.

 -2دعددوة الرهددامي ال ر،تددة والفلهددطينتة الددى مزيددد مددن االهددتسمار فددي معتلددا م ارف د االهددتسمار

الفلهطيني .

 -3دع ددوة البندددوك االه د د متة ال ر،ت ددة واالقلتمتد ددة إلد ددى زيد ددادة اه ددتسماراتتا ف ددي معتل ددا قطاعدددا
االقتصاد الفلهطيني .
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 -4زيادة نصي

المصارم والمةهها

المالتة ال ر،تة في تنمتة االقتصاد الفلهطيني .

 -5دعوة الدول ال ر،تة لتهتي افتتاح مزيد من الفروع للمصارم الفلهطينتة لديتا .
 -6ت زي ددز اه ددتراتيجتا
الادس.

ال ددمول الم ددالي وري ددادة اخعم ددال وتمح ددين المد درأة وعصوصد دام ف ددي مدين ددة
الص ددييرة والمتوه ددطة خهميتت ددا ب ددالنتوض باقتص دداد

 -7ت ددوفير المزي ددد م ددن التمويد د للم ددروعا

فلهطين .

 -8دع ددوة المص ددارم ال ر،ت ددة والي ددرم التجاري ددة والص ددناعتة ال ر،ت ددة لت ددجتع المب ددادال
ولتهتي الصاد ار والمنتجا

الفلهطينتة الى م تطتا ال ر،ي والدولي .

التجاري ددة

 -6اقتصاد جمتورية ايران االه متة:
المصدرفتة

ّبين المدير التنفيذي لبنك (تجار ذ االيراني بأن البنك نجر في إقامة ال قا
الن د د د د ددطة م د د د د ددع (63ذ بن د د د د ددك أجنب د د د د ددي ف د د د د ددي حد د د د د د م م د د د د ددن (ترحت د د د د ددا ،المانت د د د د ددا ،اتطالتا،اه د د د د ددبانتا،

فرنها ،هوته ار ،الصين ،النمها ،روهتا ،بريطانتا،االما ار ال ر،تة المت دة ،بلجتحا ،التابان ،حوريدا
الجنو،تة،الدنمارك والت تكذ ،وأ ار إلى أن عودة البنوك االيرانتدة الدى النظدام المصدرفي الددولي قدد
تتددتر لت ددا فرصددة الم ددارحة فددي تمويد د م دداريع البنددى الت تت ددة فددي ايددران ولف د

بجم تة االتصاال

المالتة ال المتة بين البنوك (هوتف ذ هاهم في

البنوك الم لتة االيرانتة في تبادل الم لوما
أجر بنك هبه االيراني عملتا

إل ددى ان االتص ددال

الاهم االعظدم مدن م داث

والوسام مع البنوك االجنبتة .

مصرفتة مع البنوك االجنبتة بلي

قتمتتا 400ا 4ملتار

دوالر و،تذا اهت اد البنك  %80من ن داطه قبد فدرض ال ظدر الددولي علدى ايدران  .ولفد

المددير

التنفيددذي لبنددك هددبه االي ارنددي بددأن البنددك حددان فددي طلت ددة البنددوك االيرانتددة فددي مجددال ال ملددة الصد بة

وتوقدع بدأن تصد التبدادل المدالي للبنددك الدى (5ذ ملتددار دوالر فدي نتاتدة الهددنة االيرانتدة (الفارهددتة ذ

التي تنتتي في تر أذار الاادم .

أ ددار ه ددحرتير ررف ددة طتد دران للتج ددارة والص ددناعة والمن دداجم والز ارع ددة االيرانت ددة ال ددى اتف دداق

الرمتهد ددين االي ارند ددي والترحد ددي علد ددى افتتد دداح بند ددك م د ددترك تهد دداعد علد ددى ته د دريع ال قد ددا
واالقتصددادتة والت ددوت

ال ابا

المالتددة واالهددتسما ار الم ددترحة وتطددوير ال قددا

المصرفتة والمالتة والجمرحتة والترانزي

والت ريفة التفضيلتة.
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التجاريد ددة

التجاريددة السنامتددة وا ازلددة

ن ددر صد د تفة هم ددري ف د د ددي ع ددام  ،2016عد د ددن عض ددو هيم ددة من دددو،ي ررف ددة التج ددارة

االيرانتة (دان مندذ ،الذي م البنك المرحزي االيراني مهةولتة ارتفاع ه ر الدوالر ،موض ام ان
ال حومة والبنك المرحزي ال ت م ن على ت اي توازن بدين ال درض والطلد رردم امت ثتمدا اثبدر
عزين لل م

علته تب ا

الص بة  ،وهذا االرتفاع هتترت

تضعمتة  ،حمدا هديةدي الدى ارتفداع

حلفة البضامع المصدرة وحذلك تلك التي تهتتلك في الداع .

وق ددال الم ددرم اله دداب عل ددى و ازرة االقتص دداد ( ه ددين صمص دداميذ  :ان ال حوم ددة تأع ددذ

بنظ د د ددر االعتب د د ددار نفااتت د د ددا وعج د د ددز ميزانيتت د د ددا  ،وتا د د ددوم بت دي د د ددد هد د د د ر ص د د ددرم ال د د دددوالر تب د د د دام

لددذلك ،لتهددد هددذا ال جددز عددن طري د رفددع ه د ر صددرم الدددوالر  ،وان المنظومددة المص درفتة اعلن د
مددةع امر اندده بددا

بالمحددان للبنددوك االيرانتددة بتددع و درار الدددوالر  ،وهددذا عطددأ الن اتفاقتددة برج دام لددم

تطب ب ح حام

ترف دع ال اوبددا

ولم يجري اتصال البنوك االيرانتة بتع و رار الدوالر بنظيراتتا في العارا ولم

بصددورة حاملددة تددى االن ،وان ال حومددة عندددما ال تع ددى مددن تددأسي ار رفددع ه د ر

ال ملة الص بة لتذا ال د فتذا اما م نا ان ذلك هو في ال اتاة جزر مدن هتاهدتتا او انتدا عداجزة

عن الهتطرة على ه ر صرم ال ملة الص بة .
 -7االقتصاد التركي:
ت زز المدع ار

الوطنتة للب د النمو الم تم

لذلك البلد عن طري

تادتم المصدر

الضروري الهتسما ار جديدة مما تهاهم في رفع مهتو الرفاهتة .حما وتعفا المدع ار الوطنتة
من اعتماد الب د على التموي االجنبي وأهاس دعم االهتارار االقتصادي و،تذا العصوص
ت تبر االهواق المالتة المتطورة متمة فتما يت ل بت وي مدع ار

النمو الاوي .

بل د ه د ر الفامدددة علددى ادوا

البلد الى اهتسما ار

وضمان

الهتاهددة النادتددة للبنددك المرحددزي الترحددي فددي نتهددان 2016ذ

نافذة االقدراض للهديولة (%0ذ وهد ر االقدراض(%7.25ذ هد ر الريبدو خهدبوع وا دد (%7.5ذ و

ه ر نافذة االقتدراض للهديولة ( 10.25ذ حمدا بلد م ددل التضدعم فدي تمدوز %8.79 (2016ذ.
و،ل د د اجمد ددالي اال تتاطتد ددا

مد ددن الناد ددد االجنبد ددي للبند ددك المرحد ددزي للجمتوريد ددة الترحتد ددة فد ددي عد ددام

8(2016ا 101دوالر امريحد ددي ذ وا تتاطتد ددا

امريحي ذ.

البند ددك المرحد ددزي مد ددن الد ددذه
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 19.6ملتد ددار دوالر

-8االقتصاد الهندي

ب ددد مددرور أر ،ددة ددتور علددى ق درار ال حومددة التندتددة باهددتبدال الفمددا

عملتتا والذي صدر في أوام

النادتددة الثبي درة مددن

تر ت رين الساني من ال ام  2016مما أد الى التأسير على نمو

االقتصداد التنددي لتلدك الفتدرة  ،والتددم هد

مدا أعلنده رمدتس الدوزرار التنددي ناريندد ار مدودي مددن

هددذا الا درار هددو التصدددي القتصدداد االم دوال الهددودار والتتددر الض دريبي فددي التنددد الددذي قدددر بأندده

تهاوي أو يزيد على جم االقتصداد الرهدمي للتندد ،أضدافة الدى الرربدة بكعدادة ملتدا ار الددوال ار

مددن الناددد وهددي بصددورة سددروة ريددر م هددوبة فددي االقتصدداد الرهددمي الددى االقتصدداد الرمتهددي للدولددة

بالضد ددافة الد ددى توجتد دده ض د در،ة الد ددى المت د ددددين الد ددذين تهد ددتتدفون التند ددد ممد ددن ت د ددتبه فد ددي انتد ددم

تهتعدمون اوراقا نادتة مزورة من تلك الفما

الثبيرة .

إال أن الدولة والتنفيذ الهير للارار أنا الذحر أد الى ناص حبير في الناد الموجدود فدي
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

ال الم نموام ،إذ انعفض

النادتة من بين أهدرع اقتصدادا

نهبة النمو في الهنة المالتة ال التة  2017بنهبة %6.5ماارنة بالنهبة

الماضتة بنهبة . %7.6
ت م التند جاهدة فدي هدبي ان تثدون ا دد أهدم االقتصدادا

االنتاجتة وفتر االهتسمار امام الجمتع اال ان الت دتا

عالمتدا مدن عد ل الم ددال

التي تواجتتا هاملة ومنتا حاالتي -:

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

ال املة .

االعدر ولزيدادة توظيدا اليدد

سانتا -:اصدرار ال حومدة التندتدة علدى التوجده ن دو ت ويد ال ملدة الدى (الب هدتكذ بددالم مدن الدورق
من ع ل ت زيز عملتة الدفع الرقمتدة (بطاقدة الثدود
من مه ى ال حومة التندتة لمحاف ة الفهاد .

او الت ريد ار الرهدمتة عبدر البندوك ذ حجدزر

سالسا -:ان المناط الريفتة التي تجدري فيتدا م ظدم الت دام

من ا سار الهلبتة مدن قدرار ال حومدة التندتدة اهدتبدال ال مد

المالتدة ناددام ريدر قدادرة مدن الت دافي
النادتدة علدى الدررم مدن تاددتم دعدم

حبير من قب ال حومة التندتة في الموازنة ال التة بما تاار  385ملتار رو،تة .
راب ا  -:بالنهبة الى قطاع الصناعة البد من ال حومة التندتة ال م علدى اهدت ادة الهديولة لددعم
الصناعا

الصييرة والمتوهطة ال جم التي ت تبر الم رك الرمتهي للصناعة في التند .
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عامها -:تمر االقتصاد ال المي بال ديد من الص وبا

اسر ب ض الا ار ار الدولتة ومنتا الوالتا

المت دة االمريحتة في ظ ادارة الرمتس االمريحدي الجديدد دونالدد ت ارمد

التدي تلجدأ الدى الهتاهدا

ال مامتة و،ريطانتا تمر اتضا بتيي ار ب د قرار عروجتا من االت اد االور،ي .
وبالم صلة فأن ميزانتة التند لل ام  2017جار

في وق

تأم فته دز بتاراتتدا جاناتدا

ال اثم من االهتام في ازدهار هذا البلد اقتصادتا في هبي التتيمة للفوز في االنتعابا
ال م

تهددب

المابلة .

ق درار رمددتس وزرار ال دد(ناريند ار مددودي ذ المفدداجئ فددي ت درين االول الماضددي به د

فمتي (500ذ و(1000ذ ر،تة مدن التدداول فدي إليدار مدا تادر مدن  %86مدن الم دام

النادتة بالتند فض عن ضرورة إيداع تلك اخوراق النادتة في البنوك ب د أقصى  30حانون االول

الماضي مع ت ديد االهتبدال بمبل (4000ذ ر،تة ح دد أقصدى عد ل االهدبوع الوا دد امدع تعويد

البنك المرحزي التندي ص

تة اهت م تلدك الفمدا

لياتدة نتاتدة الهدنة المالتدة التندتدة والتدي تنتتدي

في نتاتة  2017/3/31ريطة ان يراف اهت م تلك الفمدا

حتدا

تأييدد مدن الم حمدة المعتصدة

والتي يتم فته بتان اتاة ال صول علدى تلدك االمدوال مدع قتدام البندك بدالت وتض ح دد اقصدى مبلد

(25000ذ ر،تة (عمهة وع رون الا ر،تة ذ مما يةحد فرض المرحزي التندي قيودام على اله
النادي وعدم ج له را.

اعتبر ال ديد من االقتصاديين ال الميين واص ا

الارار الهتاهي بأن هذ العطوة عطوة

ريدر مهددبوقة مددن رمددتس الددوزرار الدددتماراطي التنددد تفددوق حد مددا تف لدده ت ارمد
االقتصادتة او قضاتا ال قا

هدوار فددي هتاهددته

السنامتة بين امريحا وباتة دول ال الم ،اذ اعتبر المتتمين في ال أن

ار اه ددمام ف ددى ددر التن ددد ض ددد التت ددر الضد دريبي واالمد دوال اله ددودار ،والفه دداد
التن دددي بأن دده إجد در م
المهت ري .
فالارار اذا تهتتدم ال د من الفهاد والتزوير والاضار على االموال الهودار ،ووفاا لمهر

و ازرة المالتة التندتة ل ام  ،2017-2016فان الارار تحون اهتتدم ار ،ة وهي ال د من الفهاد
والتزوير واهتعدام اخوراق المالتة الاتمة في اخن طة الرهابتة ،وتراثم االموال الهودار ،ح ا
اال

التتر

الضريبي ووضع جمتع االموال ب د تطبي

الارار ت

طاملة الت اه

الضريبي ذ.
ررددم اهميتدده ..تهددب

الا درار فددي صدددمة ل قتصدداد التندددي وفددي ت لي د التثدداليا قصدديرة

المد ،اثد ان هناك  3صددما

،االولدى خجمدالي الطلد

نتيجدة تنداقص الهديولة وعهدامر السدروة

بالنهددبة لت دةالر الددذين اعتدداروا عدددم إع د ن تددازتتم النادتددة ،والصدددمة السانتددة لل ددرض نتيجددة دور
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الناددود حمدددع مددن مدددع

االنتدداا فددي الز ارعددة،على هددبي المسددال ،واعي د امر ت زيددز ال د ور ب دددم

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
ونصا درجة مموتة ،من اجمالي النمو اذ يبل  %7هنوتام في المتوهط .
في المااب ت ير ب ض الت لت

الى ب ض الفوامد فدي اخجد الاصدير ،فدب ض السدروا

ري ددر الم ددروعة ه ددتعتفي وب ض ددتا هيعض ددع للضد دريبة ،خن اصد د ابتا اض ددطروا لافص دداح ع ددن
سرواتتم ودفع الضرام

الجزامتة ،او عهروها او قاموا بيهيلتا .وبصفة عامة ،محن

ال حومة من ت صي الضدرام

تلك الهتاهة

علدى االمدوال الهدودار علدى االقد لمدرة وا ددة او ب دح دامدم ،فدي

ضور تنامي معاطر اال تفال بالناود .

 -9االقتصاد الياباني:
وفتم د ددا يت لد د د بالتوق د ددا

عل د ددى الم د ددد الاص د ددير ،ف د ددأن االقتص د دداد التاب د دداني يتج د دده ن د ددو

الت ددافي ،وذلددك يدددعم مددن تددأسير الهتاهددا

العارجتددة ،فددي ددين ان ال مد ووضددع الدددع تظت دران

اتجاه دام ن ددو الت هددن وهندداك معدداطر علددى االقتصدداد التابدداني بمددا فددي ذلددك تبدداطة االقتصددادا

االهدديوتة النا ددمة ومنتددا االقتصدداد الصدديني والدددول التددي لددديتا مصددادر طبت تددة فددي ظ د ض د ا

االقتصد ددادا
االقتصددادا

الظروم .

العارجيد د د ددة  .بالضد ددافة الد ددى ذلد ددك ينبيد ددي ات د د ر االهتمد ددام الد ددى ت ازيد ددد الال د د

العارجتددة وتددأسي ار التالبددا

د ددول

فددي االه دواق المالتددة واه دواق رأس المددال فددي مس د هددذ

وهد ددت م ال حومد ددة التابانتد ددة ح د د مد ددا بوه د د تا حد ددي يد ددتمحن االقتصد دداد مد ددن التيل د د

االنحم دداش وت ايد د االنت دداش االقتص ددادي وتو ي ددد الضد درام

علد ددى

ف ددي نف ددس الوقد د  ،وت مد د ال حوم ددة

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

االجور وت هين وضع ال مالة .
 -1التوق ا

مدن اجد االهدتسمار وزيدادة

االقتصادتة  2016 /والموقا االهاهي ل قتصاد واالدارة المالتة لل ام . 2016

 -2عطة ال م ب ان ت زيز التنافس الصناعي .
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وقددد قددرر بنددك التابددان ادعددال التتهددير النادددي الثمددي والنددوعي (QQEذ مددع م دددل ه د ر

الفامدة الهلبي لت اي التدم باهتارار االه ار  %2في (2016/1/29ذ .

ضعف الصادرات واستقرار في الواردات انخفاض العجز في ميزان السمع الخدمات
الصاااادرات  -:ت ددتد الص دداد ار التابانت ددة ف ددي ه ددذا ال ددتر ال ددة م ددن الضد د ا وم ددن عد د ل ج ددم
الصاد ار ماهم ه

مناط ال الم فأن جم الصاد ار الى اهتا والمناط االعر فأنتدا ت دتد

ض فام  ،اما جم الصاد ار الى الوالتا
جتة اعر فاد افظ

المت دة االمريحتة فأنتدا تدنعفض بصدورة م تدلدة  .ومدن

الصاد ار الى االت اد االور،ي على الة االهتارار وعلى المد الاصير

مددن المتوقددع ان ت ددتد الصدداد ار ارتفاع دام تدددريجتام ممددا يددن حس ب ددح رمتهددي علددى االقتصددادا

العارجتددة واهددت ادة عافيتتددا ب ددح م تدددل  .ومددع ذلددك  ،يج د
االنحماش في االقتصادا

االجنبتة .

امااا ال اواردات  -:فاددد ددتد
الواردا

م

الددة مددن االهددتارار فددي هددذا ال ددتر  ،و ه د

من اهتا واالت اد االور،ي اظتر

االمريحتددة حان د

ظددة باندده هندداك معدداطر مددن

الة من االهتارار اما الدواردا

ض د تفة  .امددا بالنهددبة للتوق ددا

تدريجتام .

المندداط فددان جددم
مدن الوالتدا

علددى المددد الاصددير  ،فددان ال دواردا

وفتمدا يت لد بددال جز فدي ميدزان الهددلع والعددما

المت ددة
هددترتفع

فانده يتجدده ن دو االنعفداض وان الفددامض

فددي المي دزان التجدداري فددي حددانون االول  2016قددد انعفددض  ،حمددا ان قتمددة الصدداد ار انعفض د
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 حاند

نهددبة ال دداطلين عددن ال مد فددي

ددتر ح ددانون االول م ددن ع ددام  2015ه ددي 3ا %3و ،ددنفس المه ددتو لل ددتر اله دداب  ،ام ددا نه ددبة
ال د دداطلين للفمد ددا

ال مريد ددة مد ددا بد ددين  15الد ددى  24حد ددان بنهد ددبة 2ا %5و،د ددنفس المهد ددتو لل د ددتر

الهاب  ،وقد ازداد عدد الاو ال املة ،اال عاص ال املين وحذلك ال اطلين عن ال م .

ان ع دددد ال دداملين وع ددروض ال مد د الجدي دددة يرتف ددع  ،وهن دداك نه ددبة م ددةسرة م ددن المتا دددمين

ل روض ال م

عذة باالرتفاع  ،وان هاعا

دون تييير تاريبام .

ال مد االضدافتة فدي قطداع الصدناعة الت ويلتدة هدي
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اما بالنهبة ل رحة االجور فان االر،داح النادتدة الت اقدتدة سابتدة تاريبدام وان المبلد االجمدالي

لألر،دداح النادتددة يددزداد وباعتدددال  .وبالنهددبة للتوق ددا

علددى المددد الاصددير .ف د د د د ددكن ال مال د د ددة فددي

ت هن .
االسعار واالسواق المالية
اه ار المنتج انعفاضام بوتيرة ابطأ في ا وندة االعيدرة واهدتارار اهد ار المهدتتلك

تد

بصورة عامة بأهتسنار المواد اليذامتة الطازجة والمنتجا

النفطتة ومحونا

م ددة اعر .

وطبا دام لمهددر ساددة المهددتتلك ال ددتري ( مهددر االهددر ال ددام ذ  ،فددان نهددبة االهددر التابانتددة

الت ددي توق د د

ارتف دداع باخهد د ار حاند د

8ا %74ف ددي ددتر ايل ددول  2016و،نه ددبة  %4-3ع ددن

ال ددتر اله دداب .ام د د د د د د د ددا بالنه ددبة للتوق د د د د ددا

علد د د د د د ددى الم ددد الاص ددير  ،ف ددأن اه د د د د ددار المه ددتتلك

( بأهتسنار المدواد اليذامتدة الطازجدة  ،المنتجدا

النفطتدة و المحوندا

ترتفع بأعتدال ولثن يتوقع ان تباى مهتارة في الوق

ال الي .

الم دددة االعدر ذ يتوقدع ان

 -01االقتصاد االمريكي
اوض د

ب أن الهتاها

في م دال

د ارهددة جديدددة للبنددك الدددولي ب ن دوان (مراقبددة التجددارة ال المتددةذ الددة عدددم التاددين

في البلدان المتادمة والتي تهداهم فدي تبداطة التجدارة ال المتدة ،اذ اهدتمر التبداطة

النمو للتجارة ال المتة لل ام العامس على التوالي الى ان وص الى ادنى مهتو لده

فددي ال ددام  2016منددذ االزمددة المالتددة فددي ال ددام  ،2008اذ ددتد
(%1ذ فددي ال ددام  2016ماارنددة
تد

تجارة العدما
ان هب

التجددارة الهددل تة نم دوام بنهددبة

(%2ذ فددي ال ددام  2015و(%2.7ذ فددي ال ددام  ،2014فتمددا

قدرة نهبتة على الصمود والت افي عما حان

علته في ال ام .2015

التراجع في النمو وعدم الت افي هو عدم التاين في الهتاها

وجه العصوص الهتاهدا

المتب دة فدي الوالتدا

المت ددة و اور،دا والتدي تهدبب

بنهددبة (%0.6ذ ،اذ نددتج عددن تلددك الصددور الضددبابتة ددول الهتاهددا

االقتصادتة وعلى

فدي ت ارجدع التجدارة

االقتصددادتة المتب ددة قد ار ار

عدم االهتسمار والتصدير او تأجيله ،حما انعفض االنفاق االهتت ثي.

ال المتة.

ان حس تباطة نمو التجارة هلبام على نمو االنتاجتدة وهدذا مدا ان حدس علدى ه هد الاتمدة
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 -0فرض الضرائب في الدول العربية:
اوص د

فددرض الضدرام

مدددير عددام صددندوق الناددد الدددولي (حرهددتين ال ر درادذ ال حومددا
وتنوتددع مصددادر الدددع وب ددح تدددريجي و،نهد

ذلددك ب ددح مهددتمر ومتماهددك مددن اج د ت فددي االعددت ال
منطاة واعر .

ال ر،تددة بضددرورة

منعفضددة علددى ان تحددون تنفيددذ

وان ال تحددون هندداك عدددم ت دوازن بددين

 -6تباطؤ نمو االقتصاد االمريكي :6106
ددتد االقتصدداد االمريحددي نم دوام متبدداطئ بنهددبة (%1.9ذ ع د ل الر،ددع االعيددر مددن ال ددام

 2016فتما اد انعفاض الصاد ار الى تراجع نهبة النمو فيتا بنهبة (%3.5ذ ماارنة بالفصد

السالأ لذا

ال ام.

ددتد االنفدداق االهددتت ثي العدداص نم دوام اثسددر بالي د ممددا حددان متوق دام مااب د ت ارجددع فددي
االنفاق االهتت ثي واالهتسماري ال حومي.
هج الناتج الم لي االجمالي نموام بنهبة (%1.6ذ عام  2016ماارنة بم دل (%2.6ذ

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

 -3تحميل البيانات االقتصادية لشهر كانون االول  6106والصادرة في شباط :6107
بل ال جز في الهدلع والعددما

فدي دتر حدانون االول 44.3( 2016ذ ملتدار دوالر ،اذ

هددج انعفاض دام بمادددار (1.5ذ ملت ددار دوالر ماارنددة ب ددتر ت درين الس دداني  2016الددذي بل د فت دده
ال جز التجاري (45.7ذ ملتار دوالر.
بلد د مجم ددوع الص دداد ار االمريحت ددة م ددن اله ددلع والع دددما

ف ددي ددتر ح ددانون االول2016

(190.7ذ ملتددار دوالر لتهددج بددذلك ارتفاعدام بن ددو (5ذ ملتددار دوالر ماارنددة ب ددتر ت درين السدداني
.2016

بل مجموع الواردا االمريحتة في حانون االول235( 2016ذ ملتار دوالر مهدجل مة بدذلك
ارتفاعام بن و (3.6ذ ملتار دوالر ماارنة ب تر ت رين الساني .2016
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 -4حركة التجارة منذ بداية عام  6106ولغاية كانون االول :6106
فددي ددتر حددانون االول  2016بمادددار (1.9ذ

ارتفددع ال جددز فددي تجددارة الهددلع والعدددما

ملتار دوالر ،اي بنهبة (%0.4ذ ماارنة ب تر حانون االول .2015
الواردا

الصداد ار بنهدبة (%2.3-ذ اي بماددار (51.7ذ ملتدار دوالر ،حمدا انعفضد

انعفض

بنهبة (%1.8-ذ اي بمادار (49.9ذ ملتار دوالر.

ارتف ددع م دددل ال ج ددز التج دداري لله ددلع والع دددما

لأل ددتر الس س ددة (ت د درين االول وت د درين

السداني وحدانون االول 2016ذ بن ددو (2.8ذ ملتدار دوالر ماارندة بددذا
اذ ارتفددع متوهددط الصدداد ار مددن الهددلع والعدددما
والعدما

اال دتر مدن ال ددام ،2015

لتص د الددى (3.4ذ ،حمددا ارتفددع متوهددط الهددلع

بن و (6.2ذ ملتار دوالر ماارنة مع حانون االول .2015

 -5الصادرات والواردات االمريكية (السمعية ،الخدمية):
الصادرات:
الصدداد ار الهددل تة بمددا يبلد (4.8ذ ملتددار دوالر لتبل د (126.9ذ ملتددار دوالر

انعفضد

فدي حدانون االول  2016بهدب
والياز الطبت ي ،فتما ارتف

ارتفداع المدواد الصددناعتة و رحدا

الطدام ار المدنتدة وزيد

الوقددود

الصاد ار العدمتة بمادار (0.2ذ ملتار دوالر لتبل (63.8ذ ملتار

دوالر نتيجة ارتفاع مة ر العدما

المالتة والهفر وال

ن والموانئ.

الواردا :
الواردا

من الهلع بمادار ( 3.6ذ ملتار دوالر لتبلد (192.6ذ ملتدار دوالر فدي

ارتف

حانون االول 2016/مع ارتفاع قطع رتار المرحبا

والهتا ار والمواد الصناعتة والياز الطبت ي

ال

الدواردا

العدمتددة علددى جمتددا عنددد (42.3ذ ملتددار

واالهددمدة والمبيدددا

دوالر.

درية ،فتمددا افظد

 -6حجم التجارة بين العراق والواليات المتحدة:

الوالت ددا

هددج الميدزان التجدداري فددامض مادددار (4.7ذ ملتددار دوالر ،بليد
المت دددة (6ذ ملت ددار دوالر فتم ددا بليد د

الصدداد ار ال راقتددة الددى

الص دداد ار االمريحت ددة ال ددى ال د دراق (1.3ذ ملت ددار

دوالر.
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حما هجل

فتمددا بلي د

الواردا

ال راقتة مدا قتمتده (4.57ذ ملتدار دوالر دح الدنفط العدام (%97ذ

قتمددة الصدداد ار االمريحتددة مددا قتمتدده (1.97ذ ملتددار دوالر والتددي ترحددز ب ددح حبيددر
السايلة والمرحبا

على ا ال

والم دا

امددا فددي عددام  2015فاددد هددج

الوق د

الثتر،امتة وقطع رتار الطام ار وال بو .

جددم التبددادل التجدداري مددا قتمتدده (7.2ذ ملتددار دوالر ،فددي

الددذي صددرح المت دددأ باهددم الهددفارة االمريحتددة فددي بيددداد الددى ان ررفددة التجددارة االمريحتددة

عبددر عددن اهتمامتددا باالهددتسمار فددي ال دراق فددي الاطاعددا

ريددر النفطتددة الهددتما قطدداع االمددن

والطاقددة والبيمددة واالعمددار والص د ة والز ارعددة والهددتا ة الدينتددة وتطددوير البنددى الت تتددة عددن الهددلع
الزراعتة وا ال

والهلع االهتت ثتة.

 -00االقتصاد الفيتنامي:
ذحر عبرار اقتصاديون ان فيتنام هت ا هدفتا في عام  2017العاص بزيادة نمو الناتج

الم لددي االجمددالي (GDPذ بزيددادة  %6.7عمددا حددان علتدده فددي ال ددام  ، 2016ويرجددع ذلددك الددى
اتتا .

حفارة اص

وضع المرحز الوطني للم لوما

ت د

والتوق ا

االجتماعتدة واالقتصدادتة (NCIFذ الدذي تادع

ا درام و ازرة التعطددتط واالهددتسمار هدديناريوان للتنمتددة االقتصددادتة الم لتددة الفيتنامتددة لل ددام

 2017على اهاس تأسير التوجيتا

االجمالي ال المي من . %3.4

ال حومتة وتوق ا

صندوق الناد الدولي بنمو الناتج الم لي

وفاد دام لله دديناريو االول االثس ددر ا تم دداالم  ،ه ددوم ت ددافا االقتص دداد الم ل ددي عل ددى اه ددتارار

وتنميته وتظ االهتسمار الم لي يت هن وهدوم تهدتفيد فيتندام مدن تثاملتدا علدى الصد يد ال دالمي
بتدم ت هين الصاد ار واالهتسمار  .ومن أن ذلك ان يترجم الى نمو الناتج الم لدي االجمدالي
 6.44المامة والتضعم (5ذ %في عام . 2017

الهيناريو الساني يتوقع نمو الناتج الم لي االجمالي  %6.72ولتضعم من  %6في ال

ت ه د ددن هتحد د د االقتص د دداد وحفارت د دده  .وق د ددد ذح د ددر المرح د ددز ال د ددوطني (NCIFذ ان ادارة الهتاه د ددا
واالص د

ا

الاانونتددة و،يمددة االهددتسمار التددي نفددذتتا ال حومددة الفيتنامتددة فددي عددام  2016واالدارة

المرنة للهتاهة النادتة وهتاهة ه ر الصرم ا قد يرفع ه ر الفامدة بنهبة  %6في عدام .2017

ذحدر العبيددر االقتصددادي فددو دينده ندده ان هد ر صددرم (الددون الفيتندداميذ ماابد (الدددوالر

االمريحدديذ هدديتذبذ

فددي عددام  ، 2017وفا داُ للتيي د ار االقتصددادتة والمالتددة فددي ال ددالم فتمددا ا ددار
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(ل ددي د دوان نجت دداذ ال ض ددو ف ددي المجل ددس االهت دداري للهتاه ددا
المجلس يتوقع ارتفاع اه ار الفامدة من . %2-1
وهذا يتوقا على توجيتا

وزيددادة الروات د

من بنك الدولة في فيتندام  ،فارتفداع الفامددة تدأتي مدن التضدعم

االهاهددتة  ،وحددذلك مددن ت ددرك م دددال

الص د ودي خه د ار الفامدددة والهددندا

المالت ددة والنادت ددة الوطنت ددة ال ددى ان

الفامدددة بددين البنددوك ص د ودام ومددن االتجددا

ال حومتددة  ،وبالضددافة الددى ذلددك تثمددن الزيددادة فددي اه د ار

الفامدددة الددى عجددز المي دزان التجداري الددذي قددد تصد مددن  5-4ملتددار دوالر هددذا ال ددام  ،وزيددادة فددي

ه ر الدوالر االمريحي  ،والتثيا الصيني خه ار الصرم  .وا دار العبيدر االقتصدادي (فدو تدري
ساند ددهذ ان النمد ددو االقتصد ددادي لفيتند ددام فد ددي ال د ددام  2018الماب د د ه ددوم يت د ددزز مدددن قب د د صد ددناعة

التجتي از واالهتسما ار االجنبتدة المبا درة وقطاعدا
هدديواجه قطدداع البنددار والت ددييد ص د وبا

البندار والعددما

 .وقطداع الز ارعدة فدي دين

حسي درة ففيتنددام لددن تثددون قددادرة علددى جددذ

االهددتسما ار االجنبتددة ل ددام  ، 2016اذ وضد

الثسيددر مددن

ال حومددة اهدددام التنمتددة االقتصددادتة بنمددو الندداتج

الم لي االجمالي  %6.7والتضعم  %4ونمو قتمة الصاد ار من  %7-6ل ام . 2017
 -06االقتصاد الروسي

تسيددر نتددامج االقتصدداد الروهددي عددام  2016دددة ارتباطدده بددالمةس ار العارجتددة و،عاصددة

اه ار النفط وال اوبا

الير،تة وبالررم في االدار المرتفع لصناع الهتاهة النادتة والمالتدة والفريد

االقتصادي في ال حومة والثرملين فان النتامج النتامتة لل ام  2016حاند
المة ار االقتصادتة تأثيدا

المهدةولين الدروس مندذ عريدا  2015ان روهدتا تجداوز المر لدة

اخه دوأ فددي أزمتتددا االقتصددادتة التددي بدددأ

و،رحه عاوبا

معيبدة لامدال وامتدد

عا د

اخزمددة اخوحرانتددة وضددم الاددرم وفددرض وا ددنطن

اقتصادتة ومالتة على موهحو والتي ت ما

مع ت ارجدع اهد ار الدنفط فدي اخعدوام

اخعي ددر وتح ددا ارتف دداع أع ددداد الفاد درار ف ددي روه ددتا أن ال ددب د عه ددر ه ددبع ه ددنوا
االجتماعتددة وت ددير تجددار الهددنوا

الهدداباة وتصدري ا

المهددةولين الددروس الددى أن االصد

التتحلتددة ل قتصدداد الروهددي م ددروع مةج د الددى مددا ب ددد االنتعابددا
يتوقع أن تثون االعيرة للرمتس ف دتمير بوتين.

م ددن التنمت ددة
ا

الرماهددتة عددام  2018والتددي

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

االهددتت ك فددي الددب د والتددي انعفضد

أهم م رك للنمو وتتهدب

بدددورها لل ددام السدداني لت ددرم االقتصدداد الروهددي مددن

فدي انحمداش النداتج الم لدي بن دو  % 0.6وفد بتاندا

أولتدة  .وذحدر

هيمة اال صار الروهتة أن الدع ال اتاي للمواطنين تراجع في اال تر الدى  11االولدى مدن عدام
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 2016بن ددو 6ا %5ماارنددة بددالفترة نفهددتا مددن  . 2015ووف د توق ددا

ال حومتددة فددان الدددع

ال اتاددي للم دواطنين ت ارجددع ال ددام الماضددي بأثملدده بن ددو  %6عامددا بددان هددذا المة ددر ت ارجددع بن ددو
 %4و %1ع ددامي  2014و  2015عل ددى التد دوالي .وت ددز ت ارج ددع ال دددع ال ددى هب ددو الن ددا
االقتصادي وم اوال

ال حومة ضيط المصروفا

ال التدة ،لددم ترفددع ال حومتددة الم ا ددا

وللمرة االولى منذ ص ود بوتين بداتدة االلفتدة

التااعدتددة ،واثتفددى الدرمتس بالت تددد بتادددتم من ددة لمدرة وا دددة

فاددط عددام  2017تادددر بن ددو ته د ين دوالر اميرحتددا وفددي الوق د

االهددتت ثي

ذاتدده ،ت ارجددع الطل د

قربددة 8ا %4ب دددما انعفددض عددام  2015بن ددو  .%10وتددأسر قطاعددا
ال ددام الماضددي ا
والعدما

ب ح الف

االهددتسمار فددي قطاعددا

م دددال

به

هذا التراجع ،حما هو االهدتسما ار فدي هدذ الاطاعدا

متراج ددة مددع ارتفدداع ه د ر الفامدددة االهاهددي ومددن جان د

التضددعم فددي روهددتا الددى ادنددى مهددتو فددي تدداري

وطباددا لبتانددا

البنددار

ل ددم جددو

اعددر انعفض د

الددب د مددا ب ددد ال ابددة الهددوفيتتة .

رهددمتة أولتددة لددم يتجدداوز التضددعم  %5.8ماارنددة بد د  %12.9و  %11.4عددامي

 2014و 2015علددى التدوالي .وت ددود الت ارجددع الثبيددر الددى الهتاهددة النادتددة الصددارمة المتب ددة مددن

المصرم المرحزي الروهي وتراجع االهدتت ك الدداعلي 0وترحدز هتاهدة البندك المرحدزي الروهدي
على عفض التضعم وضمان عددم ارتفداع النهدبة فدي الهدنوا

الدس أ المابلدة  .ولتدذا لدم يعفدض

ه د ر الفامدددة االهاهددي بددأثسر مددن ناطددة وا دددة مددن  %11الددى  %10مددا ت نددي تفضدديله ضددبط

التضعم على ها

النمو  .وأعلن

المهةولة فدي المصدرم المرحدزي الفيد ار نابيوليندا ان هتاهدتتا

ترم ددي ال ددى عف ددض التض ددعم ال ددى  % 4ال ددام المابد د  ،وت ددوفير البيم ددة المناه ددبة م ددن أجد د تثي ددا
االقتصاد مع نه

تضعم منعفضة وتوق

و %1علددى ان يرتفددع النمددو فددي الهددنوا

ان يتراوح نمدو االقتصداد ال دام ال دالي بدين ،%0.5

المابلددة الددى دددود  ، %2لثددن ت ارجددع م ددارحة الاطدداع

العاص الى اق من  %30من الن ا االقتصادي  ،وعدم وجود اهتسما ار حافتة قد ت مد أزمدة
االقتصدداد الروهددي .وهدداهم

نهددبة الفامدددة المرتف ددة اضددافة الددى ارتفدداع اه د ار الددنفط فددي دعددم

المضددار الددى هددوق ال مد

والهددوق المالتددة الروهددتة  ،مددا دفددع نابيولينددا الددى التنبتدده بددان البنددك

الرو ،د د باد ددوة اذ ارتفد ددع بن د ددو  %20أمد ددام الد دددوالر ،و  %26مااب د د اليد ددورو .ودع د د راس المد ددال
المرحزي قد تضطر الى زيادة م ترياته من ال مد

االجنبتدة والدذه

وزيدادة ا تتاطاتده فدي دال

اهتمر ارتفاع ه رصرم الرو. ،

تراجع ه ر صرم الدوالر بداتة ال ام ال الي  2017للمدرة االولدى مندذ أ دتر طويلدة الدى

ما دون هتين روب  .وررم ت هن الرو ،ال ام الماضي فان عوام حسيرة قد ت د مدن قوتده ومنتدا
ت ارجدع اهد ار الددنفط ورفدع مجلددس اال تتداطي الفددرالي االمريحددي هد ر الفامدددة او ت دديد ال اوبددا

الير،تدة علدى المصدارم الروهدتة  ،واعيد ار اجدرارا
امدام مضدار،ا

البندك المرحدزي الروهدي التدي قدد تفدتر المجدال

الهماهدرة مدع سادتتم بدان ارتفداع الرو،د الثبيدر ال تصد
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فدي مصدل ة المصددرين

رحا

و،عاصة حبريا

النفط والطاقة في روهتا .وقد يرفع ال جدز فدي الموازندة الماومدة بالرو،د

االجنبت ددة لالد د ددة ص دداد ار الطاق ددة  .ولث ددن الهتاه ددة النادت ددة

بينم ددا أه ددم مص ددادر ال دددع ب ددال م

الااهي د ددة ،اضددافة الددى رمددان المةههددا

المالتددة والمصددارم الروهددتة مددن امحانتددة االقتدراض مددن

العددارا ،تتدددد النظددام المصدرفي فددي الددب د التددي ددتد

المالتددة العاناددة نتيجددة

عددددا مددن االزمددا

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

روهتا هديناريو اهدتراتيجتة النمدو التدي تضدمن

امحانتدة مضداعفة النداتج الم لدي

االجمالي تدى عدام  2035باالعتمداد علدى الاطداع العداص ،باعتبدار إن أهدم مهدألة فدي المر لدة
الراهن ددة ام ددام االقتص دداد الروه ددي االنتا ددال ف ددي ت ايد د االه ددتارار ال ددى النم ددو السابد د  ،وت ددنص ه ددذ

االه ددتراتيجتة عل ددى ت اي د د نم ددو ساب د د

عد د ل المددددة  ،2019-2017ونم ددو ع ددالي عد د ل المددددة

 ،2025-2020اما ع ل المدة  2035-2026فهيبدأ عندها صول تطوير ساب

اعلن مفوض الرمتس الروهي ل ماتة اوق رجال االعمال انه فدي دال اهدتعدم

ومهتار ،اذ

حافدة امحاندا

االقتصدداد الروهددي فددان افض د هدديناريو هددتحون فددي ددال صددول دعددم ال ه د ار م دوارد الطاقددة،
وتطبي حافة البرامج بنهبة  %100فهتثون هناك امحانتة لمضاعفة الناتج الم لي.

حما اثد المفوض بان النمو هتحون حفي في تعفتض التضعم م ي امر الى ان هناك الثسيدر

م ددن ال دددول ق ددد نج د د

باتب دداع تل ددك النظري ددة وم ددن عدد ل اتب دداع هتاه ددا

اقتص ددادتة حلت ددة وجزمت ددة

وحاالتي:
 -0سياسات اقتصادية عما المستوى الكمي:
المرحمة االولا:
(تعفتض تثاليا االنتاا ،ت ييد المعداطر ،اتبداع هتاهدة نادتدة توهد تة ،ضدمان
االمتمددان طوي د االج د ل قتصدداد بأه د ار تنافهددتة ،تعفددتض الت رفددة علددى عدددما

الت تت ددة ،تسبيد د

الت رف ددة الثمرحت ددة لألعد دوام  2019-2018عل ددى مه ددتو ع ددام ،2017

مواممددة الرهددوم الجمرحتددة للهددحان والمهددتتلثين الصددناعيين ،االصد
بتعفتض ددتا عل ددى المنتج ددا

الضرام ذ.

البنددى

الجدي دددة واعف ددار ال ددرحا
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ا

الضدريبتة وذلددك

الجدي دددة لم دددة عم ددس ه ددنوا

م ددن

المرحمة الثانية:
ددار مددن عددام  2020ضددرورة تعفددتض الضدرام
ابتد م
رفع الضرام رير المبا رة على االهتت ك.

المبا درة علددى االنتدداا ماابد

 -6سياسات اقتصادية عما المستوى الجزئي:
 ت ديددد قاممددة مددن الم دداريع الهددتراتيجتة التددي هددتحون لتددا االسددر الثبيددر فددي ت اي د النمددووتطوير االقتصاد على اهاس ال راثة بين الدولة والاطاع العاص.

 اعتمدداد الطددرق التانتددة الجديدددة مددن عد ل اعتمدداد نمددوذا تنبددةي للتنمتددة االقتصددادتة يددةديالى نظام اقتصادي جديد (اقتصاد التوق ا ذ اي ان االقتصاد هينتا من اقتصاد الهوق
(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 هددتسما ار االجنبتددة والم لتددة علددى ددد ه دوار مددن ع د ل تطددوير االنظمددة االقتصددادتة وعحددس
صدورة ايجابتددة ددول االقتصدداد الروهدي وذلددك مددن اجد علد 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
ت مد علدى الوصددول الدى ت ايد االقتصداد الرقمددي االلثتروندي ح دال باتدة البلدددان ذا

الهتاهدا
االقتصددادا

اهددتراتيجتا

ال م قددة (الوالتددا

المت دددة ،الصددينذ ال ارم دددة فددي ت ددديأ اقتصدداداتتا والتددي تمتل ددك

حومتددة فددي ت اي د ذلددك ،علم دام ان روهددتا تواجدده صدددمة مزدوجددة تتمس د بال اوبددا

االقتصددادتة التددي فرضددتتا ح د مددن الوالتددا

المت دددة واالت دداد االور،ددي ،بالضددافة الددى انعفدداض

أهد ار الطاقددة فددي االهدواق ال المتددة ،وهددذا مددا ان حددس هددلبام علددى م دددال

روهتا عام  2015رحودام ادام ان حس ذلك على م دال
وصل

النمددو فيتددا ،اذ ددتد

النمو ،اذ هج م دل النمو نهبة هالبة

الى (%3.7-ذ و(%0.6-ذ في عام  ،2016اال ان تلك الصدمة لم تةدي إلدى اهدتمرار

الرحددود ،اذ وب ه د

توق ددا

صددندوق الناددد الدددولي فددان مددن المتوقددع أن ت ا د االقتصدداد الروهددي

اه ددتا ار امر نه ددبتام ف ددي ع ددام  2017وتمح ددن أن ت اد د نمد دوام إيجابتد دام بم دددل (%1.2،%1.1ذ ل ددامي
 2018 ،2017علددى التدوالي ،نتيجددة للت هددن النهددبي فددي اهد ار الددنفط بالضددافة الددى الهتاهددا

التي اتب تتا روهتا في تالي االعتماد على باتة الاطاعا
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حالاطاع الزراعي والصناعي.

اخبار منوعة
رابطة المصارف العربية
رابطة المصارف تنجح بتدريب  560مصرفيا خالل الربع االول لسنة 6107
اقامد

رابطددة المصددارم فددي الر،ددع االول مددن ال ددام ال ددالي سمددان دو ار تدريبتددة لل دداملين

في الاطاع المصرفي تت ل باالمتسال وادارة المعداطر و ماتدة الز،دامن وتوعتدة الجمتدور بالضدافة
إلى محاف ة ره اخموال وتموي الرها
.

االعتصاصا

وع ل دتر اذار عادد تددري

 83متدددر،ا اضددافة الددى تدددري

ونج

من ع لتا بتددري

 521متددر،ا فدي معتلدا

بالت داون مدع درحة  KPMGفدي مجدال االمتسدال ب ضدور

 85عصددا علددى ال ملتددا

المص درفتة ال دداملة وتدددريبا

اعددر

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

االرها

عاد اجتماع موهع ب ضور ممسلي المصارم العاصة والهدادة المهدةولين عدن نافدذة بتدع

ال ملددة فددي البنددك المرحددزي ال ارقددي فددي ماددر رابطددة المصددارم لمناق ددة التددا
المرحد ددزي د ددول النافد ددذة ا وجد ددر إتضد دداح و د ددرح حافد ددة المتطلبد ددا
والم لوما

وت لتمددا

البنددك

مد ددن البند ددك المرحد ددزي ال ارقد ددي

المطلوبة لضمان االمتسال لم ايير و رو البنك المرحزي .

عا ددد ف ددي ما ددر رابط ددة المص ددارم اجتماع ددا ض ددر ممسد د الع ازن ددة االمريحت ددة اله دديد ج ددون
ه ددولتفان وممسل ددي المص ددارم العاص ددة لب ددأ مل ددا المص ددارم الم اره ددلة وت املت ددا م ددع المص ددرم
ال راقتة ،واهدت رض عد ل اللادار الم وقدا

مدن قبد ممسلدي المصدارم وامحانتدة فدتر هدابا

لتدا

فددي المصددارم عصوصددا فددي المصددارم االمريحتددة احمددا ب ددأ التطددو ار ال اصددلة فددي المصددارم
عصوصدا فدي مجدداال
واقتنار التانتا

االمتسدال ومحاف ددة رهد االمدوال اوتطددوير الثدوادر ال املددة فدي المصددارم

والبرمجتا

ال زمة.

وا ار هولتفان الى التطور الثبير ال اص في الاطاع المصرفي بنارام على توجتا
البنك المرحزي اضافة الى اهمتة قانون محاف ة ره االموال وضرورة ال م على ت هين وضع
ال راق في تايتم منظمة . FATF
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عممة البت كوين : Bit Coin
هي عملدة تمحدن ماارنتتدا بدال م

االعدر مسد الددوالر واليدورو  ،لثدن مدع عددة فدوارق

اهاهددتة مددن ابرزهددا  ،ان هددذ ال ملددة هددي عملددة الثترونتددة رقمتددة افت ارضددتة م ددفرة ال تمتلددك رقمددا

متهلهد د وت تم ددد ب ددح اهاه ددي عل ددى مب دداد ا الت ددفير ف ددي جمت ددع جوانبت ددا وال تعض ددع له ددتطرة
التاليدتة ول ال الم  ،ب يتم الت امد بتدا فادط عبدر دبحة
ال حوما والبنوك المرحزية حال م
االنترن

 ،حما انتا نظام نادي الثتروني ت تمد في الت ام

دون وجددود وهددتط بالضددافة الددى انتددا تعتلددا عددن ال م د

المالتة المبا رة بين مهتعدم وأجدر

التاليدتددة ب دددم وجددود هيمددة تنظتمتددة

مرحزيددة تاددا علفتددا وت تبددر اتضددا ال ملددة اخولددى مددن نوعتددا واالثسددر ددترة وانت ددا ار  ،تددم طر تددا

للتددداول للم درة االولددى عددام  2009به د ر صددرم ال يتجدداوز (30ذ هددنتا مااب د الدددوالر االمريحددي
ولثن هرعان ما تضداعف

تلدك الاتمدة عاصدة مدع زيدادة الت امد بتدا يدأ ت دير التادارير الدى ان

الصين تتداول ما تهاوي (100ذ الا عملة منتا يومتا ع ل التداوال
طر تددا هددو تيييددر ل قتصدداد ال ددالمي  ،لثددن ررددم ذلددك فتددي لتهد
بحة االنترن

التام .

يجري اهتبدال عملة الب

حوين بال م

ال ملددة الت ددفيرية الو يدددة علددى

الرهدمتة حالددوالر واليدورو ،عبدر م فظدة مالتدة

يددت حم فيتددا ال مي د ب درقم هددري عدداص  ،عبددر تطبتاددا

الثومبيددوتر تت ا د مددن ص د ة الم ددام

اليومتة ،وحان التدم من

التحترونتددة مرتبطددة بدداخالم مددن اجت دزة

وتضدديا المزيددد مددن هددذ ال ملددة الددى النظددام  ،وحددان

التدددم االهاهددي ان تثددون هددذ ال ملددة م دددودة بن ددو (21ذ مليددون بي د

حددوين وقددد تددم اهددتعدام

س سددة ار،دداع هددذا المبل د وبددالررم مددن تعطددي قتمددة هددذ ال ملددة دداجز االلددا دوالر  ،فأنتددا مدداتزال

ب يدة ب ض ال ي عدن اعلدى قتمدة وصدلتتا علدى االطد ق او اعدر عدام  2013عنددما تدم تدداولتا
ا
حان  1136دوالر قب ان تتراجع الى أق من  240دوالر حان النتتار بورصة (إم تي جدوحسذ
التابانتددة التاب ددة لمةههددة ب د

حددوين المنظمددة لتددداوال

 2014عام د د أهاهد ددي فد ددي ت ارجد ددع الب د د

ال ملددة الرقمتددة ددول ال ددالم ع د ل عددام

حد ددوين أمد ددام الد دددوالر  ،االمد ددر الد ددذي اد الد ددى ت ارجد ددع

المهتسمرين على االهتسمار في هذ ال ملدة  ،ب دد ضدتاع مدا تادر مدن نصدا ملتدار دوالر بهدب
االعت ارقدا

اخمنتدة فتمدا اهددت اد

لل ملددة الرقمتددة فددي الوالتددا
وب ض البنوك والمةهها

عافيتتدا مدرة أعدر مطلددع  ، 2015يدأ تأههد

المت دددة بتمويد قتمتدده  106مليددون دوالر تلاتدده مددن بورصددة نيويددورك

المالتة و مل

اهم (حوينبيزذ والتي ت تبر وا دة مدن ابدرز البورصدا

ال المتة العمس التي تنظم تداول هذ ال ملة وت دد هد رها أمدام ال مد

(حراثين ،بتهتام

اول بورصددة

الرمتهدتة حالددوالر وهدي

 ،بي تي هي الصين  ،بلوحت ين  ،وهير حد ذ ،و طمد
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الاتمدة االجمالتدة

لثافة عم

بتثدوين المتداولدة

اجز  14ملتار دوالر .

ولدة ال دالم رقمدام قتاهدتام فدي  22حدانون االول  2016بتعطيتدا

وتجدددر اال ددارة الددى ان ابددرز م ازتددا عملددة البد

ب ح ددس ال مد د

حددوين ،عدددم وجددود رهددوم علددى الت ددوت

االع ددر التاليدت ددة بالض ددافة إل ددى اله ددرعة والهد درية ف ددي ناد د الت ددوت

عضددوعتا لهددتطرة البنددوك وال حومددة  ،امددا ابددرز عيو،تددا هددو تهددتي ال ملتددا

االموال في ظ رتا

الرقابة .
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وعد ددم

الم ددبوهة ورهددي

