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 تقرير خاص عن أهم التطورات االقتصادية والمالية

  2020 شــباط رـهــة لشـيـالمـوالعة ـيـربـالع

                                  

 االقتصاد العراقي

 التطورات االقتصادية األخيرة

فاا النفا  حقق الناتج  الحلياا اماحاتلا حيث  2019خالل عام  ببطيءاالقتصاد العراقي يستعيد عافيته        

% بتلحقترناام مااع الااات  المااتبق محاات حفياات الاات جلقيااق جلاا ل ع مااا فااا  4.8بياا   نحاا ا   2019عاات  األول ماا  

وبشا   حاتاااك ححلفايم ليدياتد  فاا االن حتش الذي شهده االقتفتد خالل الاتميي  الحتضيي . ويأجا هذا النحا  

هت % حتت االن( واالنتاتش فا النشتط االقتفتدي غير النفطا )بديتد  مقادار6.3الت  انتتج النفط الخت  )وص ال  

بتلحقترنم مع الات  الحتضا انم/ انم(. ويااد  االنتااتش األخيار الات  2019% فا النف  األول م  الات  5.6

جلم  ممت يتت هط ل األمطتر وإنتتج ملتصي  زراعيم قيتايمك وجلم  إنتتج ال هربتءك وايتام متليم ج اايم 

ؤدي مثا  هاذه التطا رات امييتبيام الات رفاع مرجبطم بديتد  فتج ر  األا ر واالاتهالك الات . وم  الحت قع ان جا

ك مقترنام بتالن حاتش الاذي 2019% بلي ل نهتيم عات  4.6نح  النتج  الحليا اماحتلا اللقيقا الت مت يقدر بنل  

%. لقاد 5ك فا حي  يراح ان جتمترع وجير  نح  االقتفتد غيار النفطاا الات ححثار ما  2018% فا عت  0.6بي  

فا حدائه عيت نظرائه فا الحنطقم هذا الات . ل   دينتمي يم الم تن فيه جتطيب نح ا" حعيت جف ق االقتفتد الاراقا 

ب ثير ليلفتظ عيت الحمت   اللتلا م  االزدهتر. ول   وعيات الارغم ما  التلما  األخيارك فاأن الااراق ال يادال 

 ا دوا إلت منتطقهم.ميي ن م  النتزحي  لم ي 1.5 ححرم ن هنتك حبلتام الت الحمتعدات امنمتنيم حيث 

تواصل  الكووةللة العراقيللة اعتمادهلا ميامللة ةاليللة تومللعية تسلتاد اللل  ليللادة ااعارلات الماليللة وفللاتورة أ للور 

ويبادو هاذا القطاع العام لضمان السلم اال تماعي في ظ  ضعف قدرة القطاع الخلاص علل  توليلد فلرص العمل   

تعيم وقرار اااتيات  اعاداد حبيار  ما  االفاراد فاا القطاتع واضلت" م  خالل الت اع فا برام  الحمتعد  االاتح

بتلحقترنام  2019% )فا النف  األول م  الات  28.8الات  والييش. ونتييم لذلك زادت النفقتت التشغيييم بنمبم 

حمات  النحا   مع الات  الحتضاا اانم/ اانم( عيات حمات  االااتثحترات الاتمام الحاادز  لينحا . وهاذا ال يياع عتئقات  

م  ا انب الهشتشام االاتحتعيام حياث اليادال برناتم  إعاتد  اعحاتر الحناتطق الحلارر   يديد حييت   وإنحتك فلمب

ياتنا م  جي ؤ شديدك وحيث الزالت في   البنيم التلتيم قتئحم فا حمتح  حخر  م  الابالد وعاالو  عيات  لاك فاتن 

% فقط م  إيارادات الح ازنامك 8لنفطيم ا   جابئم اميرادات الحلييم جبدو ضايفم حيث ال جحث  اميرادات غير ا

وهااذا اقاا  ب ثياار ماا  الت قاااتت. وقااد حدت امعفااتءات اليحرحياام انباات" الاات انااب مااع ضااا  اليبتياام واالمتثااتل 

%ك ميييم الديتد  فاا إيارادات الانفط. ونتييام لاذلكك ما  24.4اليريبا الت انخفتض إيرادات اليرائب بنمبم 

إلاات عيااد بنماابم  2018% فااا عاات  7.9تلا الاات النااتج  الحليااا اماحااتلا البااتل  الحت قااع حن يتلاا ل الفااتئ  الحاا

. وااايؤدي  لااك الاات رفااع نماابم الاادي  الااات  الاات النااتج  الحليااا اماحااتلا الاات 2019% بلياا ل نهتياام عاات  4.6

  .إن االعتحتد الحتداياد عيات التح يا  الحلياا قفاير األاا  والح يا2018فا عت   49.3%ك باد ان حتنت 49.7

 ا ف يديد م  الحختطر ويهدد بحداححم االئتحتن الحقد  ليقطتع الختص. 
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عملية إعادة ااعمار، قلد يولون تعلافي الاملو فلي العلرا  قصلير  وبطئب ااصالحات الهيولية الواضكة في غيا

حن  وجباادو هااذه اللتلاام قتئحاام بشاا   خااتص إ ا ماات حخااذنت باااي  االعتبااتر ج قاااتت حااا اق الاانفط حيااث يااراحاأل لل  

 جترااع األااتر والفتدرات بتلنظر لترااع الطيب الاتلحا والش  ك الحتايقم بتيديد اجفتقيم )حوبك ++(.

وجت اص  الحختطر عيات الحاد  الحت ااط. إ  ياؤدي غيات  التن ياع االقتفاتدي وعاد  مرونام الح ازنام الحرجبطام 

فا الااراق ححات يدياد ما  هشتشام االقتفاتد حمات   بفتج ر  األا ر فا القطتع الات  الت التقيي  م  الف ائ  الحتليم

الفدمتت الخترايام. ححات جهادد هاذه الا اما  بحدياد ما  التاأخير فاا إعاتد  االعحاتر وجفا ي  اليها د الل  ميام 

. واي  ن إييتد حيد ماتلا منتااب ليبارام  التاا جاادز خاصة في قطاعي الوهرباء والزراعةامييتبيم األخير ك 

نتاتج الانفط إلتلقيق التن يع وخيق فرص الاح ك التا بدونهحت ل  جاناا الدياتد  ال بيار  فاا  النح  شرطت" حاتايت"

ا   القيي  بتلنمبم لحاظام الااراقيي . وماع عا د  الناتزحي  إلات مناتطقهمك اات  ن هنتلاك حتاام متداياد  لتا فير 

 د. الفرص االقتفتديم واللفتظ عيت ممتعد  ااتحتعيم مرنم فا هذه األاداء م  البال

يمون أل الدة إصلالا اقتصلادا شلاة  للمعوقلات التلي تكلول دون رملو القطلاع الخلاص وخلل  فلرص العمل  أن 

 تستاد إل  أربعة دعائم:

ييح  ااتقرار القطتع ال يا م  خالل امصالحتت الحتليم بحت فا  لاك جابئام  برراةج اصالا القطاع العام أوالً،

ييمك عيات ان جفاتحب  لاك إصاالحتت لتادياد الشافتفيم والحماتءلم ما  النفقاتت التشاغي الحلييم وحفراميرادات 

 خالل امدار  الحتليم الاتمم المييحم وبختصم فا إدار  االاتثحترات الاتمم ونظت  ملتابم وإدار  الح ازنم.

  لتاديد وص ل القطتع الختص إلت االئتحاتن والشاح ل الحاتلا ما  خاالل جلمايإصالحات القطاع المالي،  ثارياً،

الل ححم فا البن ك الححي حم ليدولم ااتادادا  معتد  هي يتهتك وجاديد البنيام التليام االئتحتنيام بحات فاا  لاك جبمايط 

ورفااع حفااتء  إاااراءات التح ياا  ليحشااروعتت الفااغير ك وااا  قاا اني  جغطااا نظاام الاادفع الرقحياام وجاحاايم البطتقاام 

 ي  ال دائع.ال طنيمك وجاديد نظت  جرخيص البن كك وجفاي  نظت  جأم

لتقييا  ج اتلي  وجاقيادات محتراام االعحاتل فاا الااراق. ويشاح   لاك ثالثاً، إصلالحات بيةلة األعملال واالملتثمار 

حم باي  القطاتعي  الاات  والخاتص. اامصالحتت الختصم بتميي  الشرحتت واعحتلهتك وايتاتت االاتثحتر والشار

خااالل الترحيااد عياات ال صاا ل الاات االنترنياات عااتلا  ماا والاات اتنااب  لااكك فااأن ماتلياام قياا د االقتفااتد الرقحااا 

المرعم بمار منخف ك والخدمتت الل  ميم الرقحيمك وج ايع بيئم ريتد  االعحتل يح   ان جشايع عيات مشاترحم 

 الشبت  فا االعحتل التيتريم وجلم  م  جقديم الخدمتت.

ويتياح   لاك جلماي  ا اناب التغطيام التاا جا فر فارص لييحياع. رابعاً، بااء رظم الكمايلة والعمل  اال تماعيلة 

واالاااتهداف واالنفااتف واالاااتدامم فااا شااب تت األمااتن االاتحااتعا ونظاام التقتعااد. وجطاا ير باارام  وايتاااتت 

ج ظي  عتليم الي د  فا القطتع الختص. وم  شأن هاذه امصاالحتت ان جفياا الات خياق حياد ماتلا ضاروري 

 لالاتثحتر فا برام  الحتل البشري.
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 الزراعة ركو التاويع االقتصادا وخل  فرص العم التكول ب

يعد التطوير القوا للقطاع الزراعي شرطا أمامياً في رؤية العرا  القتصاد أكثر تاوعاً يقوده القطلاع الخلاص  

% م  النتج  الحليا اماحتلا(ك وها ححبر مفادر لياحا  5جمتهم الدراعم بلفم حبير  م  االقتفتد الاراقا )

 % م  الم تن فا الحنتطق الريفيم وياتحدون 30%( ويهيح  عييهت القطتع الختص. ويايش 20الا فا البالد )ح 

الت حد حبير عيت الدراعم ليلف ل عيت الدخ  واب  الايش. ويلح  امنتتج الدراعاا إم تناتت حبيار  ليت ااع. 

مالياي  ه تاترك وحياث  5و ول نه يشاغ  اادء  ملادودا  فقاط ما  مماتحم الااراق القتبيام ليدراعام )حا الا الثياث ح

ن جتم إعاتد  جأهيياه حتات جفابح لدياه القادر  عيات حيحترس الدراعم فا الغتلب صغتر الحدارعي ك وامت الري فحت 

 عح  شتميم فا الاراق.  زيتد  نتج  الحلتصي  بدرام حبير . ححت جاتبر الدراعم ممترا  رئيميت  مييتد فرص

اراقك وبختصم لينتزحي  وجمتعد فا اد الفي   بي  الينمي ك وإ ا حتن ا  يح   ان جقد  فرص عح  شتميم فا ال

الاراق ياتحد بش   حبير عيات الا اردات الغذائيامك فاأن الدراعام فياه يح ا  ان جت ااع اااتنتدا  الات التفتضاييم فاا 

 االاتيتبم ليطيب الحليا الحتدايد ححت ليطيب امقييحا والدولا ليفتدرات الدراعيم. 

يح   ان جتلقق عيت الحد  القفير م  خالل ااتبدال االاتيراد بتلتفدير و كبيرة في هذا القطاع هااك فرص رم

فا األا اق امقييحيمك وعيت الحد  الط ي ك م  خاالل االنادمتج فاا االاا  القيحام التيتريام الدراعيام الاتلحيام. 

)القحااح( والف احااه والخيااروات وياا فر الماا ق الحليااا لياااراق قتعااد  ااااتهالك ف رياام لت ااايع إنتااتج اللباا   

الطتزااام وحااذلك منتيااتت األلبااتن واليلاا  . وجقااد  الفااتدرات فرصاات  لتطاا ير األعحااتل التيترياام الدراعياام التااا 

جتفاادرهت التحاا ر وغيرهاات ماا  الحلتصااي  عتلياام القيحاام )الف احااه والخيااروات الطتزااام( لالاااتيتبم لطيااب 

لطيب األوربا عيت الحد  الحت اط / الط ي . وج فر ماتليم الميع الحمتهي ي  امقييحيي  عيت الحد  القفيرك وا

الدراعياام فرصاات  حبياار  ليقيحاام الحيااتفم وجاا فير ال ظااتئ . نظاارا  ألن االااا  القيحاام التيترياام الدراعياام اللتلياام 

 جاتنا م  ضا  التط ير وجشتح  عيت نمبم متدنيم لحاتليم الحنتيتت الدراعيم األوليم.  

 أ ادة التكول االقتصادا تبدو ةمواة بالاسبة للزراعة في العرا ، وهي تتمكور حول أربعة دعائم: 

لياادوائر الاتماام الحمااؤولم عاا  خاادمتت الاادعم الفناااك وحااذلك قاادر  الحنتيااي  ماا  القطااتع  بنااتء القاادرات الحؤاماايم

حا دي( فاا اايتق إعطاتء األول يام الختصك ويح   جلقيق  لك م  خالل جمهي  امدار  الالمرحديام )التنمايق الا

لخدمتت البلث وامرشتدك وجاديد التخطيط وبرميم الميتاتت بتالاتنتد الت األدلم الايحيمك وإصالح نظت  حيتز  

 األراضا م  اا  زيتد  امنتتايم فا القطتعك وجاديد التنميق مت بي  الحؤامتت الل  ميم )التنميق األفقا(. 

وهاذا يتطياب إعاتد  التف يار فاا دور الدولام فاا القطاتع  األملوا  تعزيز الوصلول الل تكسين القدرة التاافسية و

وجشييع مشترحم القطتع الختصك وإعتد  ج ايه امعتناتت الدراعيام لتلقياق نحا  زراعاا ححثار فاتليامك وجطا ير 

د  بحت فا  لك نظم ماي متت الم قك وعالو  عيت  لكك فإن هذا ينط ي عيت االاتثحتر فا ماتيير التنتفس والي 

التتبع واالمم الغذاء م  حا  جاديد إم تنتت خيق حا اق اديد  ليتفدير. ححت يتطيب جلمي  وص ل الحدارعي  

 الت التح ي  وإعتد  جأهي  البنت التلتيم لألا اق وشب تت الطرق.

تناا ع لألغذياام البلااث والتطاا ير وامرشااتد لتشااييع قطااتع م ماا  خاااللاالمللتثمار فللي رظللم اارتللاا عاليللة القيمللة 

الدراعياامك والت ياا  مااع التغياار الحنااتخاك واالاااتثحتر فااا البنياام التلتياام الريفياام والخاادمتت الي امااتيم الدراعياام 

والتم يق. وهذا يتطيب جح يال  يح   بي غه ادئيت  م  خالل إعتد  جخفيص امعتناتت الل  ميام الح راام حتليات  

 ليحدخالت والميع الدراعيم.
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اا اء  معرفة والتواولو يا المستخدةة في اارتاا الزراعي الكديث واألعمال التجارية الزراعيةاالمتثمار في ال

فيحت يتايق بتلحراح  األوليم عيت ممت   امنتتج او الحراح  النهتئيم عيات ممات   التفانيع والتما يق. ويشاتح  

تر الحارفااك ج اايع االااتثحتر فاا مختبارات االبت ا .ك اااتخدا  لك عيت بنتء شراحتت ماع مراحاد التحياد الدوليام

الت ن ل ايتت  ات األداء الاتلاك مث  زراعم الخاليت النبتجيم والري الدقيق والح ننام الفاغير ك وجادياد اااتخدا  

 الحنفتت الرقحيم وجلييم الحيته بتلطتقم الشحميم والدراعم الحتئيم.

 االقتصاد المصرا

  2018تقرير شهر ريسان 

مفر م  الدول الحؤامام ليبناك امااالما ليتنحيام والزالات جقا   بادور رئايس فاا دعام ميح عام البناك 

ميياتر دوالر بنهتيام  15ولذلك حفيت عيت ححبر جح ي  م  البنك اماالما ليتنحيم منذ جأايمهك يف  ألحثار ما  

فا ميتالت الطتقم والتنحيم الريفيم  إاهت  البنك فا دعم مشتريع التنحيم مييتر دوالر منهت 2.5منهت ح الا  2017

مييتر دوالر لدعم التيتر  الخترايمك إضاتفم إلات حا الا  8.5والتاييم والفلم وجشغي  الشبت  وبنتء القدراتك و

ميي ن دوالر خففت لدعم وجنحيم القطاتع الخاتصك وحاذلك إااهت  الحؤامام امااالميم لتاأمي  االااتثحتر  368

  مييتر دوالر فا ميتالت التأمي  الحختيفم.  4.2وائتحتن الفتدرات بل الا 

 450تنت ححبر عحييم جح ي  قت  البنك بتعتحتدهت حتت اآلن م  نفيب مفرك حيث حاهم البنك بحبي  ح

ميغتواتك بتمضتفم  1.950ميي ن دوالر فا مشروع ملطم ج ليد حهربتء ان   حي ان بطتقم إنتتايم جقتر  

يتم ميي ن دوالر.  220حبي  إلت إاهت  البنك اماالما ليتنحيم فا مشروع الربط ال هربتئا الما دي الحفري ب

الشراحم بي  مفر وميح عم البنك ليثالث ان ات  الاتراجيييمعيت االنتهتء م  وثيقم مقترحم  اآلن الاح 

القتدممك ويتم رام هذه الشراحم بتلاح  مع ال زارات واليهتت نفمهتك وفا مقدمتهت وزار  االاتثحتر والتاتون 

 2.5الدولا ووزار  الحتليمك ويت قع حن ينت  ع  جنفيذ هذه الشراحم مشروعتت وعحييتت مثحر  بقيحم جف  إلت 

 مييتر دوالر.

 رئيسية:ةكاور  3التعاون عل   امتراتيجية اعتمدت

 امنتتج.جاديد القدرات ورفع عنتصر يتيح   الحل ر االول -

حت تميم وجلمي  الخدمتت الحل ر الثتنا جقييص الفروقتت امقييحيم م  خالل دعم التنحيم الريفيم ال -

 الليريم.

والتأمي  عيت االاتثحتر والتفديرك  دعم القطتع الختص والتيتر  الخترايمكويشح  الحل ر الثتلث  -

 وجح ي  الحشتريع الفغير  والحت اطم الليم.

يق د البنك عحييم جل ي  شتميم إلات الالمرحديام اغرافيات  ووظيفيات  ما  خاالل الت ااع فاا جأاايس مراحاد 

تجاب امقييحيام إقييحيم مدار  الحشروعتت ورفع ال فتء  فا متتباام جنفياذهتك وحن القاتهر  اات  ن ححاد مقارات الح 

اليديد ك وميح عم البنك ومفر عيت وشك الت قيع خالل حاتبيع عيت اجفتقيم التأايس ليحرحد امقييحاك حيث جام 

 اليهتت  ات االختفتص فا مفر م  خالل وزار  االاتثحتر والتاتون الدولا.مع اات حتل الحنتقشتت بشأنهت 

داف البناك امااالما ليتنحيامك ولاذلك حاتن إنشاتء خيق فرص الاح  وجلمي  ممت   الحايشام ما  اهاجاد   

صندوق التل ي  لدعم الت ني ايت واالبت تر ليحمتعد  عيت جل ي  حف تر الشبت  إلت مشروعتت حقيقيمك وجم إنشتء 



 
 

5 
 

ميي ن دوالر حرحاحتل ليفندوق ادء منهت ايتم جح يياه  500منفم لتبتدل األف تر والخبراتك ححت جم جخفيص 

                 واليدء الحتبقا م  خالل الحيتحع الحدنا وميتحع األعحتل. م  خالل البنكك

 الماليالقطاع 

وافاق ميياس إدار  الهيئام الاتمام ليرقتبام الحتليام الحفااري عيات مقتارح اليينام االاتشاتريم لما ق الحااتل   

 " حو التميي . كاييين لتفاي  اليم اقتراض األوراق الحتليم بغرض البيعك والحارفم بحمحت "الش رت

م  الالئلم التنفيذيم لقتن ن اا ق رحس  298ك 289اتءت م افقم مييس امدار  عيت جادي  اح ت  الحتدجي  

الحتل بحت يمحح لشرحتت ال اتطم فا األوراق الحتليم م  مبتشر  نشتط اقراض األوراق الحتليم بغرض البيع ماع 

الم ق الحفاري واوصات بتاادي  اح ات  حتل جطبيقهت فا  بهتوضع الي ابط التا يتاي  عيت الشرحتت االلتدا  

الالئلم التنفيذيم لقتن ن ا ق راس الحتل بحت يمحح لشرحتت المحمر  بتلقيات  بادور ال اايط فاا اقاراض األوراق 

 الحتليم لاحالئهت بدال م  جرحدهت فا شرحم اميداع والقيد الحرحدي.

 القطاع المالي المصرا( في Short Selling كاييينلية )الشورت آطبي  ت

ر طبيعلة االقتصلاد يلتسع  ةصر الل  تكقيل   مللة ةلن ااصلالحات االقتصلادية والماليلة الهادفلة الل  ت ي        

و عله أكثلر تكلرراً لمواكبلة االقتصلاديات العالميلة األخلره وةلن هلذه ااصلالحات )تعلويم ملعر صلر  الجايله 

ألمعار الوقود والوهرباء، ليادة رسبة ةساهمة القطاع الخاص المصرا، رفع الضرائب، ارهاء الدعم الكووةي 

في االقتصاد،    الخ( وتأتي هذه ااصالحات بااًء عل  شروط صادو  الاقد الدولي ةقاب  تقديم القلرو  للدعم 

 االقتصاد الوطاي او بااًء عل  ةتطلبات ذاتية للاهو  بواقع االقتصاد المصرا 

ورقم متليم ال يحي هت الحمتثحر بهدف شرائهت الحقت  بقيحام  ببيع Short Selling كاييينويمحح الش رت           

الفتئاد  التاا يادفاهت نظيار اقتاراض  والشراء نتقفت  اق  وبتلتتلا يلقق ربح ممتٍو ليفرق بي  اار البيع الح ش ف 

ال رقم الحتليم فا الفتر  مت بي  البيع والشراءك حي ان الحمتثحر يق   بتقتراض األاهم م  متل هت األصايا وإعاتد  

فباااد انخفااتض المااار يقاا   بتلشااراء بتلمااار الحاانخف  واعتدجهاات الاات متل هاات بتلمااار قباا   حخاار كبياهاات ماار  

 الحمتثحر.الماري  ه  الفتئد  التا يلف  عييهت  االنخفتض وياد الفترق بي 

األدوات الحتليم التا يلتتج لهت ا ق مفر لألوراق الحتليم  ححثرم   Short Selling كاييينياد الش رت        

 فا الفتر  االخير  فا ظ  جدنا المي لم وجدنا حيم التداوالت وعدوف الحمتثحري  ع  التداول. 

االح  و حدي  ج ح  به الاديد م  الحختطر والح تاب  انه Short Selling كاييينوم  اآلثتر الميبيم ليش رت 

ديد ما  الحماتثحري  ـم عاد  اااتيات  الااـتلاـلهات فاا ح ال حادود مختطرهاتن إفا  ات ال قت متحثيم بتلحياتربم و

 .تـعحيهآلليم 

ليام عناد االثتر الميبيم النتاحم عند جطبيق هذه األدا  البد م  جطبيق اماراءات االحترازيم الاتخدا  اآل ولتينب 

و الهب ط م  خالل عحييتت الرقتبم عيت التداول بش   دقيق مع وا د الت عيم لشارحتت ال ااتطم حارجفتع الم ق 

ودقيقاام بشاا   ممااتحر عياات حرحاام الحتاااتميي   وليحمااتثحري  ل يفياام التاتماا  مااع هااذه اآللياام وفاارض رقتباام شااديد 

 ليحتن اير عحييم التداول بطريقم يمتطيع ماهت الحمتثحر جلقيق حهدافه االاتثحتريم.
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 -:  Short Selling) كميليالية اقترا  األورا  المالية ب ر  البيع )الشورت آةزايا  أبرلوةن 

محت يتيح ليحمتثحر الاحا  فاا الما ق فاا احياع االجيتهاتت  تكسين كفاءة السو  وليادة قاعدة المستثمرين -1

صا دا  وهب طت  ححت يماتعد االقتاراض بغارض البياع الات جقييا  الفيا   باي  الشاراء والبياع محات يماتعد عيات 

انخفتض حد  التقيبتت وبتلتتلا يمتعد  لك عيات جلماي  حفاتء  الما قك فقاد اثبتات الدراااتت انخفاتض حفاتء  

بمبب االزمم الحتليم  كايييناتم  بتلش رت يتت الحتلد  باد إيقتف التالحتليم وا ق ال ال ا ق لندن لألوراق

 .                                                                              2008الاتلحيم عت  

حيام الحااتمالت  االقتراض بغرض البياع يماتهم بدياتد  فتطبيق المتومطالمده  السيولة عل ةضاعفة حجم  -2

فا الم ق ما  خاالل دخا ل مماتثحري  اادد يق ما ن بتااتغالل صاا د الما ق فاا البياع وهبا ط الما ق فاا 

الشراء او م  خاالل الحؤاماتت التاا جرغاب فاا االااتثحتر ط يا  االاا  ول ا  جلتاتج الات دليام جلا ط ضاد 

 الحختطر.  

ن جطبياق إعيات الارغم ما   واضفاء ةيزة تاافسلية تموين البورصة المصرية ةن ةواكبة البورصات العالمية -3

إ  جاتحد اآلليم فا مفر عيات اقتاراض األوراق ‘فا مفر يختي  ع  األا اق الاتلحيم  كايييندليم الش رت 

  او بيع حاهم غير محي حم لياحي .  الح ش فيت بينحت فا األا اق الاتلحيم ي  ن بيع ع البيعكالحتليم لغرض 

التلـداوالت يط ــلفي تاشيم ـب  الرئيمـالم ححدبتلب رصم الحفريم ياد  اليةـوع األدوات المـتاو ـن االتجاه ركإ -4

مطبق فاا الادياد ما  دول  Short Selling كاييينليم الش رت دن إ عيحت  السو ، يولة في ـدل السـةع ورفـع

 وبريطتنيت وال اليتت الحتلد  وحاتراليت. منهت الفي الاتلم 

 الحشاتريع وجح يا  ج ظيا لييـب وحشـد الحـ ارد الحتلياـمك ماـ  حااـ   يملدجاتبـر األاـ اق الحتليـم حهـم    

األاا اق الحتليام  جلقيقاهالذي جطحح إلات  الرئيماالحنشـ د . إن الهدف  االقتفتديم التنحيم لتلقيق االاتثحتريم

لحختياا  الحشااتريع  اليااروريم لتح يييااما تاااتتياالحت جاا فير االقتفااتديمك حيمختياا  األنشااطم  جح ياا هاا  

                                               تدي مااااااا  ـاااااااـوبت يفااااااام مالئحااااااامك فتألاااااااا اق الحتليااااااام جاتبااااااار ملرحااااااات لينحااااااا  االقتف االقتفاااااااتديم

 وماـ  ثامترات ـتثحاــت ااـدخرات إلاـالحا  ـ ياــوجل لينشاـتط امنتاـتاا  ي ـالتحاتدر ـت ج فره م  مفاـالل مـخ

 وظيفـتااـي  ق بااأداء ـ   المااـقااـمااادالت نحاا  النااتج  الحليااا اماحااتلا وي وزيااتد امنتااتج  زيااتد  الاحاا  عياات

  هحت: رئيميتي 

 ي جابئم مدخرات الحمتثحر  -1

 ص األمث  ليح ارديتخفلا   -2

 الانتصر واألطر التتليم: بت فيرمره ن  الحتليمكاألا اق  جط ير عحييمإن نيتح   

فااـا حداء االقتفااـتد ال يااـاك مااـ  حيااـث  حاتااايتاالقتفااتدي ال يااا: جااؤدي األااا اق الحتلياام دورا  امطااتر  - ح

إلـاـت ااـاـتثحترات فـاـا  وجل ييهات الرااتمي الحــدخراتك وااتــذا   زيتد رحس الحــتل مــ  خــالل   يج  

 الحختيفـم. االقتفتديمالقطتعــتت 

فـا إطـتره النظـت  الحـتلاك مـ  شاـأنه حن  ياح والقـتن نا الـذي  التشريااامطـتر القـتن نا: إن الحنـتخ   -  

ماـ  خاـالل وااـ د  الشافتفيمماـ   رفياام ممات يتت وجلقيقالثقـم بهـذه األاـ اقك  جاديدعيـت  إييتبتيـنا س 

  .نظـت  قـتن نا فاتل ومرن ليرقتبم الدائحم والحمتحر 
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إلــااـت  يااا دك الاتلحياامفـااـا األزمــااـم الحتليــااـم  الرئيماااوامشــااـرافا: إن المــااـبب  التنظيحاااامطــااـتر   - اااـ

ك التااـا واااـدت حصااـال للحتيـااـم األاااـ اق مااـ  الحغااـتمر  الرقتبياامواألنظحااـم  التشاارياتتااللتفــااـتف عيــااـت 

ليشاارحتت الحدرااامك وااااتلداث  التنظيحياامواألطاار  التشااريايم البنياام وجطاا ير فتادياادوالتهااـ ر والحيااـتربم. 

 .الاربيمك مـ  شـأنهت رفع حفتء  االا اق الحتليم اليـ ابط والحاـتييربا  

باـإفالس بااـ  الشاـرحتت  األخيار : إن األزماـم الحتلياـم التاـا طبااـت الماـن ات والتادقيقامطتر الحلتاابا   -د 

عيااـت  وحهحيتهاات والحلتااابيم الحتلياامالحاي مااـم  مبن عيااجتايااـق  ال بااـر ك حثااـترت ممااـألم مهحااـم اااـدا   الاتلحياام

ولتفـتدي وقـ ع مثـ  هـذه األزمـتت فـا األاـ اق الحتليـمك فإنـه البـد مـ  إدخاـتل  وال يـا.الحمـت يي  اليدئـا 

وانتظاات  امففااتح عاا  الحاي مااتت  الحلتااابيمالحاااتيير  وج حياادك بتطبيقهااتالشاارحتت  وإلاادا حنظحااـم الل ححااـم 

 فا صـلم هـذه الحاي مـتت. والتدقيقالحقترنم  عحييم جمهي الحتليـم بهـدف 

  لألورا  المالية ومو  العرا ةقاررة بين مو  ةصر 

 -المالية: مو  ةصر لألورا  

جفادرت مفار الحرجبام و ١٨٨٨إلات اانم  واماا ندريمالتاـتمالت فـا ب رصم القتهر   بدابم جتريخ ا دي

واحاد  ما  حقاد  األاا اق فاا  الحفاريمالختممم باي  ب رصاتت الااـتلم األحثاـر نشاـتطت ك إ  جاتبار اا ق األوراق 

ثم جباهت إنشـتء ب رصـم القـتهر  عـت   ١٨٨٣عت   اما ندريمنشـأت ب رصـم األوراق الحتليـم فـا الاـتلم حيـث ح  

المااـتئد   االقتفاتديمارجبطاات بتلفيمافم  عدياد وراق الحتليااـم بحراحاـ  لاـأل الحفاريم. وقاـد ماـرت المااـ ق ١٨٩٨

 االقتفـتدي. والتخطيط االقتفتديمبـي  اللريـم  جتبتي خـالل هـذه الحراحـ  والتـا 

حاد األاابت  حمفر حتت نهتيم ثحتنينتت القارن الحتضاا  فاوياد عد  وا د ا ق متط ر  لألوراق الحتليم 

تهت ـااـاجب اـالتا تديـاالقتفاتت امصاالح ـيتااـ  اـه فا ظاـدل االدختر وجنتقفهك إال انـاـدنت مـؤولم ع  جـالحم

ومت جتيحنه هذه الميتاتت م  جدايد االعتحاتد عيات القطاتع الخاتص لتح يا  التنحيامك والقيات  بحشاروعتت  مفرك

الحلييام حمارا  حي يات  وميلات   إنتتايم  مع جراااع األهحيام النمابيم لالااتثحتر الاات   جفابح عحييام جنحيام الحادخرات

ليغتيمك حيث حن ا ق األوراق الحتليم بتنظيحتجهت الحختيفم األوليم منهت والثتن يم جش   م  نت حاتاايت  ما  م  ناتت 

لحاتليام الحشاتح  التاا يااتنا منهات  2016الدولا عت   االجفتق مع صندوق النقدك فبح اب  التح يياهي   النظت  

الح ازنام  فااالحيادان التياتري وحاذلك واا د عياد حياا  فااما  حهحهات اجماتع الاياد  والتااالقتفتد الحفري 

الاتمم ليدولم ك والذي يا س في   جح يييام متداياد  االجماتعك يتطياب عالاهات  اااراءات فاتلام لتنفياذ اااتراجيييم 

بحتطيباتت اااتراجيييم  يفااال يماتطيع حن  امنتاتااال قات الاذ  حاتن القطاتع  فااالنتتج م  اا  التفدير ك هذا 

هام جياك حزيتد  امنتتج ك و لك لحات ياتنياه القطاتع الاات  والخاتص ما  ما قاتت جلا ل دون زياتد  امنتاتج ك ولاا  

ال قات  فااهي ا  التح يا   فااحياث حن هناتك خيا   امنتاتااجايق جط ير القطتع  والتاالحا قتت مش يم التح ي  

جايييهاات باااد  قاادر  البناا ك عياات خيااق فاارص   جتاا فر فيااه فاا ائ  متلياام ختمياام لااد  البناا ك التيترياام يح اا  يالااذ

البنا ك ا مار الاذي حد  إلات جنلاك األ الحفاري الحرحدييتباهت البنك  التاااتثحتريم ك وحذلك الميتام االئتحتنيم 

م ال تفيام لاديهت ك األمار الاذ  اااتدعت ما  جا فر الماي ل  االااتثحترات بشا   ااتد عيات الارغم فااعا  الحماتهحم 

 فااانااه يحثاا  دلياام هتماام ماا  دليااتت جيحيااع الحاا ارد الحتلياام وج ظيفهاات إاالهتحاات  بماا ق االوراق الحتلياام حيااث 

 حخر كاهم والمندات بتمضتفم إلت ادوات متليم االفراد والشرحتت لألالحشروعتت االاتثحتريم م  خالل جداول 

وحقق برنتم  امصالح االقتفتدي حثر إييتبا عيت القطاتع  وفاتليم ب فتء لتق   هذه الم ق بتلدور الحنش د منهت 

الحتلا غير الحفرفا وعيت ا ق األوراق الحتليمك حيث شهد ا ق امصادار نحا ا  ميل ظات  فاا قيحام إصادارات 
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( مييااتر انيااه 93ترناام بإصاادارات قيحتهاات )بتلحق 2017( مييااتر انيااه مفااري عاات  151األوراق الحتلياام بيغاات )

 مفري ليات  المتبق.

اا ق األوراق الحتليام فاا مفار وفقات ليقا اني  واألنظحام  فااهم األدوات الحمح ح بإصدارهت وطرحهت حان  

األدوات الحتليام الحشاتقم فتتياح   التح يا ك امات التأاايسك صا  كاألاهمك المانداتك حفاص  :هاالحاح ل بهت 

الاات اتنااب األدوات الحتلياام األخاار   ات  الحقتييااتتكعقاا د الخيااتر والاقاا د اآلاياام والاقاا د الحمااتقبييم وعقاا د 

 2017بيا  عادد الفانتديق الاتميام فاا مفار بنهتيام عات   وفيما يخص صاادي  االمتثمار كالحشتبهمالخفتئص 

ـق االاااتثحتر . وبياا  صااتفا حصاا ل صنتديــااصااندوق ااااتثحتر عقااتري ( صااندوق ااااتثحتر ماا  بينهاات101إلاات )

. وجحث  الفنتديق الحنشأ  ب ااطم البن ك النمبم األحبار ما  إاحاتلا الفانتديقك 2017مييتر انيه نهتيم  (28.2)

 ( صندوق مؤاس م  قب  البن ك الحفريم.90( صندوق هنتك )100فح  ضح  )

 -المالية: مو  العرا  لألورا  

ولات خطا ات نشا ء اا ق االوراق الحتليامك حياث ح 1921بتن جأايس الل م ال طنا عت  ح العرا  عرف

الاذي  1913ول شرحم ممتهحم ااتنتدا  الت قتن ن الشرحتت الهندي الفتدر عات  حار  فا الات  الحذح ر جأايس 

لمانم  65صدر فا الاراق )قتن ن ب رصم التيتر ( رقم  عشر عتمتطبق فا الاراق عقب االحتالل. وباد خحمم 

 الذي نص عيت جأايس ب رصم لتيتر  البيتئع الرئيممك وقد ااتحر الاح  بهذا القتن ن لحد  انتي  ثم  ك1936

وبااذلك لاام جلفاا  هااذه التيرباام عياات فرصاام منتااابم لنشاار ااتااايتت الاحاا   .1938اوقاا  الاحاا  بااه فااا عاات  

 بتلب رصم فا الاراق.

ناه لام حما ر جتاياق بتأاايس الب رصامك اال ح( الاذي اشاتح  عيات 60صدر قتن ن التيتر  رقم ) 1943فا عت       

يتيمر التطبيق الاحيا لهاذا الح ضا عك حياث حاتن جاداول االااهم ياتم فاا الااراق باي  الباتئع والحشاتري بفا ر  

عدد الشرحتت وبتلتاتلا عادد االااهم الحتداولام  الزديتدنتييم  نه إال إك بتألاهممبتشر  وجمي  لد  الشرحم الحانيم 

 ل ببغداد.ؤجرحدت فا شترع المح 1955( م تجب عت  4فقد جم جأايس عد  م تجب ليداللم بي  عددهت )

ونتييم جنتما حرحم جأايس الشرحتت الحمتهحم باد  لك ونشتط م تجب الداللم فقد اجمات حرحم التاداول واخاذت 

الح تجاب عات   ححاداتر الدقيقم لألاهم الحتداولم ضح  نشرجهت االاب عيمك ححت حاتول غرفم جيتر  بغداد بنشر االا

ن إغيارفقاط  حشهرن التيربم لم جد  ا   اتم إااتخدا  طريقم الحدايد  الاينيم فا بيع وشراء االاهمك اال  1956

قارارات التاأميم فاا خذ نشتطهت بتلرح د والتي ؤ بمبب صادور ححيث  1964الح تجب ااتحرت بأعحتلهت حتت عت  

 الات  الحذح ر ثم ج قفت نهتئيت .

بتدر الحفرف الفنتعا بتأايس م تب لبيع وشاراء االااهم ضاح  اهاتزه االداري وقاد اااتحر  1975وفا عت  

الاذي نظام جاداول االااهم فاا  1991لمانم  24الحتليام رقام  لاألوراقالاح  بذلك حتت صادور قاتن ن اا ق بغاداد 

اا  حالم ق الحتليمك وقد اخذت هذه الم ق عيت عتجقهت عحييم جداول االاهم وجشييع جابئم الحدخرات ال طنيم م  

 جلقيق التنحيم االقتفتديم وطبقت  لقتن ن الم ق الحاذح ر  فإنهات جهادف الات جنظايم ومراقبام جاداول االوراق الحتليام

بتشارت  1991وجنظيم مهنم ال اتطم وجنحيم االدختر واحع وجليي  ونشر االحفتئيتت الختصم بذلكك وباد عت  

الم ق اعحتلهت واط ظروف بتلغم الفا بم بمبب فرض اللفتر الشتم  عيت الاراقك ومع  لاك فقاد اااتقطبت 



 
 

9 
 

لتنحيم ااتثحتراجهم فيال  ع  انهت فتلات خالل فتر  قفير  الحئتت م  الحمتثحري  الذي  وادوا فيهت ميتال  رحبت  

البت  وااات  امت  جاداول اااهم الشارحتت الحماتهحم باي  الحا اطني ك حتات ان ال ثيار مانهم ح لا ا اتنب ات  مهحات  ما  

نشتطهم التيتري الحاتتد الت ا ق االوراق الحتليمك وه ذا فقد جط ر الاح  فاا الما ق بفا ر  ااريامك واصابح 

( 21م و )ـدمياـم خــرحــ( ش34رحم صنتعيم و )ـ( ش34م منهت )ـحـتهـ( شرحم مم99) 2000ييم فا نهتيم عت  

ان الشارحتت الفانتعيم حتنات جلتا  م قاع الفادار  باي  الشارحتت ـم إال رحتت مفرفيـ( ش10شرحم زراعيم و)

 جتداول ااهحهت فا الم ق.  التا

ظروف اللفتر الشتم  وانقطتع  وعيت الرغم م  الظروف االقتفتديم الحتده ر  فا البالد بمبب

ن الاديد م  الشرحتت الحتداولم فا الم ق حققت اربتحت  حبير  إاال  النفطكالح ارد الحتليم النتاحم ع  جفدير 

هت درت عيت الحمتهحي  اربتحت  حبير ك ختصم ليحمتثحري  إنوجيتعفت اااتر ااهحهت عشرات الحراتك بليث 

بتتريخ إدارجه  ان هذا الم ق حغيق بقرار م  مييس إال ط ييمكالذي  اعتتدوا االحتفتظ بأاهحهم لحد  

19/3/2003. 

هيئام األوراق الحتليام  جلات إشاراف (ISX ) جأامت ا ق الاراق لألوراق الحتليم 2004 حديران وفا

ما   واعتباترا .الحتليام والب رصاتت لاألوراق الهيئم األمري يم ك وها هيئم ممتقيم جم جأايمهت عيت غرارالاراقيم

فقااط مدرااام  شاارحم(  15)  2004  فااا الاااراقك جيااحنت عاات  حصاابح الماا ق الب رصاام ال حيااد  2005عاات 

حمت اآلن فاتم  .دوالر حتن جداول األاهم فا الييمم ال احد  مت يقتر  الخحمم ماليي  2005ك  وفا عت  الم ق فا

 ات اااتقالل اداري وماتلا غيار مارجبط  اقتفاتديموجاتبار اا ق الااراق اا ق  ك شرحم ( 100ادراج ححثر م  )

االاااتثحتري                                               قباا  مييااس م اا ن ماا  جمااام حعيااتء يحثياا ن مختياا  الشاارائح االقتفااتديم ليقطااتع بيهاام ياادار ماا  

 يمحت مييس الحلتفظي .

ن إوبحات  الرحااحتلاالتلا ل ما  االقتفاتد الحخطاط الات االقتفاتد  2003شهد االقتفتد الاراقا باد عات  

 الحختيفمبي  قطتعتت االقتفتد  الاتميميدي بتلح اد واأل ا هر االقتفتد اللر ه  االنتقتل الميس والغير مشروط 

ن جت فر لهات دلياه مايناه لاذا حاتن اا ق حن عحييم التداول ييب إوحذلك بي  االقتفتد الحليا واالقييحا والاتلحا و

الارغم ما  حن اا ق الااراق لاألوراق الحتليام اا ق  تياعو اآلليامه  الحؤه  لتلقيق هاذه  الحتليم لألوراقالاراق 

اآلااي ي  -حديث النشاأ  فإناه حقاق الادياد ما  امنياتزات الحهحام منهات النياتح بتالنياحت  إلات االجلاتد األورباا 

ليب رصتت والذي ييم ححثر م  ثالثي  ب رصم حوربيم وداي يم وعربيمك ححت اختيرت الب رصم الاراقيم عي ا  

تنتت التااا يفاادرهت صااندوق النقااد ـيااـذلك دخياات ضااح  قتعااد  البـفااا ليناام األعحااتل فااا االجلااتد ولحااد  ااانمك وحاا

 . الاربا ع  حا اق الحتل الاربيم

ر مرجبطاام بتالقتفااتد ـغياا ديثمـت حااالاتلحياام ح نهاا بتألزماامق( لاام جتااأثر ااا ق الاااراق )ب رصاام الااارا

ايياتبا ح نهات اايات  حثارم  خالل المحتح لحمتثحري  حاتنب بتلتاداول فاا الما ق والتاا حاتن لهات  الإاك ـتلحـالا

 الاتلحيم.االم ال االانبيم فا مأم  م  الهدات 

ي حتلم ح ولم جتلقق االاهمك فتقتفر عيتالحتليم  لألوراقدوات الحاح ل بهت فا ا ق الاراق مت األح     

 .2018ايداع ليمندات الل  ميم ولم يير التداول عييهت خالل النف  االول م  الات  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
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لم يير للد االن إقرار ق اعد صنتديق االاتثحتر وإدار  الحلتفظ االاتثحتريم وجاييحتت شاهتدات االياداع        

الاراقياام وجاييحااتت المااحتح ليشاارحم الحمااتهحم الراغباام بشااراء نمااب ماا  ااااهحهت عنااد  لألاااهم   GDRالدولياام 

البنك الحرحدي الاراقا وااه ن إالحتليم الاربيم والدوليمك عيت الرغم م   بتألا اقا   هحهت حانخفتض اااتر اا

 .2016عت   االاتثحتر منذالم ق بتلتهيؤ مطالق صنتديق 

 

 ( في مو  العرا  لألورا  الماليةكميلياشورت لية )الآتوصيات بخصوص تطبي  

ت الاارغم ماا  األهحياام ال بياار  التااا جلتيهاات حااا اق الحااتل فااا رفااع عحيياام التنحياام االقتفااتديم والنحاا  يااع

االقتفااتدي ماا  خااالل قيتمهاات بااادد ماا  ال ظااتئ  حتابئاام الحاادخرات وجح ياا  النشااتط امنتااتاا وزيااتد  حفااتء  

واضالم ألثار اا ق الااراق ن الرؤيات لام ج ا  إجخفيص الح ارد ورفع مادالت إنتتايام االااتثحتر وغيرهاتك اال 

 -الم ق: هم التلديتت التا ج ااه حلألوراق الحتليم عيت النشتط االقتفتدي فا الاراقك ولا  

جادنا ممات   حداء الحشاترح ن فاا الما ق وعاد  واا د خباراء البيئم االقتفتديم الختصام ليما ق و عد  ج فر -

الحمتهحم الفاتلم فا دفع النح  االقتفتدي لياراق نلا  دار  الم ق ضح  األص ل امداريم الاتليم وبحت ييح  م

 األفي .

 .االقتفتد الاراقا لاب دورا  فا عد  خيق الثقم لالاتثحتر فا األدوات الحتليم مرياي -

                                           ل ضااااع األمنااااا غياااار الحمااااتقر فيااااال  عاااا  ضااااا  ايتااااام التااااروي  واالعااااالن التااااا ج ضااااح طريقااااما -

  ق الاراق.ـالتاتم  بم

 جلقيقهمر صاب حفا ا ق الاراق لألوراق الحتليم فا ظ  الظروف الراهنم  كاييينليم الش رت دن جطبيق ا     

باأداء الما ق وجح ينهات ما  حشاد  االرجقاتءوال  ما  حالباد  هفاا الادياد ما  دول الااتلم وعييا جطبيقهعيت الرغم م  

وماتليام حوااه القفا ر فاا مياتالت نقاص الحاي ماتت  الخترايامكالحدخرات الداخييام واااتقطت  االااتثحترات 

ليم ق بغيم  والحؤاميموعنتصر الشفتفيم واالففتح الحتلا وحاتليب ونظم امدار  الحتليم وجنظيم األطر القتن نيم 

  متليم حديثم.   بأدواتالتاتم  

   ت ـويـالو

 ةيزارية الوويت الجديدة     

اللمات  الختاتما لاردار  الحتليام  العتحاتدعيات مشاروع قاتن ن  3/7/2019وافق مييس االمم ال ا يتا فاا   -

(ك ومشاروع قاتن ن ياربط ميدانيام الا زارات وامدارات الل  ميام  2018-2017ليدولام عا  المانم الحتليام )

وقاارر احتلتهحاات الاات الل  ماامك مقاررا  حااذلك إحتلاام اللتلاام الحتلياام ليدولاام الاات  (ك2020-2019ليمانم الحتلياام )

دي ان الحلتابم لفلفهتك مع جقديحه ج صيم بتطبيق الحااتيير الدوليام عيات التقاترير لحيدانياتت الهيئام الاتمام 

ال  يااتك  لالاااتثحترك وصااندوق األايااتل القتدماامك واالحتيااتطا الااات  ليدولاامك واحيااع الحؤامااتت الحتلياام فااا

ك ماا  ااحااتلا 20عياا ا ك وعااد  م افقاام  36واااتءت نتيياام التفاا يت عياات مشااروعا القااتن ني  بح افقاام 

 عي ا . 56اللي ر البتل  عددهم 

ن حبااارز مالماااح الحيدانيااام الاتمااام ليدولااام ليمااانم إحااار وزيااار الحتليااام ال ااا يتا الااادحت ر ناااتي  الليااارف    -

ميياااتر ديناااترك 15.8ن اميااارادات الحت قاااام )بااااد خفااام ج اااتلي  امنتاااتج( جبيااا  إجتحثااا  فاااا  2019/2020

% ماا  10 عن الايااد الحقاادر فااا الحيدانياام )باااد ااااتقطتإمييااتر دينااتر مؤحاادا  22.5بحفااروفتت مقاادر    

م ن حبرز م  نتت الحيدانيم الاتمإحد حمييترات دينترك و 8.2اميرادات لفتلح صندوق األايتل القتدمم(ك يبي  
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% ليحفاااروفتت 12% لرنفاااتق الرحااااحتلاك و17% ليحرجباااتت ومااات فاااا ح حهااات مااا  دعااامك 71جتحثااا  فاااا 

 التشغيييم. 

ان ات لفاندوق  10شدد الدحت ر الليرف عيت متتنم ونح  حص ل األايتل القتدممك حيث حتن مت اط عتئد  -

 داالحتياتطا الاات ( ج اااه مخاتطر نفاتن الخدينام )صاندوق حاألايتل القتدمم ه  األفي  باي  نظاتئرهك وباي   

ضاارور  النظاار فااا احيااع اااب  الحاتليااتت لتاديااد المااي لم فااا صااندوق االحتيااتطا الااات ك  المااي لمك مؤحاادا  

وجطبيااق الخطاا ات الرئيماام التااا جااؤدي الاات امصااالحتت الهتدفاام الاات ماتلياام وضاابط الهاادر فااا االنفااتق 

 تمم ليدولم.الل  ما لحاتليم االختالالت فا الحيدانيم الا

هت ــاااله رئيمـذي جااـرهت الااــااريـقـتنيم ال  يتياام فااا جـرلحااـتما البـت  الختااــاام الحيدانيااتت واللمـترت لينااــااحش -

حقيقاا ليدولام يتحثا  فاا جياخم بات   ن حبارز جلادإدنتن عبد الفحد خالل ايمم مييس االمام الات ـيد عــالم

فا ا ق الاح  م  ال  يتيي  وقدر  الدولم عيات االااتحرار فاا خياق فارص  حعداد الداخيي ك وجدايد الرواجب

 حقيقيم امتمهم فا ا ق الاح  الات  والختص.

م الت اح ت  صيتغم عق دهت حتت ال جتلتي  الشرحتت عيت نمب الاحتلم م  خالل انشتء يدعت اليينم الل  م -

بم عحتلام الشارحم التاا وقاات الاقاد ماع شرحتت جتبام جشغ  الحشروع باحتلام وافاد  ال جادخ  ما  ضاح  حما

 الدولمك والتا ي  ن عدد م ظفيهت قييال  وميتدمم بنمبم الت  يت.

ن ي  ن هنتك ج اه ح  ما لتشغي  با  ححضتف التقرير بحت ان الدولم مي مم بت ظي  ال  يتيي ك ييب  -

ت جيك الشرحتت يتنتاب مع مرافقهت م  خالل عق د إدار  ييب ان ج  ن نمبم الاحتلم ال طنيم الحيدمم به

 حل  م اط . 11اعداد الخرييي  الحت قاي  الداخيي  لم ق الاح  البتل  نل  

ن جيخم الهي   امداري ليدولم الذي يلت ي حيتنتت إداريم ج ي  الدولم مبتل  متليم دون حححدت اليينم  -

وظيفم قيتديم فا اليهتت  450مييمت  حعيت و 17 يتلس الاييت التا بي  عددهتحفتعييم جذحر لهتك مث  ال

الل  ميمك محت حد  الت وا د اهتت ح  ميم متداخيم فا االختفتصتتك انا س عيت عد  قدر  البا  

 منهت عيت جفاي  دورهت وجلقيق الغرض م  إنشتئهت.

 

 مانع  اقتصاد 

 مو الصيرفة اامالةية في ملطاة عمانر 

اااات البنااك الحرحاادي الاحااتنا فااا الماان ات القييياام الحتضاايم الاات حااث الحفااترف والن افااذ الحفاارفيم 

اماالميم عيت فتح الحديد م  الفروع  فاا ملتفظاتت المايطنم حتفامك إ  ااييت الن افاذ الحفارفيم امااالميم فاا 

ياات مختياا  ملتفظااتت ( فرعاات  م زعاام ع77حياا را  اياادا  ماا  خااالل شااب م فااروع بيغاات ) 2018د ار ماا  عاات  

الميطنمك  وقاد حثبتات جياك الحفاترف امااالميم مقادرجهت عيات وضاع بفاحتهت الحيل ظام فاا القطاتع الحفارفا 

رجفاع حالاحتناك حيث حوضلت ححادث البيتناتت نحا  حعحاتل الفايرفم امااالميم فاا المايطنم بشا   ميلا ظك فقاد 

( 3991ت )ـالا 2017ا د ار ـا فاـتنـحتل ع  ـ ن ريـييـ( م 3299  )ــم مـالميــترف اماـ ل الحفــا حصـتلـحـإا

تع ـطااـد  القـ دائع لااـ%( ححاات ارجفااات الاا 21ك مماايال  نماابم نحاا  بيغاات )2018حااتنا فااا د ار ع  ريااـتل يي ن ـماا

 رياـتل ن ـيياـ( م3158ت )ـ  الاـليفا 2017ا د ار ـحاتنا فاع   رياـتليي ن ـ( م2385  )ـالما مـرفا اماـالحف

 %(. 32.4مميال  نمبم نح  بيغت ) 2018حتنا فا د ار ع  
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بهاادف جن يااع الخاادمتت الحفاارفيم  2012اااتء جبنااا الماايطم النقدياام الاحتنياام ليفاايرفم اماااالميم فااا الااات  

والحتليم فا الم ق الحلييم وزيتد  الاحق والشح ل الحاتلا وربطاه بتلتنحيام االقتفاتديم والنحا ك ما  خاالل جا فير 

قطااتع الحااتلا والحفاارفا لشااريلم ميتحاياام جرغااب فااا االاااتفتد  ماا  الخاادمتت فاارص االاااتفتد  ماا  خاادمتت ال

والحنتيتت الحت افقم مع حح ت  الشريامك مع الترحيد عيت الحشاتريع التنح يام ومباتدرات األعحاتل التاا جنات  قيحام 

ت يالماا  فاارص الاحاا  ليشاابت  الاحااتناك ع ضاات  عاا  الترحيااد عياات التحاا  ر مديااد  ـ فااـميااتفم لياادخ  القاا ما وج

نح  الفايرفم امااالميم فاا اايطنم عحاتن ما  حارص البناك الحرحادي  يأجا الشخفيم  ات الطتبع االاتهالحا.

ليقطتع الحفرفا عبر المحتح ليبن ك الحلييم التقييديام بإنشاتء ن افاذ مفارفيم  الاحتنا عيت إجتحم فرص مت تفئم 

قاادمتن الخاادمتت اماااالميم الحفاارفيم ك وقااد ذي  ييااإاااالميم متخففاام بتمضااتفم الاات الحفاارفي  اماااالميي  ال

ااااتطتع حااال  ماا  الحفاارفي  اماااالميي  والن افااذ اماااالميم ماا  جلقيااق نحاا  ايااد لتمااتل   ال حاادات الحفاارفيم 

%( م  إاحاتلا حصا ل القطاتع الحفارفاك ونتييام لاذلك ارجفاع رصايد  12.4اماالميم ميتحام عيت مت نمبته )

 2017ا د ارـتنا فاحـ ن لاير عاـيياـ( م2632  )ـم ماـالميـرفيم اماـدات الحفـ حـ  الـ  قبـاالئتحتن الححن ح م

 %(. 20.9بنمبم نح  بيغت ) 2018د ار  مـ ن لاير عحتنا بنهتيـييـ( م3183الت )

جيك البن ك والن افذ اماالميم مد  جراوحات مات باي  ثاالث وحرباع اان ات لتلقياق نتاتئ  اياد   ااتغرقت 

ا ـا فـ  امييتبـحـق النـقيـ  جلـ ظم وجح نت مـ  ثم جلم  حدائهت بف ر  ميلـتدل ومـم التاـ ص ل الت نقطـوال

ط ـقاــ ق ممـــــا اــهحهت فــا حداء حاـ  فــيت جلمـ س  لك عـتح وحناــ ي  واألربـحـع والتـ دائــ ل والــاألص

 م.ـتليـلألوراق الح

 

مان   رمو االئتمان المماوا في ع 

قت  البنك الحرحدي الاحتنا ماؤخرا  باإاراء جااديالت عيات الادياد ما  اليا ائح التنظيحيام التاا جل ام النشاتط        

الحفرفاك حدت الت جاديد قدر  الحفترف عيت منح االئتحتن اايت  الت جلفيد األنشاطم االقتفاتديم فاا المايطنم 

قتفاتدك وفيحات ياأجا اليا ائح التنظيحيام والتااديالت التاا وإييتد بيئم ملفد  لألعحتل وبتلتاتلا جادياد النحا  فاا اال

 حاريت عيت با  منهت:

بهادف  وضع(: (National Payments System Law NPSLإصدار قتن ن نظت  الحدف عتت ال طنيم ) -

يحنح البنك الحرحادي الاحاتنا جف ييات  واضالت  لرشاراف عيات وجلديث وجاديد بنيم نظم الدفع فا الميطنمك 

م  نتت اديد  فا حنظحم الـدفـع التا يقـدمهت البنك الحـرحاـدي الاحاـتنا  وجم جطبيقانب نظت  الدفع. احيع ا 

 .ACHك RTGSلـدفع رواجب مـ ظفا القطـتع الخـتص عبـر حنـظحـم 

حاارص البنااك الحرحاادي الاحااتنا عياات جشااييع نحاا  االئتحااتن الححناا ح ليقطتعااتت امنتتاياام وماا  ضااحنهت  -

الحت اطمك نظرا ليدور الهت  الذي جيابه جيك الحؤامتت فا جن يع مفتدر الدخ  بايادا الحؤامتت الفغير  و

ع  قطتع النفط وج فير فرص الاح ك مع قيتمه بتلحراقبام وعا  حثاب التطا رات فاا حيام ملفظام القاروض 

ألغاراض الشخفيم لد  الحفترفك نظرا  آلثترهت عيت مدي نيم األفراد بتمضتفم الت إعتقتهت جدفق االئتحاتن 

 االاتثحتر.

عيت صايد جنظيم القطتع الحفرفاك بتدر البنك الحرحدي الاحتنا الت إصدار التاييحتت التشاغيييم لحتطيباتت  -

ك واايت  ليلد م  الحختطر الحرجبطام بتلتباتطؤ االقتفاتديك إ  قات  IIIاحتيتطا رحس الحتل ليبن ك وفقت  لبتزل 

حتمات  مخففاتت احترازيام عيات القاروض التاا جحات إعاتد  بت ايه البن ك وشرحتت التح ي  والتأاير ال
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هي يتهتك وم  حا  جاديد وضاع الماي لم وجشاييع االااتثحتر لاد  البنا ك التيتريامك جام الماحتح لهاذه البنا ك 

بتحتمت  ااتثحتراجهت فا ااندات التنحيام الل  ميام وح وناتت الخدينام والفا  ك المايتديم ضاح  االحتياتطا 

 .2016%( م  إاحـتلا الـ دائع اعتبترا مـ  نيمـتن/ 2لـد حقفت يبي  )النقـدي االلـداما وب

 

وحدت هااذه اماااـراءات الاات جاـديااـد قااـدر  الـبنااـ ك عياات ماانح االئتحااتن لغاارض جشااييع وجطاا ير القطااـتع 

 االقتفتديك وححـت يـأجـا:

)التقييديم وامااالميم( الات ارجفـتع رصيـد االئتحتن الححن ح م  قبـ  القـطتع الحفـرفا الـذي يشـح  البن ك  -

 %(. 6.1مميال  نح ا  بنمبم ) 2018( مييتر لاير الت نهتيم حديران 24.3)

%( ما  االئتحاتن  45.5ارجفتع رصيد االئتحتن الححن ح ليقطتع الختصك إ  ااتأثر قطتع األفراد عيت نمابم ) -

 3.8%( و) 4.9ت األخــر  عـيـت نمـبـم )الححن حك بينحت ااــتل   قـطـتع الشـرحــتت الحـتليـم والقــطـتعــت

 %( عـيـت التـ الـا.

 .2018( مييتر لاير عحتنا لينف  األول/22.3بـيـ  ااحتلا الـ دائع لد  القطتع الحفرفا ) -

( ميياتر لاير عحاتناك 14.2لتفا  الات ) 2018%( لينف  األول/ 4.7ارجفتع ودائع القطتع الختص بنمبم ) -

%(ك يييااه قطـتعااـا الشــرحااـتت الحتليااـم وغيااـر الحتلياام بنماابم بيغاات  49.4م )بيغاات حفاام االفااراد فيااه نمااب

 %( فت زعت عيت قطتعتت حخر . 2.5%( عيت الت الاك حمت النمبم الحتبقيم ) 18.5%( و ) 29.6)

                                                       

 اقتصاد االةارات

 باوك ااةاراتارتفاع رأس المال واحتياطات 

بن ت  بنهتيام  20مقترنم مع  2018بن ت  بنهتيم جح ز 21ارجـفـع عـدد البنـ ك األانبيم الاتميم فا اممترات الت  -

بن ات خاالل الفتار  نفماهتك نتييام  23بن ت  مقترنم مع  22دد البن ك ال طنيم الت ك فيحت انخف  عـ2017جح ز 

 ألول( فا بنك واحد ه  بنك حب  ظبا األول.اندمتج بن ا )حب  ظبا ال طنا( و)الخيي  ا

 

ميياتر درهام  330,2تفا  إلات % ل4,4ارجفع إاحتلا رحس الحاتل واحتيتطاتت البنا ك الاتميام بتلدولام بنمابم  -

ك وشاهدت نمابم 2017% فاا الفتار  الحقتبيام ما  1,5ك مقتبا  ارجفاتع بنمابم 2018الرباع الثاتنا ما   بنهتيام

% خالل الرباع 0,5مقترنم بتنخفتض  2018% خالل الربع الثتنا م  3,4ارجفتعت  إاحتلا حفتيم رحس الحتل 

% 12,375ك وها الجادال حعيات ب ثيار ما  اللاد األدنات الحطيا   ل فتيام رحس الحاتل عناد 2017الثتنا م  

% مفدر ححتيم رحس الحتل( ومقترنم مع اللد لألدنت لنمبم الشاق األول ماـ  رحس الحاـتل 1,875)متيحنم 

 .2017اعتبـترا  مـ  حـتنـ ن األول  3%ك و لك وفقت  لي ائح الحفرف الحرحدي ومبتدئ بتزل 8,5رهت وقد

 

% ماا  48,1ااااتل  ت القااروض الحفاارفيم اماحتلياام الحقدماام ليقطااتع الفاانتعا والتيااتري بتلدولاام عياات  -

إاحتلا ملفظم االئتحاتن الحفارفا ليبنا ك الاتميام بتلما ق اممتراجيام حتات نهتيام جحا ز الحتضااك ورحادت 

الشاارحتت عياات قطااتع  2018عاات  ليقطااتع الخااتصك خااالل النفاا  األول ماا   الح اهاامالبناا ك جح يالجهاات 

 200راد بنلا  ـاـتع االفـطاـروضهت الححن حام لقـاـيفت قـتر ك بينحات قاـتثحتر والتياـتريع واالاـ ي  الحشـحـلت

ك 2018ميياتر درهام بنهتيام ي نيا   337,3ميي ن درهم خالل الفتار   اجهات ليانخف  رصايدهت اماحاتلا إلات 



 
 

14 
 

ويشير ارجفتع الطيب عيت التح ي  والتمهيالت الحفرفيم فا الما ق الحلييام الات نحا  االقتفاتد االماتراجاك 

 لييم. وطرح مشتريع اديد  لقطتعتت األعحتل الحختيفم فا الم ق الح

 

 

  2018الااتج المكلي االةاراتي رهاية الربع الثالث لعام 

 عات % بنهتيام 2.8ج قع مفرف اممترات الحرحدي حن ينح  النتج  الحليا اماحاتلا فاا الدولام بحاادل   

الحفرف حن يبي  ماادل التياخم  حورا 2019عت  % خالل 4,2وحن يرجفع مادل النح  االقتفتدي إلت  2018

الرباع الثتلاث فاا   % 3.1مت قات  حن ينح  النتج  الحلياا اماحاتلا بحاادل 2018عت  % خالل 3,6ت فا اممترا

عات  % بنهتيام الرباع الثتلاث ما  3,3ك وحذلك ج قع الحرحدي حن ينح  القطاتع غيار النفطاا بنمابم 2018عت  م  

فيااه القطااتع الحفاارفا % فااا وقاات يشااهد 6,5ن مااادل امقااراض إلاات القطااتع الخااتص زاد بنلاا  إمؤحاادا   2018

 % م  األص ل الحفرفيم.20% ان يت  ويش   9اماالما فا اممترات نح ا   

رف اممااترات الحرحاادي بتلتاااتون مااع اجلااتد الحفااترف فااا الدولاام عياات إعااداد مشااروع ـويناا ي مفاا

تن ـ اء حاـاا تري بتلدولامـراض الاقاـم نلا  امقاـالذي يهادف إلات جلدياد اجياته البنا ك الحلييا الاقترات()جاري  

 ا نيت  حو جيتريت  حو مقتب  ضحتن وبتلتتلا يتم جلديد ن عيم امقراض ونمب الفتئد .

وحوضااح الحفاارف الحرحاادي حن الحااادل اللااتلا ليفتئااد  اااتعد البناا ك الحليياام عياات اااذ  الحديااد ماا  

فاا  حيث شاهدت الحبتشرلتدفق االاتثحتر األانبا  ظيت ال اهم الرئيمم فا الحنطقم .عيحت  ان اممترات األم الك

% ماا  حياام 22مييااتر دوالر جقريباات  حو ماات ياااتدل  11الااات  الحتضااا جاادفقتت ااااتثحتر حانبااا مبتشاار بلاا الا 

 االاتثحتر األانبا الحبتشر فا الحنطقم.

ك ـالـتصلايف البرتبة الكادية عشرة عالميلاً ضلمن ـلتص  للم ةراكز 10القفزد رجكت ااةارات في ـوق  

ي قفلزة ـي وهلـوالـل  التـة عـادمـرة السـهولة ةمارمة األعمال لتتصدر بذلك دول العالم العربي للمـدولي لسـال

 ي دعم المؤمسات الوبره ـاهمت فـم

 

 اقتصاد البكرين

 %35الباوك البكرياية ترفع ةعدالت الفوائد عل  قرو  الشركات حت  

فاا  2018عات  األول ما    مادالت الفتئد  عيت القروض بش   ميل ظ فاا النفارفات البن ك البلرينيم  -

الخط   مع ارجفتع نمبم الفتئد  التا جقدمهت الل  مم عيات الماندات وح وناتت الخدانام هذه ال قت الذي ج احبت 

يات الـــاـدوالر وجأثرت نمبم الف ائد فا البلــري  برفاع االحتياتطا الفيادرالا األمري اا لنماب الفـــــــاـ ائد ع

 دينتر ل   دوالر حمري ا. 0.376األمري اك والتا جرجبط بهت الاحيم ال طنيم البلرينيم بمار ثتبت وه 

ارجفع مت اط الفتئد  عيت القروض الشخفيم والتا جقدمهت البن ك ليدبتئ  األفراد بحختي  اليحتنتتك بنل   -

 ائد عيات القاروض التاا جقادمهت البنا ك ليشارحتت . ححت ارجفات الف2018عت  % فا النف  األول م  6.22

%ك حمااب دراء الحختفااي  اتشاا   ارجفااتع ال دائااع والمااندات فرصاام ليحمااتثحري  ليلفاا ل عياات 35بنلاا  

%ك وه  مت لم ي ا  متتحات  قبا  اان ات 6.5قن ات ااتثحتر ايد  واللف ل عيت ع ائد ميديم جف  إلت نل  

ديك والتااا نشاارهت قباا  ياا مي ك فااأن مت اااط الفتئااد  عياات وبلمااب ححاادث بيتنااتت مفاارف البلااري  الحرحاا
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% فاا الفتار   اجهات 4.98 ـ% مقترنم با5.29الت  2018عت  القروض الشخفيم ارجفع فا النف  األول م  

 م  الات  المتبق.

امت فيحت يتايق بتل دائع فتشير البيتناتت إلات ارجفاتع الفتئاد  عيات ال دائاعك والتاا جقادمهت البنا ك لدبتئنهات ما   -

وجشاير  2018% بنهتيم النفا  األول ما  عات  2إلت نل   2017عت  % فا نهتيم النف  الثتنا م  1.55

دينتر بلرينا ألول مر  ببي غ إاحتلا  البيتنتت الت ارجفتع الرصيد القتئم ليقروض الشخفيم الت جمام مييتر

خاار إصاادار دوقااد منلاات الل  ماام البلرينياام الحمااتثحري  فااا  .مييااتر دينااتر بلرينااا 9.2القااروض الحقدماام 

% مت ييا  الل  مم منتفمت ق يت ليبنك فاا مياتل 6.55لمندات التنحيمك والتا جمتلق باد ثالث ان ات نل  

هذه المندات جدرج فا ب رصام البلاري  لاألوراق الحتليام ويح ا   ااتقطت  ودائع الحمتثحري ك خف صت  حن

جااداولهت ححاات وال جتطيااب مااادالت ااااتثحترات حبياار ك وجلظاات المااندات التااا جفاادرهت الل  ماام البلرينياام 

 %ك مع جقديم ح ن هذه المندات م  االاتثحترات الحيح نم.100بحادالت جغطيم قد جف ق 

  النحا  ال بيار فاا القاروضك إال حن ال دائاع لام جشاهد اا   جغيار طفيا  بلمب البيتنتتك فأنه وباتلرغم ما -

 مييتر دينتر. 11.806خالل عت  واحدك وااتقرت ال دائع فا بن ك التيدئم عند 

 تداعيات هبوط العملة اايرارية عل  ودائع البكريايين في الباوك اايرارية

خبارا  حوضالت فياه حناه فاا ظا  الترااااتت القيتاايم  2018فاا د  نشرت صليفم حخبتر الخياي  البلرينيام      

بدح عدد حبير م  البلارينيي  التلارك الااتاتد  ودائاهام البن يام ما  الحفاترف اميرانيام والتاا  اميرانيمكلياحيم 

ت ـا باا  األحياتن الاـ  فاـتنت جفاـا حاـربلم التاـد الحاـ ائاــ  الفـتفتد  ماـم لالااـ الهاـتثحرون فيهات حمـحتن ا يم

20.% 

ممات يتجهت فاا ظا  الاق باتت األمري يامك باتت  تن جدنت الاحيم اميرانيم إلت حدنو حرت الفليفم انه وباد ح      

تليام   الادنتنير ماع احتحي% م  ااتثحتراجهم التا يقدرهت البا  بحاليا50البلريني ن مهددي  بخمتئر جتيتوز ال 

 44235 ا إلات ـرياـدوالر األمـرانا مقتبا  الاـتل امياـم الرياـباد حن وصايت قيحا حبير  فا حن جتـفـتقـم الخمـتئرك

ك مياايفم حن البلاارينيي  حااتن ا يق ماا ن بهااذه االاااتثحترات بشاا   غياار راااحا عباار 2018د   4 حتااـت تل ـرياا

فااك واطتء لهم عالقتت بتلبن ك اميرانيمك او يح   ليشاخص نفماه المافر الات اياران واياداع حم الاه بشا   شخ

ارض البنك لرفالسك فال ج ااد اهام اا اء ما  البلاري  او اياران جوفا حتل ج ق  البنك ع  صرف الف ائد او 

جلحا ااتثحتراجه او جا ضه ل  ن جيك الاحييتت عيت صفقتت غير شرعيمك وقد ج قع حصلتبهت جلت طتئيم قتن ن 

 غم  األم ال وم تفلم امرهت .

إيرانيام قاد ج قفات عا  صارف الف ائاد ليحا دعي  البلارينيي  مناذ حشاهر بااد  وبينت الفاليفم حن عاد  بنا ك      

 إفالاهت ومنهت: بنك اقتفتدك بنك بتاترحتدك بنك ديند  وبنك إيران زمي .

 لباان قتصادا

انا س ال ضع االقتفتدي الحتردي عيت القطتع الاقتري حمتئر القطتعتت االقتفتديم فا لبنتنك ل ا  هاذا         

قتايم جحثيت ب ق  القروض الم نيم الحدع مم بتلت ازي مع ارجفتع  ضربم إضتفيم2018  القطتع جيقت فا الات  

وض الما نيمك مات حدخا  القطاتع فاا احا د حاتد الف ائد الحفرفيم التا حب يات التماييفتت ليحشاتريع الاقتريام وليقار

 وضغط عيت الحط ري  الاقتريي . 
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وحشاا  التقرياار الماان ي لنقتباام الحهنداااي  عاا  جرااااع فااا قتبيياام الحطاا ري  الاقااتريي  جيااته االاااتثحتر فااا      

مشااتريع عقترياام اديااد ك وخف صاات  جيااك الماا نيم والتيترياامك فااا ظاا  التبااتطؤ االقتفااتدي اللتصاا  وج قاا  

وارجفاتع عادد الشاقق غيار  2018القروض الم نيم الحدع مم م  مفرف لبنتن خاالل النفا  الثاتنا ما  الاات  

 الحبتعم. 

 

 

 التفتصي  التتليم: جقرير بنك االعتحتد اليبنتنا و حر 

 6.85ما   2018% فا الات  22.11جرااات ممتحتت رخص البنتء لألبنيم اليديد  واالضتفتت بنمبم   -

 ك2018ماليي  متر مربع فا الات   5.34الت  2017ماليي  متر مربع فا الات  

فيحات حتنات مشاتريع األبنيام الما نيم والتيتريام األحثار جياررا  بلياث جراااات مماتحتت رخاص البناتء   -

مييا ن متار مرباع عيات  0.51مالياي  متار مرباع و 4.13% الات 25.16% و24.15الحتايقم بهات بنمابم 

 الت الا. 

تيترياام والح تجااب %( ماا  رخااص البنااتء جيتهاات األبنياام ال77.21شاا يت األبنياام الماا نيم اللفاام األحباار )  -

 %(ك 10)

الات  2017ماليي  متر مربع فا الات   9.27ححت جرااات الحمتحتت اماحتليم لرخص البنتء م  ح الا  -

عيات األقا ك االمار الاذي يا اس  2006ك وه  حدنت ممات   لهات مناذ الاات  2018ماليي  فا الات   7.14

 حتلم الرح د االقتفتدي التا جحر بهت البالد. 

ك ب اي  التقريار المان ي لنقتبام الحهندااي  ان ملتفظام ابا  لبناتن 2019دياتر فاا صليفم اليحه ريام وبلمب     

ك جيتهتك وبفترق حبيرك ملتفظتت 2018% خالل الات   47.61ااتل  ت ع  حفم األاد م  رخص البنتء اليديد 

تياااح  الاااـرخص ك واااادير بتلاااذحر ان ارقااات  ملتفظااام الشاااحتل ال ج(%12.35%( والبقاااتع )21.87الينااا   )

مـؤشـااـر ارام اا  " الحاطـااـت  ماا  قبـااـ  نقـااـتبم الحهنـداـااـي  فااا الشااحتلك وفـااـا هـااـذا المـااـيتق ايياات ك حظهـااـر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         %.                                                                                                                           3.5بنمبم  2018الاقتري" لحدينم بيروت انخفتضت  فا األااتر الحاينم م  الحط ري  ليشقق الم نيم لات  

يار وبناك عا د  هحظهرت النتتئ  الحتليم غير الحدققم ليبن ك اليبنتنيم الثالثم ال بر  الحدرام: بنك لبناتن والح      

لتبااتطؤ االقتفاتدي واالرجفااتع فاا الياارائب عيات البناا ك ك اااتدامم فااا األداء رغام ا2018وبناك بيبيا س ليااات  

اليبنتنيم واالاتحرار فا الشي  الميتاا فا لبنتن. وبي  إاحتلا صتفا األربتح التشاغيييم ليبنا ك الثالثام مات يااتدل 

. وعيت صايد ح  بنك بحفردهك جظهر النتتئ  ان بنك لبنتن والحهير حقق 2018ميي ن دوالر فا الات   1175.48

%. وااتء بناك عا د  فاا الحرجبام الثتنيام 5.18مالياي  دوالر بدياتد   510.42يت ممت   لفتفا األربتح بيا  اع

% مييااا ن دوالر 164.53% وبيغااات حرباااتح بناااك بيبييااا س 7.92مييااا ن دوالر بدياااتد   500.56حياااث حقاااق 

ح  ماق ل وم قاع ماتلا %. واظهرت نتتئ  البن ك اليبنتنيم ال بر ك قدرجهت عيت الحلتفظم عيت ن3.29بتنخفتض 

ايد بفي  الميتاتت الحلتفظم وامدار  ال فؤ  التا جتحتع بهتك ويبقت بذلك القطتع الحفرفا فا صدار  الرحاتئد 

ك ماع 2019الحتليم فا لبنتن والاح د الفقاري لالقتفاتدك وجتطياع البنا ك الات جلما  فاا الظاروف التشاغيييم عات  

 البدء بتطبيق مقررات مؤجحر "ايدر". جألي  الل  مم امصالحيم اليديد ك ومع
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فاا  لهاتك ابد  لبنتن رغبته فا ااتئنتف ضخ الغتز الحفريك حيث قتلت وزار  البترول الحفاريم فاا بياتن      

ن وزير الطتقم اليبنتنا ايدار ابا خيي  ابد  رغبم بالده فا ااتئنتف ضخ الغتز الحفري إك 2019حتن ن الثتنا

ك ويذحر ان مفر حتنت قد حققت االحتفتء الذاجا م  الغتز الطبياا نهتيم الاات  2009م عت  لهت وفقت  الجفتقيم م قا

 ( وبدحت فا جفدير الغتز ليخترج.2018الحتضا )

حشااهر ماا   9ارجفااات اااندات لبنااتن الماايتديم الدوالرياامك عقااب اعااالن االجفااتق عياات جشاا ي  ح  ماام اديااد  باااد 

انت  4.3قفدت  2037ن المندات ااتلقتق إت بيتنتت " جريد ويب" الحمتومتت عيت اللقتئب ال زاريم. واظهر

ان الكووةلة ك وحاتن مفارف لبناتن الحرحادي قاد حشاتر الشاهر الحتضاا الات 2018الت اعيت ممت   مناذ ي ليا  

متبدأ في طرا مادات بالعملة المكلية بأمعار فائدة السو ، لتشجيع الباوك عل  شلراء أدوات اللدين بلدال ةلن 

    اذبية  أكثرها في الباك المركزا معيا للكصول عل  أمعار فائدة وضع أةوال

              

                                     

 %75 9صادو  الاقد الدولي يتوقع خفض العجز المالي في لباان ال  ركو   -

الايااد الحااتلا الاات نلاا   ك لخفاا 2019 قااع صااندوق النقااد الاادولا ان جااؤدي جاادابير ميدانياام لبنااتن لااات  ج        

ما   2019% م  النتج  الحليا اماحتلاك بينحت حتنت نمبم الايد الحماتهدفم ضاح  مشاروع م ازنام الاات  9.75

ميياتر دوالر  17,1م جخفاي  النفقاتت الات ـييتر ليار ك حياث جاـحلا  ما 90در بلا الا ـاماحتلا الحق ا النتج  الحليا

واعتبر صندوق النقد الدولا انه م  الحهم ان يبدح لبناتن باحييام جاادي  ماتلا مييتر دوالرك  13مقتب  إيرادات بقيحم 

 وإصالحتت هي ييم حبير  الحت اء الدي  الات  وزيتد  النح .

الت اتنب  لكك رح  الفندوقك فا جقريرهك ان الحختطر وحواه اليا  متزالت قتئحام بتلنمابم ليبناتن وعاد       

مصالحتت قد يؤدي الت جآح  الثقمك الفتت  الت حنه بناتء عيات الحاي ماتت اللتليام جلقيق األهداف وإحراز جقد  فا ا

 فح  الحراح ان يتيتوز الايد الحت قع ب ثير الحمت   الحمتهدف الذي حعينته الميطتت فا لبنتن.

ن إ ا  تباارمان مفاارف لبنااتن الحرحاادي حااتفظ عياات االاااتقرار الحااتلا لماان اتك إوحشااتر صااندوق النقاادك الاات      

فا  لك قد نحتك داعيت  إيته الن يترااع جدريييت  ع  الاحييتت شابه الحتليام وياادز ميدانيتاه  ي ااهتالتلديتت التا 

تن ـنااـرف لبـن شااراء المااندات الحنخفياام الفتئااد  الحقترحاام ااايؤدي الاات جااده ر ميدانياام مفااإعتباار حالاح مياام و

    ه.ـج ـداقيـ ي  مفـقـدي وجـرحـالح

 االقتصاد التركي

 الباك المركزا التركي يخفض معر الفائدة والكووةة تعد بالمزيد ةن التخفيضات

عا  "خفا  ااار  2019فاا جحا زحعي  البنك الحرحادي الترحاا عقاب ااتحاتع الميتاام النقديام فاا البناك        

  ـد  ماـتئاـفـار الـ ع لينخف  ااـبـ  حاـتت إعتد  الشراء )الريب ( ألاـييـحـت عـيـتس عـــم حاـطـقـن 425الفتئد  

 % “.19.75ت ـ% ال24

حشتر بيتن البنك الت " حن البيتنتت الحاينم فاا الفتار  األخيار  بترحيات جظهار واا د جااتف ماتادل فاا النشاتط       

االقتفتديك وان البنك الحرحدي الترحا اي اص  ااتخدا  احيع األدوات الحت فر  لديه م  اا  جلقيق اااتقرار 

 واالاتقرار الحتلا".األااترك 
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الترحيام جتاهاد بتلحدياد  لل  مام" احن  2019البيارق فاا جحا ز صرح وزير الخدانم والحتليم الترحا براءت      

م  التخفييتت التا اتطتل حااتر الفتئد  ونمب التيخم فا جرحيتك وان الات  القتد  اي  ن مرحيام لقطا  ثحاتر 

الميتاااتت االقتفااتديم التااا اتشااهدهت جرحياات فااا هااذه األياات  فااا ظاا  البرنااتم  االقتفااتدي اليديااد الااذي جطبقااه 

حثار إييتبيام فاا النفا  الثاتنا ما  الاات  اللاتلاك وحن الاات  اللاتلا الل  ممك وان االقتفتد مقب  عيت مرحيام ح

 %.15.9اينتها بحمت يتت جيخم حدنت م  جيك الحمتهدفم فا البرنتم  االقتفتدي اليديدك حي دون 

جشير با  الحفتدر ع  ايتام اقتفتديم جاتد  جرحيات امعاالن عنهات باتلت ازي ماع جخفاي  ااار الفتئاد ك       

يااتس جقباا  الماا ق وصاادور نتااتئ  الربااع الثتلااث الااذي جااا ل عييهاات جرحيااتك ختصاام بقطااتعا الماايتحم و لااك باااد ق

والفتدراتك وحذلك جأثيرات إضتفيم ما  التا جرات الميتاايم ختصام باي  ال الياتت الحتلاد  وجرحيات بااد اااتيراد 

بمبب التنقيب عيت الغاتز الف اريخ الروايم والتيحيح بفرض عق بتت حمري يم عيت جرحيتك وربحت حوربيم حخر  

 شرق الحت اط.

ن هذا االاراء حتن مت قات" باد قرار الرئيس الترحا راب طيب حروغتن عدل رئيس البنك الحرحدي المتبق إ -

مراد اتي  قتيت وجايي  مراد حويفتل خيفت له بمبب رفيه لتاييحتت الرئتام بخف ص خف  نمب الفتئاد  ا  ان 

 .ليرئيس نظر  اقتفتديم ختصم به

ازداد عدد الشرحتت األانبيم الاتميم فا جرحيت نتييم الميتام التشييايم ليل  مم الترحيمك ول   فا الحقتب  دفع  -

ارجفتع اار صرف الاحالت األانبيام مقتبا  الييار  وارجفاتع ااار الفتئاد  فاا الفتار  الماتبقم الات ارجفاتع ج اتلي  

نشتط الاديد منهت والرح د فا االقتفتدك وربحات ايماتعد التلما  امنتتج فا الشرحتت الحلييم محت حد  الت انهتء 

 فا اار صرف اليير  باد هذا االاراء الت إعتد  اناتشه.

 

 تركيا تتخذ خطوات لكماية الليرة

ذ ال لت خطلة تلم إ، 2019تملولاتخذت تركيا المزيد ةن الخطوات غير التقليديلة لكمايلة الليلرة وذللك فلي         

ةليار دوالر( ةن االحتياطيات القاروريلة للده البالك  6.6ةليار ليرة ةا يعادل ) 40كوي  ركو وضعها ةؤخراً لت

مييتر لير  م  االحتيتطا القتن نا ليبنك  40باد حن حتنت بفدد ا  جشريع لتل ي  نل  المركزا ال  الخزارة 

القاتن ن يلاق ليبناك الحرحادي ان الحرحدي الت الخدانم لدعم عيد ححبار ما  الحت قاع فاا الحيدانيامك وبح ااب 

يينب احتيتطيتت قتن نيم م  حربتحه الااتخدامه فاا ظاروف اااتثنتئيم وهاا منففايم عا  احتيتطتجاه ما  النقاد 

 األانبا.

ميياتر ليار  ما  حربتحاه الات الخدانام فاا شاهر حاتن ن الثاتنا قبا  ثالثام  37حتن البنك الحرحدي قد ح ل قرابم    

ميياتر  54.5يت الرغم م  الدفاام التاا جيقتهات ااييت الحيدانيام الترحيام عيادا  بيا  حشهر م  الح عد الحقرر وع

لير  فا األشهر األربام األولت م  هذا الاات  حمابحت حظهارت بيتناتت ما  الخدانام ووزار  الحتليامك فيحات جت قاع 

 دوالر. مييتر 13مييتر لير  حي مت ياتدل  80.6الل  مم الترحيم ان يبي  الايد فا نهتيم الات  

ن عاادد ماا  االقتفااتديي  حعرباا ا عاا  مخااتوفهم ماا  احتحااتل إضاااتف قاادر  البنااك الحرحاادي عياات إيشااتر الاات    

االاتيتبم ألزمم حخر ك ححت عبروا ع  قيقهم م  حن الخطم ات فر دفام متليم لحر  واحد  قب  إعاتد  انتختباتت 

ديادك وفاا المايتق نفماهك حشاتر ملحاد عياا حديران وباد  لك يح   ان ياتنا االقتفتد م  ا 23إاطنب ل فا 

حفي  رئيس هيئم التنظيم والرقتبم الحفرفيم فا جرحيت إلت إنه ييب عيت احيع البن ك الترحيام حن جلحاا الاحيام 



 
 

19 
 

الحليياام التااا ااااتهدفهت الحيااترب ن فااا اآلوناام األخياار ك ححاات ج قااع ان جباادل البناا ك ممااات لتل ياا  ال دائااع 

  يير  الترحيم.بتلاحالت األانبيم الت ال

 الباك الدولي يطل  تموي  المدن المستداةة في تركيا

  إن مييس الحدراء التنفياذيي  فاا البناك الادولا وافاق  24/5/2019حعي  البنك الدولا فا بيتن صدر عنه فا (

مييا ن دوالر" لادعم التنحيام الحماتدامم فاا الحادن الترحيامك و لاك  561مييا ن يا رو "  500عيت جح ي  بقيحم 

لحشاتريع فاا إطاتر برناتم  الحادن عيت ش   جح يا  إضاتفا لحشاروع الحادن الحماتدامم الثاتنا فاا ايمايم ما  ا

لتح يا  الحشاتريع الفرعيام الحؤهيام فاا   Ilbankالحمتداممك وايتم جنفيذ الحشروع ب اااطم الحفارف الترحاا 

مييا ن دوالر منهات اا ف يخفاص لتح يا   499منتطق االااتدامم اللياريمك ا  ايقمام التح يا  الات اادئي  

تت النقاا  الااات  والبيئاام والحيااته  والحيااته الثقيياام وإدار  النفتيااتت ااااتثحترات البنياام التلتياام البيدياام وجلمااي  خاادم

الفيبم وحفتء  الطتقم والطتقم الحتيدد  بتمضتفم الت الخدمتت البيديم وم تفلم اللرائق والخادمتت االاتحتعيام 

تايقام ميي ن دوالر الت الميع والخادمتت االاتشاتريم الح 1.12وغيرهت بينحت ايخفص ميي ن ي رو حو ح الا 

 بإدار  الحشتريع الي ميم والحراق والتقييم واعداد التقترير واجفتالت الحشروع(.  

 2016تن ن األول ـااـتن فااا حـرحيت حااـتدامم فااا جااـدن الحمااـروع ليحااـم عياات اول مشااـ افقااـن الحإتر الاات ـيشاا 

بقيحام  2018فاا نيماتن ميي ن دوالرك بينحت جحت الح افقم عيات مشاروع الحادن الحماتدامم الثاتنا  132.7مـحـبقي

ميياا ن دوالر ويهاادف البرنااتم  الاات جلمااي  االاااتدامم االقتفااتديم والحتلياام والبيئياام واالاتحتعياام ليحاادن  91.5

  البيديتت الحهتحم م  اللف ل عيات جح يا  الااتثحتراجهت  ات األول يام وجقاديم خادمتت ـالترحيم م  خالل جح ي

ت  ن عبااتر  عاا  قاارض ماارن ماا  البنااك الاادولا لرنشااتء والتاحياار ـ ي  اااـم التحااـلياادملماانم لح اطنيهااتك وان 

((IBRD 30ه ـدجااـتق مـتلقااـتل ااات  ن وفااق ااادول لمااداد وااـااـس الححديدات رـمااع فااروق حااااتر ثتبتاام وجماا 

 ن ات.ـس اـهت خحـدجـحتح مـر  اـت فا  لك فتـبح ت  ـتمـع

 قتصاد تورسا

 ةستوياته أدر هبوط الدياار التورسي ال  

( دينااتر ج نمااا 3.2بنلاا  ) الياا رو األورباااماات  الاحيتااي  الرئيماايتي  حواصاا  الاادينتر الت نمااا انلااداره 

مت  الاحالت حوها ارقت  قيتايم قيحت وصيتهت الاحالت األانبيم ا نمج ( دينتر 2.7والدوالر األمري ا بحت ياتدل )

رجفتع حاااتر المايع االااتهالحيم التاا جمات ردهت مر الذي انا س فا زيتد  ج تلي  الدي ن الخترايم واالحلييم األ

 ج نس م  اليتنب االوربا وجرااع االحتيتطا م  الاحيم الفابم. 

  ن الترااااع اللتصاا  فااا اااار صاارف الاادينتر الت نمااا يااا د الاات ع اماا   اجياام إغيااب الت قاااتت الاات حجشااير

عاد  قادر  االقتفاتد الت نماا عيات وم ض عيم لا  حهحهت جذبذ  امنتاتج الحلياا وجراااع الحا ارد الذاجيام و

 .2011ااتاتد  الحبتدر  االقتفتديم منذ ث ر  

 عااد البنااك الحرحاادي الت نمااا دراااام ااااتراجيييم جتايااق بإم تنياام اقتااراض الاحياام الفااابم ماا  الت نماايي  ح

نه ايمات فا مقتب  هذه الخدمم الات جطا ير مياتالت االدخاتر الحخففام ليت نمايي  إالحقيحي  فا الخترج و

( 90( ي مات  اااتيراديت  فاا مقتبا  )70فا الخترج والت رفع احتيتطا ج نس م  الاحيم الفابم الاذي يغطاا )

 ي مت  ااتيراديت  لذات الفتر  م  الات  المتبق. 
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 ةبادرة الباك المركزا التورسي

قد  البنك الحرحدي الت نما اقتراحت  بتقتراض الاحيم األانبيم م  الح اطني  الحقيحاي  فاا الخاترج مقتبا     -

 .جط ير ميتالت االدختر الحخففم ليت نميي  فا الخترج

انخفتضت  فا ممت   االاتقرار الحتلا بتمضتفم الت انادا  االاتقرار الميتاا وهذا ااينا س  جشهد ج نس  -

و ربحاات ج اا ن التمااهيالت التااا قاادمهت البنااك الحرحاادي غياار مقنااام بتلنماابم ح فااا جرااااع ثقاام الحاا اطني ك

 .نا س ايبت  عيت ااتيتبم الحقرضي مر الذي ايليحقرضي ك األ

( م  النتج  الحليا اماحاتلا 4.9  قدر الايد فيهت )%إك 2018 اايم فا عت  ج نس ايتام متليم جاجبات  -

 بتمضتفم الت مش يم عيد الحيدان التيتري وزيتد  االعتحتد عيت الخترج فا اد اللتاتت الحلييم. 

م غيار ن الل  ماحن  لك يشاير الات ااتخدا  هذا االاراء يا د ايبت  عيت احاتهت الحتليم خترايت  وداخييت  ألحن  -

دواجهات الحتليام والنقديام حو ما  خاالل حقتدر  عيت الخروج ما  حزمتهات ما  خاالل التفارف بإيراداجهات الحتتحام 

 .احيع خيترات الل  مم الحتليم والنقديم الداخييم  االعتيتديم وح   لك ياطا انطبتعت  ليخترج بنفت

ماات داخيياات  فاناادمت جييااأ الل  ماام لحثاا  هااذا الخيااتر قااد يثياار  لااك  عاار مااتلا ييااا  الحاا اطني  والحمااتثحري  ح  -

الات ادخاتر األما ال بتلاحيام األانبيام لغارض التلا طك وهاذا التشاتؤ   وييياؤونيلدون م  نشتطهم االقتفاتدي 

 يديد م  جاحيق االزمم. 

قدمهت الل  مام إ  إن التمهيالت التا جليادة االلتزاةات المالية للكووةية، ن جطبيق هذه الحبتدر  ايؤدي الت إ -

 الل  مم.ليحقرضي  ها ج تلي  جتلحيهت 

 فا حتل ج فير الحبتل  الحقف د  م  الاحيم األانبيم م  هذه الحبتدر  فتن حول امييتبيتت الحتلققم ه  اضتفم  -

  .يد  لتلقيق زيتد  فا النح  االقتفتديم  خالل إضتفم فرصم ا دفعة قوية لالقتصاد المكلي

ان ج فير الاحيم الفابم ياتبر شرط حاتااا الااتيراد البياتئع الرحااحتليم محات يماهم فاا جلقياق زياتد  فاا  -

وبتلتاتلا انخفاتض فيا    الت انخفاتض االااتيرادات مماتقبال .امنتتج وبتلتتلا زيتد  النح  االقتفتدي بتمضتفم 

جتا فر ححيام حتفيام  التورسي  فعالدةارفع قيمة الدياار ري فا األمد الط ي ك الت اتنب الايد فا الحيدان التيت

 الحتلا.مؤشر ايد لالاتقرار  ياتبر هذاو ححثر ح( ي   180م  الاحالت األانبيم لتغطيم االاتيرادات لحد  )

 أبعاد ارخفا  قيمة الدياار التورسي    

ن االحتياتطا إعندمت حعي  البنك الحرحادي الت نماا  2018بيغت ازمم النقد األانبا فا ج نس  روجهت عت                 

ك وهااذا ماات ينااذر بأزماام متااادد  االباااتد ماا  النتحياام  األانبااا يغطااا ااااتيرادات الاابالد لحااد  اااباي  ي ماات  فقااط

االااتيراداتك وما  النتحيام الميتاايم الحتحثيام  حبير عيتاالاتحتعيم الحنا مم م  النقص الغذائا الحاتحد بش   

فااا انهيااتر ال ضااع األمنااا لاااد  جاا فر اللتاااتت األاتااايم ليحاا اطني ك والنتحياام االقتفااتديم النتجياام ماا  انهيااتر 

الدينتر الت نما مقتب  الاحالت األانبيام لااد  واا د احتياتطا حانباا لتغطيام الادينتر وبتلتاتلا انهياتر اقتفاتدي 

ك الحرحادي الت نماا ـيك البناـذهب ا  يحتاـتض احتياتطا جا نس ما  الاـ ر جاقيادا  ها  انخفاـديد األمشتم ك ومت ي

ن جاا نس جاااتنا ماا  دياا ن ختراياام وداخيياام ماات اااا  الماايطتت اماات  خيااترات إ( طاا  فقااطك بتمضااتفم الاات 6.8)

م األانبياام ماا  ملاادود  وماا  هااذه الخيااترات مبااتدر  البنااك الحرحاادي الت نمااا التااا جاانص عياات اقتااراض الاحياا

 الح اطني  الحقيحي  فا الخترج.

 أمباب ارخفا  الدياار التورسي

 اوالً األمباب الخار ية
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ن رفع اار الفتئد  عيت الادوالر األمري اا إ ارتفاع أمعار الفائدة عل  الدوالر األةريوي واليورو األوربي: -1

الات اتناب الت قااتت بتااتحرار رفاع  كم  قب  البنك الفدرالا االمري اا بهادف ااذ  االااتثحتر الات الاداخ 

الفتئد ك اا  البنك الحرحدي األوربا يرفع اار الفتئد  عيت الي روك وهذا االرجفتع فاا ااار فتئاد  الادوالر 

ن حوالي رو انا س ايبت  عيت الدينتر الت نما ألن اللف ل عيت الدوالر والي رو حصبح ححثر ج يفم ختصم و

لت ارجفتع ج تلي  جمديد الدي ن الخترايام عيات إضتفم إحيدان التيتريك ج نس جاتنا م  مش يم عيد فا ال

 ج نس.

اشترط صندوق النقد الدولا عيت ج نس رفع الدعم عا  الادينتر ليأخاذ حيحاه  ض وط صادو  الاقد الدولي: -2

( ميياتر ديناترك لاذا عحا  صاندوق النقاد الادولا عيات 2.9اللقيقا مقتب  منح جا نس قارض ائتحاتنا بحقادار )

الت ـحااـا مقتباا  الاـار صاارف الاادينتر الت نمااـجلييااد البنااك الحرحاادي الت نمااا بخفاا ص التااأثير عياات ااا

 ده محت خيق فترق ليس بتلقيي  بي  اار الفرف الح ازي واار الفرف الراحا.ـديـو جلحم ـاألانبي

قادر ججا نسك وااللتدامتت الخترايم عيات   ن ارجفتع الدي ن الخترايم يانا زيتدإ ارتفاع الديون الخار ية: -3

( م  النتج  الحليا 50.5وه  مت يش   نمبم )% 2018فا عت   دينتر ( مييتر53.840)الدي ن الخترايم بـ 

وبتلاحيام األانبيامك حا   لاك  تاماحتلاك ح  يتم جمديد الدي ن الخترايم بش   ان ي مع الفتئد  الحترجبم عييها

  التدامااتت عياات الاياا زات فااا الحياادان التيااتري ـ  مااـلاا طنا لحاات يتلحاايشاا   ضااغ ط عياات االقتفااتد ا

 ليمن ات المتبقم والالحقم. 

 

 الداخلية ثارياً: األمباب

عياات الارغم ما  ارجفاتع نحاا   2017ااااتحر عياد الحيادان التياتري عات   املتمرار عجلز الميلزان التجلارا: -1

ت ـيغااـ%(ك ا  ب19.8  )ـيااـر لتبـت ححبااـتنااـتيرادات حـ  االاااـحااـبم نــاان نمإال إ%( 18.1بم )ـالفااتدرات بنماا

 .دينتر ج نما( مييتر 34.427تدرات )ـالف

ن اداء إعيت الرغم م  الحمتعا اللثيثم م  قب  القتئحي  عيات االقتفاتد الت نماا اال  ترا ع اارتاا المكلي: -2

فااا جاا نس وماات اعقبهاات ماا  عااد  ااااتقرار ايتاااا  2011االقتفااتد الحليااا ماات زال مت اضااات  فباااد ثاا ر  

فا بياد ياتحاد بشا   حبيار عيات  2015هيحتت التا ااتهدفت الميتح فا ج نس عت  الواقتفتديك إضتفم الت 

( ما  الاياد 44.4)% مابب باـالميتحمك ح   لك اتهم فا جرااع انتتج القطتعتت الايحت قطتع الطتقم الذي ج

( 4.7جبيا  ) 2017ك بتمضتفم الت ان االااتيرادات ما  الحا اد الغذائيام عات  2017فا الحيدان التيتري عت  

 .دينتر ج نمامييتر 

عد  ااتقرار ايتااا ابتادحت بخياع الارئيس زيا   2011باد عت   شهدت ج نسعدم و ود امتقرار ميامي:  -3

خرهات االحتيتااتت ال بيار  التاا حادثت بمابب دألوضاتع بتلتاده ر وحاتن الاتبدي  ب  عياا واااتحرت هاذه ا

والذي يتيح  رفاع اليارائب. ان حا  هاذه  2018اعتحتد قتن ن الحتليم الات  الذي بدح جنفيذه فا حتن ن الثتنا 

( 5بـــاـ )ل حادهت قادرت  2011االحداث حيفت ج نس ال ثير م  الخمتئر االقتفاتديمك فخماتئر ححاداث ثا ر  

ك ححت ان األوضتع الميتايم اايت م  ج نس بيئم طترد  لالاتثحترات األانبيم وهاذا بلاد ج نما تر دينترميي

  اجه يييع الفرصم عيت ج نس ليلف ل عيت الاحالت األانبيم ب  واتهحت فا خف  امنتتج الحليا.

 ية واتباع إ راءات ترقيعيه ةؤقتة عدم و ود ةبادرة امتباق -4

جنتقيااتت حبياار ك فحاا  اتنااب حتناات  2018جيااحنت م ازناام جاا نس لااات   الماليللة:تاللاقض أدوات السيامللة  -5

الح ازنم الاتمم ليدولم ج اايم هتدفم الت جلقيق زيتد  فا النح  االقتفتدي محت خيق عيد فا الح ازنمك وم  
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 خاار قتماات الل  مام برفااع الياارائب عيات البناادي ك بطتقااتت الهاتج ك امااا تنك ااااتخدا  االنترنيااتكداتناب 

قطااتع الفنااتدقك وقماام ماا  األغذياام منهاات الف احااه واالطاحاامك لتح ياا  عيااد الح ازناام. وعييااه فااتن ماات جقاا   بااه 

ن الفقرات التا إالل  مم ه  عبتر  ع  حخذ حم ال م  الح طني  لتايد اعطتئهت لنفس الح اطني ك خف صت  و

مم بي  الحا اطني  والل  مام حدت زحمر الذي خيق رفات اليرائب عييهت جحس حيت  احيع فئتت الحيتحعك األ

الاات اناادالع احتيتاااتت وجظااتهرات اثاارت ااايبت  عياات احيااع ا انااب الدولاام الااايحت اليتنااب االقتفااتدي منهاات 

 . 2018وبتلتتلا حثر  لك ايبت  عيت النح  االقتفتدي وه  الهدف األاتاا ليح ازنم الاتمم ليدولم لات  

     

ك الفانتعمك الدراعام عه فه  يحتيك مختي  القطتعتت النشطم الايحت قطاتع االقتفتد الت نما بتن يتحيد        

ن هنتك با  مراحاد الياا  فاا االقتفاتد إال إالميتحمك التيتر ك ومع هذه الحيد  الييد  لالقتفتد الت نماك 

  ا اناب ـو التقيي  محنهتء الحتت مـ  امصـت  باـد م  القتئحي  عييه اجخـالت نما وفا ا انب مختيفم وال ب

 ا:ـالحتت هـيك امصـم جـهحاليا  و

إ  يياب الاحا  عيات جراايخ بناتء  المتقرار السيامي وإعادة بااء الثقلة بلين الكووةلة وبلين الملواطاينا اوالً:

الثقم بينهت وبي  الح اطني  مت ينيم ع   لك ال ص ل الت االاتقرار الميتااك و لك م  خاالل جا فير اللتااتت 

 و الغتء اليرائب للي  الخروج م  االزمم.حاألاتايم ليح اطني  وجخفي  

يتجهات ميح عام ما  الحشاتح  الحتراححام جلحا  هاذه الحايايم فاا ط ثارياً: ةعالجة العجز في الميلزان التجلارا 

 .مـتلـع دول الاـيم مـ نمـتت التـالقـيا والاـتج الحلـتـدنا امنـ  منهت جـدمـر  م  الـتـط ال ف

 

 ز الميزان التجارا:ـجـباب عـم أمـهأي ـلـوفيما ي

 الخارا: االتفاقيات التجارية ةع   1

 :هم تلك االتفاقياتأالخار ي و وقعت تورس العديد ةن االتفاقيات التجارية ةع العالم

  بخفا ص التباتدل التياتري وجفايا  االااتثحتر  1995عات   اتفاقية الشراكة بين تلورس واالتكلاد األوربلي

لتفبح صتدرات دول االجلتد االوربا الداخيم  1998الحتبتدل بي  الطرفي  وجم الاح  فا هذه االجفتقيم عت  

. عيت الرغم م  إييتبيتت هذه االجفتقيم م  زيتد  2008حيم فا عت  الت ج نس مافيم جحتمت  م  الرا   ال حر

االاااتثحترات االوربياام فااا جاا نس وجلقيااق م تاااب إضااتفيم عاا  طريااق زيااتد  بااا  صااتدرات جاا نس الاات 

ال ان هذه االجفتقيم حتنت بحثتبام ضاربم لاادد ما  القطتعاتت الحلييام محات نيام عنهات جادنا إاالجلتد األورباك 

ن إلتد األورباك هاذا وـح االجـر مت تفئم لفتلـتعتت الن الحنتفمم بي  قطتعتت الطرفي  غيـالقطإنتتايم هذه 

مار الاذي حد  الات زياتد  ثيث الفنتعتت الت نميم اندثرت بمبب عد  القدر  عيت االاتحرار فا الحنتفمام األ

ثر اايبيتت هاذه االجفتقيامك هاذا يك احـن الحنتيتت االوربيم غدت الم ق الت نميم ف تنت جإالبطتلمك وبتلتتلا ف

لتطا ير هاذه االجفتقيام لتشاح  قطاتع  2015وقد قات  االجلاتد االورباا بحفتوضام الل  مام الت نمايم فاا عات  

 مت  نظيره األوربا. حالخدمتت الذي ياتبر ضايفت  

   جا نس  والتاا جانص عيات دخا ل البياتئع الترحيام والفاينيم الات والصلين اتفاقيات التبادل الكر ةع تركيا

ن وقاات حبدون جاريفم ححرحيم مقتب  منح األخير قروض ميمر  وإقتمم مشتريع اااتثحتريم فاا جا نس ومات 

  جااداحم ـتنا مااـذي ياااـغرقاات الماا ق الت نماايم الااحال ومنتيااتت البياادي  إالل  ماام الت نماايم هااذه االجفتقيااتت 

ع ـذي دفااـر الااـااـتري االمـيااـدان التـالحيااد فااا ـم حياام الايااـتقااـفـت جـت حد  الااحـع األانبياام اصااال  مااـالبيتئاا

 يت جيك االجفتقيتت.ـ مم الت نميم ليتادي  عـالل 
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ا ـدت فااـقااـالتااا ع اتـاقيللـفـم االتـقييللـادة تـللـوراء اعـللـ  الـودة الللـللـات التورسللية العـلطللـل  السـلللذا علل       

  م ج تليفهت وم تابهتـق لتقييـتبـالم

غيب القطتعتت الايحت قطتع الطتقم الذي حتن ابب رئيما حهنتك انخفتض فا إنتتايم : تدري اارتاا المكلي  2

فا عيد الح ازنم ا  اتهم فاا عياد الحيادان التياتري بنمابم حبيار ك وحاذلك قطاتع الدراعام والتاا وصايت 

التاا ما  ن ج لا اهتحت  حبير بتلقطتعاتت ح( مييتر دينترك لذا عيت الميطتت 4.7م  هذا القطتع )االاتيرادات 

م ـتلاـن ج نس جاتنا م  ارجفتع البطتلام فايات الارغم ما  انخفاتض نمابم البطحشأنهت جقيي  االاتيراداتك هذا و

بم جاتبار ـذه النماـن هإ%( اال 31.6تنت جش   )ـا حـوالت 2016( مقترنم بات  29.9الت )% 2017ا عت  ـف

 م. ـتليـع

بهدف زيتد  إنتتايم جيك القطتعاتت وبتلتاتلا التقييا  ما   ةلذا البد ةن العم  عل  تطوير القطاعات االقتصادي

 تيرادات م  اهم وجقيي  نمب البطتلم م  اهم حخر .ـاالعتحتد عيت االا

 

 ( ةليون يورو لتورس150االتكاد األوربي يصاد  عل  صر  ) -

( ميي ن ي رو لت نسك حياث يحثا  هاذا الحبيا  القماط الثاتنا 150وافق االجلتد األوربا عيت صرف مبي  )     

م  حصا  ثالثام حقماتط مبرميام فاا إطاتر البرناتم  الثاتنا ليحماتعد  الحتليام ال ييام لفتئاد  جا نس التاا اعتحادهت 

مييا ن يا رو ما  التحا يالت فاا إطاتر  500البرلحتن األوربا حيث جف  القيحم االاحتليم ليبرنتم  الثتنا الت 

 . 2015الحمتعد  الحتليم ال ييم منذ انم 

م  اتنب دخــر وافــق مييس إدار  ميحـ عم البنك الدولا عيت منح ج نس قرضت  ااتثحتريت اـديـدا  بقيحـم       

لطتقياام وإنتااتج ميياا ن دينااتر(ك لاادعم اهاا د الاابالد فااا جن يااع م اردهاات ا 433,5ياااتدل  )مااتميياا ن دوالر  151

 ال هربتء بأق  ج يفمك 

يمات االجلتد األوربا م  هذه الحبتل  الت جاديد ال ضع الحتلا والنح  االقتفاتدي الحماتدا  فاا جا نس ما        

 حا  جحتي  الديحقراطيم فيهت والذي يش   حول يم بتلنمبم الت االجلتد األوربا.

 

 2018ط اقتصاد اليابان / التقرير االقتصادا لشهر شبا

 تقييم الوضع الكالي لالقتصاد الياباري:

 -ماتدل: يحر االقتفتد اليتبتنا بتنتاتش 

 االاتهالك الختص ماتدل .1

 ظه ر جلم  فا االاتثحترات التيتريم .2

 انتاتش فا الفتدرات .3

 زيتد  ماتدلم فا امنتتج الفنتعا .4

 التلم حربتح الشرحتت وح م الشرحتت عيت الظروف االقتفتديم اللتليم اخذ فا  .5

 جلم  مطرد فا وضع الاحتلم .6

 ااتقرار فا حااتر الحمتهيك .7

فيحت يتايق بتلت قاتت عيت الحد  القفير فأنه م  الحت قع ان يتاتفت االقتفتد بدعم م  دثتر الميتاتتك فا 

نه ينبغا إيالء االهتحت  الت القيق م  االقتفتدات فا الخترج إحي  حن وضع الاحتلم والدخ  فا جلم  بيد 

 .ودثتر التقيبتت فا األا اق الحتليم ورحس الحتل
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  التفدي الهتئ  الحتحث  فا انخفتض مادل الح اليد وجدايد شيخ خم الم تن حاعالو  عيت  لك وم  

  البشريم.م  خالل جاديد نظت  االبت تر وجنحيم الح ارد 

 

 اقتصاد الهاد

 

 الكرب التجارية العالمية وأثرها عل  االقتصاد الهاد

فا حر  جيتريم عتلحيم عيت ححثر م  ابهمك و لك منذ  2018انخرطت ال اليتت الحتلد  االمري يم فا د ار  -

إعالن جرامب رغبته بفرض را   ححرحيم عيت ممت ردات الفيب واأللحني   م  عد  دول م  بينهت الفي  

 والهند وحلحتنيت وحنداك ليميطر  عيت اختالل الحيدان التيتري.

الحتلد  ححبر واهم جفدير بتلنمبم ليهندك وثتنا ححبر مفدر لي اردات باد الفي ك إ  ازداد  جاد ال اليتت -

 .2018و 2017( مييتر دوالر خالل عتما 125( مييتر دوالر متيتوزا )13حيم التيتر  بي  البيدي  بحقدار )

الهنديام وارجفاتع الحمات   حدت جيك الرا   الحفروضم م  قب  ال اليتت الحتلد  الات انخفاتض قيحام الروبيام  -

الات  لألااتر بش   حبير. ححت اتهم االرجفتع فا حااتر النفط الاتلحيم بتمضرار بتلحفتلح الهنديام التاا جاتبار 

%(ك االمر الذي حد  الت ارجفاتع  81ثتلث ححبر ممت رد فا الاتلم التا جاتحد عيت االاتيرادات النفطيم بنمبم )

يياام التااا جشااهد جنتمياات ميل ظاات فااا الطيااب عياات الحلروقااتت بماابب النشااتط حااااتر ال قاا د فااا الماا ق الحل

 االقتفتدي الحتدايدك وجلم  اللتلم االقتفتديم لياديد م  الطبقتت الفقير .

وفا إطتر ملتوالت الل  مم الهنديم مصالح االقتفتد الهنديك صرح وزير الحتليم الهندي بأنه يح   ليهند   -

النتجيم ع  اللر  التيتريم الدائر  الت منتفع و لك م  خالل بنتء قتعد  جفنيايم  جل ي  حتلم عد  االاتقرار

حواعك مشددا عيت ضرور  حن ج  ن ليتيتر  اللر  ق اعد حخالقيم جيبار الحؤاماتت والشارحتت الهنديام عيات 

متت الادي  دفع الحمتلقتت اليريبيم الحفروضم عييهتك فيال ع  قيت  الشرحتت الهنديم الحقترضم بتماديد خاد

وجمديد القروض الحترجبم عييهت م  حا  ديح مم واييم جح ي  الحشتريع عبر االقتراض مدامم عييام التطا ر 

 فا االقتفتد.

وقد جم عيت حثر جفريح وزير الحتليم الحذح ر حعاله إقرار قتن ن ضريبا اديد ي حد النظت  اليريبا بي  حتفم  -

( واليمك والذي ما  الحت قاع ان جشاح  نتتئياه امييتبيام حتفام القطتعاتت 29ال اليتت الهنديم والتا يبي  عددهت )

ط ـطااـا خـداويم فااـر الااـ ه حيااـحااـر نـذي ياتبااـتع الفاانتعا الااـطااـاالقتفااتديم ماا  دون ااااتثنتء وختصاام الق

 زراء ـاـس الـه رئياـدعاـتـذي ابـالا )صاع في الهالد(تم  ـرنـ  بـ  ضحـحـرص الاــق فـيـم لخـديـم الهنـ مـالل 

 نتريدرا م دي.

ححاات قتماات الل  ماام الهندياام بااإقرار قااتن ن امفااالس اليديااد الااذي يلااتول جنظياا  النظاات  الحااتلا ماا  اختنتقااتت  -

ثاارت عياات القطااتع الحفاارفا الااذي جرااااات ح( مييااتر دوالر والتااا 210الاادي ن الحتاثاار  التااا جقاادر بنلاا  )

لحقدمااام مااا  قبياااه  لتح يااا  الحشاااتريع االقتفاااتديم مماااتهحته فاااا النحااا  االقتفاااتدي نتييااام انخفاااتض الماااي لم ا

االاتثحتريمك ويح    هذا القتن ن جلديد ادول زمنا ليشرحتت التا جخيفت عا  ااداد ديا ن جتياتوز مات يتاراوح 

( يا  ك حن جحث ا  حمات  مل حام امفاالس التاا جياع الشارحم جلات اشاراف 90( مييتر دوالر لحد  )14 -12بي  )

       تن ايتم منلهت فرصم ليا د  الت الاح  ا  ايتم بياهت بتل تم .إداري لينظر فيحت إ ا ح
 

وبتلتدام  ماع الخطا ات الماتبقم حقارت الهناد ماؤخرا قاتن ن الحيارمي  االقتفاتديي  الهاتربي ك الاذي يتايح 

ما   غتدروا البالدك بليث يتح   دائنا هم« ميرمي  اقتفتديي »مفتدر  األص ل الحلييم واالانبيم الححي حم لـ 
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م ـا جاـ ال التاـتوز فيهات الحماتلقتت او األماـياـتـت التا جـتيـ ن عيت القيـتنـق هذا القـمك وينطبـااترداد ممتلقتجه

 ي ن دوالر.ـيـ( م14ت )ـهـيــغم

يتبي  ما  متتباام وجلييا  الح قا  االقتفاتدي الااتلحا ان الفاي  ححبار مماتثحر فاا ح ون الخدانام األمري يام  -

ن إ( جريييا ن دوالرك وما  الحلتحا  1.244بنلا  ) 2008والتا يقدر حيام اااتثحتراجهت وفقات محفاتئيتت عات  

الهندي ليتقيي  ما  حثار الاق باتت االقتفاتديم الح قاام عييهات ما  اتناب  –م روايت الت الحام ري  الفينا يجن  

ال اليتت الحتلد  االمري يمك لت  ي  ححبر جلتل  اقتفتدي ييام حا  ما  الهناد والفاي  ورواايت يماتطيع عادل 

تر ميلا  ليادوالر ولماار الاذهب عتلحياتك ال اليتت الحتلد  االمري يم اقتفتديتك وه  مت يؤدي بتلتبايم الت انهي

فيااال عاا  االضاارار التااا ااا ف جااؤدي بتلياارور  الاات انهيااتر ماظاام اقتفااتدات الاادول النتمياام الحاتحااد  عياات 

 الحا نتت الام ريم االمري يم. 

ححباار ماا ردي الاانفط الاات الهناادك و لااك مااع جلاا ل شاارحتت الت رياار الاات االماادادات  2018منااذ د /ح عااد الاااراق   -

قيم لتا ي  انخفتض مشتريتجهت م  الخت  اميرانا قبي  فارض واشانط  عق باتت اقتفاتديم عيات طهاران الارا

( ميياا ن برمياا  ي مياات ماا  خاات  1.02فاا جشااري  الثااتنا القااتد ك إ  اااات ردت شاارحتت الت رياار الهنديام فااا د  )

اجهت النفطيام ما  الماا ديم %( ع  الشهر المتبق لاهك مقتبا  انخفاتض اااتيراد 46البفر  الاراقا بديتد  نل  )

 برمي  ي ميت لذات الفتر . حل ( 747%( الت ) 5بنمبم )

 

 2018لتقرير االقتصادا األةريوي لشهر آب عام ا

 أوال: التطورات االقتصادية لالقتصاد األةريوي

مميال  حفي  حداء له منذ  2018%( خالل الفف  الثتنا م  عت   4.1اي  االقتفتد األمري ا نح ا  بي  )        

حربع ان اتك و لك ماع زياتد  إنفاتق الحماتهي ي  وجماريع الحادارعي  جفادير شالنتت فا ل الفا يت الات الفاي  

ار  التيااتر . ححاات حققاات ااا ق ليتغيااب عياات الرااا   التيترياام االنتقتمياامك و لااك بلمااب ماات حظهرجااه بيتنااتت وز

ال ظتئ  جلمنت ممتحراك حيث حتفظت ممت يتت البطتلم عيت مادالت منخفيمك فيحت ارجفع ماادل إنفاتق األاارك 

 .2008وحققت األا ر فا الفف  الثتنا ححبر م تاب ان يم منذ عت  

%ك ممايال  2ممت     2018اي  مؤشر التيخم االاتس الحفي  لد  مييس االحتيتط فا الربع الثتنا/        

ك وه  الحادل الاذي 2018% ع  ممت اه قب  عت ك وقد وص  الحؤشر الت هذا الحادل فا  د ار /1.9زيتد  بيغت 

ك فيحت حبقت مييس االحتيتط األمري ا عيت اار الفتئاد  القيتااا 2011يمتهدفه البنك الحرحدي منذ حتن ن األول/

%(ك وقد جاهد رئايس ميياس االحتياتط االجلاتدي )بيارو   2 -% 1.75)لرقراض ليييم واحد  ممتقرا  فا نطتق  

بتول( فا االاتحرار بتلديتد  التدريييام ل يفام االقتاراض بهادف اللفاتظ عيات ثاتنا حطا ل نحا  اقتفاتدي مماي  

بتل اليتت الحتلد ك وقد انتقد الرئيس دونتلد جرامب صاتناا الميتاام فاا ميياس االحتياتطا لقياتمهم برفاع حاااتر 

 ن الحييس ياح  بش   ممتق  ضح  نطتق عحيه فا الميتام النقديم.إال إلفتئد ك ا

 

 م التجارية والصين ترفض االبتزالتراةب يعد فوائد الرمو

ازدادت حد  الت جرات بي  ال اليتت الحتلد  االمري يم والفي  التا جاتبار ثاتنا ححبار اقتفاتد فاا الااتلم 

إثر قيت  ال اليتت الحتلد  االمري يم بفرض را   ححرحيام ضاد الفاي  وبيادان حخار ك إ  وااه رئايس ال الياتت 

ييتر ـ( ما200  قيحتهات الات )ـم جفاع صاينيـتئاـالحتلد  )جرامب( ممتشاتريه حا ل إم تنيام رفاع الراا   عيات بي

%(ك وجيك الديتد  بتلراا   ااتح   ال الياتت الحتلاد  ما  دفاع دي نهات الهتئيام التاا  25%( الت ) 10دوالر م  )
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نهت اتمتهم بإبرا  االجفتقيتت التيتريم وقد حشتر الرئيس فا وقت الحق الات إ( جرلي ن دوالرك ححت 21جف  الت )

ثير إيياتبا عيات صانتعم الفا ال ك إ  نشاطت مفاتنع الفا ال  فاا حتفام حنلاتء ال الياتت ن هذه الرا   حتن لهت جاأإ

ن هذه اماراءات إ إالالحتلد  وعتد عحتل الفيب الت الاح  ميددا وبدحت األم ال جتدفق الت الخدانم االمري يمك 

 ضرت بشرحتت عد  جاتحد عيت الف ال  ححتد  حوليم باد ارجفتع حااتره ملييت . ح

عقب جيك االاراءات جفريلتت الل  مم الفينيم الرافيم لالبتداز األمري ااك بفارض راا   إضاتفيم عيات ح   

( ميياتر دوالرك وجياك امااراءات االنتقتميام حضارت بحدارعاا الفا يت 60بيتئع حمري يام متفرقام جبيا  قيحتهات )

( 5207 حرحيام امضاتفيم عيات )األمري يي ك ححت حشفت وزار  الحتل الفينيم ع  ميح عم اديد  م  الرا   ال

%( شااحيت اليلاا   والنمااي  والحرحبااتت 25 -% 5ااايام مماات رد  ماا  ال اليااتت الحتلااد  بنمااب جتااراوح بااي  )

 ال يحيتويم والطتئرات الفغير  والغتز الطبياا الحمي .

 % عل  بضائع صياية25آب رموةاً باسبة  23أةريوا تفر  في 

 امشتر  الت متييا:ه جيدر نإال إي  ال اليتت الحتلد  والفي ك م الترابط الحتلا واالقتفتدي بغر  

 التيتريم الدائر  بينهحت قد جنا س عيت نح هحت االقتفتدي وجؤثر عيت الحمتهي ي  فا حال البيدي ك  ان اللر  -

( ميياتر دوالر ما  34الحشادد  عيات ) ما  الراا   ال حرحيام جحا ز بفارض شاريلم حولات 6قتمت واشنط  فاا  -

درااااتت نترياام وارافااتت وقطااع غيااتر ليماا ك اللديااد ومااادات  والتااا شااحيت البيااتئع الحماات رد  ماا  الفااي 

 حهربتئيم وملرحتت وجيهيدات زراعيم و لك باد فرضهت را مت ححرحيم عيت الفيب واالل مني   الفينيي ك 

( 50( مييتر دوالر لتفبح القيحم االاحتليم ليبيتئع الفينيم )16م )اعقبتهت برا   شحيت منتيتت إضتفيم بقيح - 

عياات محتراااتت الفااي  التيترياام غياار النديهاام مثاا  النقاا   ( منتياات اديااداك و لااك ردا  279مييااتر دوالر جشااح  )

 يام حرماتن الشارحتت االمري»القمري ليت ن ل ايت وحق ق الحي يم الف ريمك ححت اجهحت امدار  االمري يم ب اي  باـ

وناددت باحيياتت التماي  االل تروناا الات شاب تت الل ااايب التيتريام « م  القدر  عيت االاتفتد  ما  التاراخيص

 االمري يم ليلف ل بش   غير مأ ون عيت ماي متت جيتريم مهحم.

 الكرب التجارية ضكايا تراةب عل  ةختلف الجبهات في العالم

التا فرضتهت ال اليتت الحتلد  االمري يم عيت واردات اللديد والفيب م  الفي   ن الرا   ال حرحيمإ

واالجلتد األوربا والح ميك وحندا والتا اايت هذه الدول جرد عيت جيك اماراءات بإاراءات محتثيمك حدت الت 

 جأثر با  القطتعتت الرئيميم التا وادت نفمهت ضليم لتيك اللر  التيتريم وححت يأجا:

 ع الميترات والدرااتت النتريمقطت .1

األغذياام والحشااروبتتك الاات اتنااب بااا  الشاارحتت األخاار  التااا باادحت جمااات لتقيياا  حياام حعحتلهاات لتينااب  .2

ن التفايد الحتباتدل بفارض الراا   ال حرحيام اايؤدي بتلنتييام إقد صرح صندوق النقد الدولا فالرا   ال حرحيم. 

يتناتت جباتطؤ نحا  قطاتع الفانتعم الب. فقاد حظهارت 2020%( و لاك بليا ل  0.5لت خف  النحا  الااتلحا بنمابم )إ

 الفينا لشهر جح زك وجرااع ححد مؤشرات ثقم الحمتهيك األمري ا نتييم الحختوف م  ارجفتع الرا   ال حرحيم.

%( إ ا مات حادث جفاايد حتما  فاا  0.81م )تن اتتنيا" إن النح  الااتلحا اايترااع بنمابوقد ج قع بنك "م رغ     

%( عيات احياع  25الفراع التيتري الاتلحاك إ  ايدفع هذا المينتري  ال اليتت الحتلد  الت فارض راا   بنمابم )

الميع ال ارد  م  الفي  واالجلتد األورباك واايتم الارد باإاراءات محتثيام ححات ااينا س جاأثيره ما  خاالل جاطيا  

 حلييم والدوليم.نشتط االا  الت ريد ال
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 ه  بوين أقوه ةن واشاطن في حربها التجارية

عيات  باد نش   اللر  التيتريم بي  ال اليتت الحتلد  والفي  م  خالل التفايد الحتبتدل ليرا   ال حرحيم      

البيتئع الحمت رد  ما  قبيهحاتك فقاد اجخاذت الفاي  ماؤخرا قارارا  بإلغاتء جقيياد منفاب الارئيس داات ريت بفتارجي  

رئتايتي ك وهذا خالف لحت ه  بتل اليتت الحتلد ك محت يرفع ع  الرئيس الفينا حي ضغ ط لتلقيق نتتئ  اريامك 

حخار  فاا اوروبات وداايت وحمري ات الالجينيام فاا خطا   لذا اات إدارجه ببطء الت جش ي  جلتلفتت جيتريم ماع دول 

لادل واشنط ك ححت قد جمات بالده ألخذ زمت  الحبتدر  فا اجفتقيم الشراحم عبر الحليط الهتدئ )االجفتقيم الحقترحام 

بي  ااتراليت وال اليتت الحتلد  ودول حخر  والتا فشيت باد انملت  واشنط  منهت(. ويح   جبرير هذا الن ع م  

التلتلفتت بأن هنتك دول حخار  غيار الفاي  قاد جياررت ما  جاريفاتت واشانط  ال حرحيام مثا  حنادا والح مايك 

 .ودول االجلتد األوربا

كتصعيد ةباشلر للموا هلة بياهلا وبلين الواليلات المتكلدة فليمون  هم اا راءات التي قد تتبعها الصينأأةا عن    -

وااي  ن لهاذا التخفاي  حثار م ااب عيات االقتفاتد الفاينا محات ك للصين القيام بتخفيض قيمة عملتها )اليلوان(

يت ـت  ن حعاـيانا صتدرات حرخص وححثر جنتفميم م  الحنتيتت االمري يم الحارضم ليتاريفم ال حرحيم والتاا اا

 ن حرب العملة يمون أن توون لها ةخاطر وكما يأتي:إال إثحنت ك 

 ن جدفع الت صارف اليا ان الفاينا بأقا  ما  اااره محات حن ج قاتت األا اق الحتليم بتنخفتض قيحم الاحيم يح   إ

 يانا عد  ااتقرار النظت  الحتلا الفينا.

  ن انخفتض قيحم الاحيم الفينيم ياناا ضاا  جاأثير قيحام الراا   الحفروضام عيات بياتئاهت ما  قبا  ال الياتت إ

 ت الحتلد  الت زيتد  التاريفم ال حرحيم عيت البيتئع الفينيم.الحتلد ك محت يدفع ال اليت

  جياك ـدجهت ماـد ما  ارصاـلاـ ن دوالرك وقاد جـرلياـ( ج1.17ري يم بقيحام )ـ مم االماـدي ن ليل ـي  بـظ الفـجلتف  

 راع.ـالف احتدا دي ن عند ـال

   االمري ياام حتاااتثحتر دماا ك  قتماات ب ااي  وعياات مااد  الاقاادي  الحتضاايي  بشااراء الاشاارات ماا  اااندات الخداناام

وااتلفيت منهت ميياترات الادوالرات ما  الف ائادك وااتتيقت األاا اق الاتلحيام هاد  حبيار  إ ا مات قاررت الفاي  

جفاافيم ححيااتت ماا  جيااك الماانداتك إ  إن زيااتد  الحاااروض ماا  جيااك المااندات اييااا  ماا  قيحتهااتك محاات ييااا  

 وليحمتهي ي ك محت ينا س ايبت عيت نح  االقتفتد األمري ا. اقتراض الحتل بتهيت  بتلنمبم ليشرحتت األمري يم

  ن هذا اماراء اي  ن ملدودا .إ المري يم الاتميم عيت حراضيهتك إاليح   ليفي  التيييق عيت الشرحتت ا 

ك ألن النتييام وياتقد با  الحلييي  ان الفي  ل  جفااد ما  حاد  الفاراع لدراام جتياتوز التاريفاتت ال حرحيام

ن جااداعيتت هااذه اللاار  اااتتيتوز حاادود البياادي  لحاات يهاادد االاااتقرار فااا األااا اق الاتلحياامك وييااي  حالحؤحااد  

دخاارون "إن الفااي  جحتيااك حدوات وماا ارد جمااتعدهت عياات امتفااتص حي حاار  جيترياامك ويمااتعدهت فااا  لااك 

 احتيتطهت النقدي الذي يف  الت ثالثم جرلي ن دوالر".

 ( ةليار دوالر16رموةا عل  بضائع أةريوية بقيمة ) لصين متفر ا

( مييتر دوالر 28.1 ات ال قت الذي حعينت فيه الفي  ع  فتئيهت التيتري الذي بي  فا جح ز )فا      

( مييتر دوالرك حعينت وزار  التيتر  الفينيم ان قرارهت 28.9منخفيت ع  قيحته فا حديران الذي بي  فيهت )

( مييتر دوالر ايدخ  حيد التنفيذ ف ر 16%( عيت واردات حمري يم بقيحم ) 25بنمبم ) بفرض را   ححرحيم

( د ك وجيم قتئحم 23جنفيذ ال اليتت الحتلد  لقرارهت بفرض را   ححرحيم بنفس القيحم عيت بيتئع صينيم فا )

يمك وعيت الرغم م  البيتئع التا اتطتلهت الرا   اليديد  الفلم والنفط وال يحيتويتت وبا  الحادات الطب
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( مييتر دوالر الت الفي  37الخطتبتت الحتبتدلم بي  البيدي  لم جتأثر فاييت  حتت اآلن ا   واردات بقيحم )

 وال اليتت الحتلد  ميتحام. 

 الومركية تضر باالقتصاد العالمي صادو  الاقد الدولي يكذر: الرموم

جلذيرا لقاتد  االقتفاتدات الاتلحيام ما  إن جفاايد اللار   2018جح ز 21حطيق صندوق النقد الدولا فا          

ال حرحيم ايؤثر ايبت عيت االقتفتدات الاتلحيمك إ  يلاتول وزيار الخدانام األمري اا )من جشاي ( حماب واشانط  

ن حيفتءهت قد يليحا ن عا  جقاديم التااتون با  قاد إلتأييد حيفتءهت فا ميح عم المبع فا م ااهتهت مع الفي ك إال 

الت إاراءات انتقتميم نتييم فرض واشنط  را مت عيت ااتيراداجهت م  جيك الدولك وقد دفع التفايد فا يييئ ن 

الح ااهتت ال حرحيم بي  ال اليتت الحتلد  واالقتفتدات الاتلحيم صندوق النقد الدولا الت جخفاي  ج قاتجاه لنحا  

 1.9والات ) 2018%( فاا عات   2.2الات ) 2017%( فاا عات   2.4النتج  الحليا اماحتلا لحنطقم الي رو م  )

 4.9ك وحتفظ الفندوق عيات ج قاتجاه بشاأن األاا اق النتميام لرواايت والفاي  عناد ممات   )2019%( فا عت  

 )% 

 

%( و  1.7عيات التا الاك ححات ج قاع الفاندوق نحا  االقتفاتد الروااا بنمابم ) 2019-2018%( لاتما  5.1و)

 عيت الت الا. 2019و 2018%( لياتمي   2.7%( و ) 2.9بم )ـبنمري ا ـتد األمـ%( ونح  االقتف 1.5)

 أثير اا راءات االةريوية ضد الصين ال يزال ةكدوداً ت

( ميياتر 28( مييتر دوالر الت )41.5م  ) 2018 جرااع الفتئ  التيتري الفينا مع الاتلم فا حديران

 27.3%( ) 12.2داجهت ماع الااتلم بحاادل )ك بينحت ارجفع إاحتلا صاتدرات الفاي  واااتيرا2018دوالر فا جح ز

 ك وحال النمبتي  حعيت م  الحت قع.2018%( عيت الت الا و لك لشهر جح ز

 العجز التجارا األةريوي يسج  أكبر ليادة في ماة ورصف ماة

( مييااتر دوالر ليمااي  ححباار 46.3الاات ) 2018 ماا  عاات ارجفااع الايااد التيااتري األمري ااا فااا حديااران 

%(ك إ  جباادد حثار الاادعم الاذي جيقتااه صاتدرات فاا ل الفاا يت  7.3نماابته ) بيغات 2016ارجفاتع منااذ جشاري  الثااتنا/

( 43.2الات ) 2018وجمبب ارجفتع حااتر النفط فا زيتد  فتج ر  االاتيراداتك وقاد ان حاش هاذا الاياد فاا إياتر/

الحاادارعي  األمااري يي  جفاادير فاا ل الفاا يت الاات الفااي ك و لااك قباا  اااريتن الرااا   مييااتر دوالر حثاار ج ثياا  

 . 2018ال حرحيم الفينيم حوائ  جح ز/

( ميياتر دوالر فاا حياتر 75.5حمت باد التادي  فا ض ء التيخم اللتص  فقد زاد الايد التياتري األمري اا ما  )

 .2018( مييتر دوالر فا حديران/79.3الت )

تر ـييااـ( م33.5%( ليفاا  الاات ) 0.9بم )ـبنماا 2018تري مااع الفااي  فااا حديااران ـد التيااـيااـاد الات زـححاا       

( مييااتر دوالرك بينحاات ارجفااات 213.8%( لتبياا  ) 0.7دوالرك إ  انخفياات صااتدرات الماايع والخاادمتت بنماابم )

تر ـاااـفتع حاـارجاا ببـتر دوالر بمااـييااـ( م260.2%( لتبياا  ) 0.6بم )ـتت بنمااـدمااـاالاااتيرادات ماا  الماايع والخ

 هالحيم وحااتر النفط الخت .ـيع االاتـواردات الم

 حجم التجارة بين العرا  والواليات المتكدة
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( مييا ن 937.4نل  ) 2018بي  حيم التبتدل التيتري المياا بي  ال اليتت الحتلد  والاراق لشهر حديران /    

( مييا ن دوالرك ااييت الفاتدرات 814.6ال اليتت الحتلد  )دوالرك إ  بيغت قيحم صتدرات الاراق الميايم الت 

( مييا ن دوالرك وقاد 122.8%(ك بينحت بيغت الفتدرات االمري يم الت الااراق نلا  ) 99.97النفطيم فيهت نمبم )

%(ك جيتهات الحنتيااتت االل ترونياام بنماابم  20.3احتيات مااادات النقاا  الحرحااد األول فاا الفااتدرات بنماابم بيغاات )

%(ك وشاغيت البياتئع  16.4%(ك ثام ااتءت اآلالت بتااتثنتء ال هربتئيام باتلحرحد الثتلاث وبنمابم ) 18.9بيغت )

%( حمات النمابم الحتبقيام فقاد شاحيت بياتئع متن عام منهات )ماادات  15.9الحمتاحيم الحرحاد الراباع بنمابم بيغات )

 حهربتئيم وم اد حيحيتئيم وحغذيم وغيرهت(.

 

 

 

 

 

 

 

 2018ةع العرا / الاصف األول لعام تجارة الواليات المتكدة 

Million USD 

 الشهر

صادرات العرا  ال  

الواليات المتكدة 

 االةريوية

الصادرات االةريوية ال  

 العرا  
 الميزان التجارا

 1130.1 116.6 1246.7 كارون الثاري

 1079.4 101.3 1180.7 شباط

 910.0 133.6 1043.6 آذار

 1455.7 111.3 1567.0 ريسان

 1048.0 109.6 1157.6 آيار

 691.8 122.8 814.6 حزيران
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 جم التجارة ةا بين الواليات المتكدة وأكبر شركائها التجاريينح

( مييتر دوالرك 268.1مع حهم شرحتئهت التيتريي  ) بي  حيم التبتدل التيتري لي اليتت الحتلد  االمري يم

تيراداجهت ـ( ميياتر دوالرك بينحات بيغات ااا104إ  بيغت صتدرات ال الياتت الحتلاد  الات حهام شارحتئهت التياتريي  )

( مييتر دوالرك وقد جفدرت الفي  قتئحم حهم الشرحتء التيتريي  مع ال اليتت الحتلد  جيتهت ح  م  حنادا 164.1)

 يك واليتبتن وحلحتنيت وح ريت الين بيم عيت الت الا.والح م

 

د ـقاـك ف2018ع دول الااتلم لشاهر حدياران/ ـد  مـتليم لي اليتت الحتلـتريم االاحـم التبتدالت التيـت حيـحم

ييت ــاات اـتر دوالرك بينحااـييااـ( م145.1م )ـ يااـريـتدرات االمـااـييت الفــااتر دوالرك إ  اـييااـ( م357.9بيغاات )

 تر دوالر.ـييـ( م212.8يرادات )ـتـاالا

 

 

 حجم التبادل التجارا بين الواليات المتكدة وأهم الشركاء التجاريين

Billion USD 

 البلد التسلس 
الصادرات 

 االةريوية

االمتيرادات 

 االةريوية
 حجم التبادل

 55.7 44.6 11.1 الصين 1

 54.3 28.2 26.1 كادا 2

 51.8 29.6 22.2 الموسيك 3

 17.7 11.5 6.2 اليابان 4

 14.9 10.1 4.8 الماريا 5

 10.9 6.1 4.9 كوريا الجاوبية 6
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 62.8 34 28.7 دول أخره  

 268.1 164.1 104.0 المجموع  

 

 

 

 

 

 

 

 خبار ةاوعةا

 :الفقر  الختصم بتلقطتع الحتلا 

الفياادرالا األمري ااا زيااتد  طارحت بااا  التغيياارات الاتلحياام الحهحاام فااا اآلوناام األخياار  وهااا اعااالن البنااك  -

%ك 2.30اديد  عيت مادالت الفتئد ك بحقدار ربع نقطم مئ يم ليف  ااار الفتئاد  عيات الادوالر األمري اا الات 

 والثتمنم خالل عتمي . 2018وها الديتد  الرابام خالل عت  

الحفاري عيات عاد   االقتفاتد هاتهي ااان هذا االرجفاتع فاا الفتئاد  االمري يام يدياد ما  حيام التلاديتت التاا  -

ممت يتتك فح  نتحيم جاتنا الح ازنم الاتمم م  عيد متلا جلتتج الت اده م  خاالل االقتاراض اا اء الحلياا 

او الخااتراا عباار قااروض مبتشاار  او طاارح اااندات دولياامك وفااا اآلوناام األخياار  ارجفااات اااااتر الفتئااد  عياات 

ء جحثاا  فااا الغااتء حربااام عطااتءات اااندات خداناام حدوات الاادي  الحليياامك وحااتن لاا زار  الحتلياام الحفااريم اااارا

ن حااتر الفتئد  التا جارضهت البن ك مبتل  فيهات بشا   حبيارك وها  مات قاد يمابب ضاغ طت  حملييمك حيث ارجأت 

الميتام الحتليم لمد الفي   التح يييم م  خالل االقتراض الحلياك وما  نتحيام حخار  ما   رحاحتلإضتفيم عيت 

 تل ـالحت قع ارجفتع ج يفم االقتراض الختراا ح

طرح اندات دوليم فا الخترجك وقد قتمت وزار  الحتليام الحفاريم بيا الت جرويييام وبشا   خاتص فاا ااايت 

 انتظاترا  لي قاتميياترات دوالر ولام يتلادد ج قيات طرحهات بااد 5ت جحهيدا  لطرح اندات دوليم بقيحم قد جف  ال

ارجفاتع الفتئاد  االمري يام وزار  الحتليام فاا حتلام جلاد  اا جفريلتت وزير الحتليمك وبتلتتلا ب الحنتاب بلم

 ممتحر  ليبلث ع  واتئ  جح يييم اق  ج يفم لمد عيد الح ازنمك

الل الفتر  الحقبيم ه  انتهتج ايتام الحلتور الحت ازيم فا جنحيام مت يدع  لت قاتت متفتئيم لالقتفتد الحفري خ -

هحيم ج ايه االنفتق الل  ما نل  القطتعاتت حاالقتفتدك فايت الرغم م  صا بتت التح ي  المتبق اييتحهتك و

امنتتايم الحبتشر ك حذلك هنتك فرص واعاد  لالقتفاتد الحفاري فاا ظا  امااراءات التيتريام اللحتئيام التاا 

ن جمات مفر الت ج طي  باا  الفانتعتت الفاينيم فاا حضتهت ال اليتت الحتلد  عيت الفي ك حيث يح   فر

ن مفار ما  حوائا  الادول إمفر وجفديرهت لي اليتت الحتلد  حتلفنتعتت النميييم عيت ابي  الحثاتل ختصام 

لد  م  االجلاتد األورباا التا انيحت لحبتدر  اللدا  والطريقك وحذلك يح   االاتفتد  م  خروج الححي م الحت

 باقد اجفتقتت شراحم بشروط افي  لفتلح االقتفتد الحفري.
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اهتحت  الدولم بيحيع مؤامتجهت بأفريقيت بتعتبترهت الاحق االاتراجييا لحفرك وجأحيد رئيس مييس الا زراء  إن -

ك جلات عنا ان " 2018الحفري خالل ااتحتعتت الحتئد  الحمتدير  التا عقدت ضح  فاتلياتت منتاد  افريقيات 

ن الل  مام إلتح يا  الدوليام عيات مفر ب ابم الاب ر الت افريقيت" و لك فا وا د عدد م  ممؤولا مؤامتت ا

ا ـر فاـفامتثحترات ـاـن ااإم ـتصـتك خـريقيـر ادءا ال يتيدح م  افـن ج  ن مفحد  حول يتجهت ـيت اانـع عـجي

 .2018لات  ر لالجلتد االفريقا ـم مفـع رئتاـ احب حييت مـت يتـ  مـمييتر دوالر وه 10.8يغت ـريقيت بـاف

ن عحييم التل ل االقتفتدي الرقحا لتلمي  ال ضع االقتفتديك يتطيب خفا  التاتما  باأوراق النقاد خاترج  إ

و الحتحينااتتك حو الهااتج  الحلحاا ل حالقطااتع الحفاارفا ماا  خااالل األنظحاام االلي ترونياام ااا اء عباار االنترنياات 

م الك وجلقياق الشاح ل الحاتلا وجط ير واتئ  الدفع االل ترونا واالشراف عييهتك وم ااهم عحييتت غمي  األ

م  خالل اذ  ححبر عدد م  الح اطني ك وضم القطتع غير الراحاك وجلقيق التنتفميم فا ا ق خدمتت الادفع 

 وححتيم حق ق ممتخدما نظم الدفع االل ترونا.

 

 

 االثار المكتملة الرخفا  التصايف االئتماري عل  تركيا 

ك نتييام ادياد قارضحن خف  التفني  يانا حن عيت جرحيتك دفع ف ائد ححبر م  الحاتاتد عناد طياب حي  -

 .جلح  الحقرض مختطر ححبر م  الحاتتد

جفان  إ  اا  القفايرك إحيت  الحمتثحري  األاتنب والشرحتت األانبيم الاتميم فا جرحيت ع  االاتثحتر فا األ -

الحختطر( وها درام  االدي  الميتدي لترحيت عند )عتل االئتحتنا ال بر وحتالت التفني  م   حغيرهت )فيتش)

 لااك التااأثير إلاات االااا  الحت اااط اااييا  االقتفااتد الترحااا فااا مشاا يم جلتااتج إلاات  امتاادوإ ا  غياار ااااتثحتريمك

 .رزوالتاتم  اليدي مع الحمألمك وامصغتء آلراء وحتلم م ديدك وفيتشك واتتندارد دند ب  بني يمكإصالحتت 

 

 وميا خفضت اعتمادها عل  الدوالر في لةن العقوباتر 

روايت قيفت حفم التاتمالت بتلدوالر فا جيترجهت الخترايم منذ جارضاهت لياق باتت  حنحشفت دراام عيت        

% مقتب  زيتد  فا التاتمالت باحالت حخر  وفا مقدمتهت الروبا ك وقاد حعاد مرحاد البلا ث 12.6الغربيم بنمبم 

((FIN EXPERTIZA   درااام ج ضاح باأن م اا   اجخاذت ميح عام ما  امااراءات ليارد عيات الاق باتت التاا

ن حفام الادوالر فاا إفرضت عييهت ومنهت خف  االعتحتد عيت الدوالر فا الحدف عتت الخترايم وقاد حوضالت 

يم ـحاـااتمالت بتلاتع التـفاـ% وارج21.9% مقتب  زيتد  فا التاتمالت بتلي رو الت 56.1التاتمالت انخفيت الت 

مار واضاح ح% وبذلك فأن اجيته رواايت نلا  التخياا عا  الادوالر فاا التياتر  الخترايام 20بم ــيم الت نمـالروا

وه  طريق نل  مديد م  االاتقرار االقتفاتدي وححتيتهات ما  الاق باتت وهاذا االجياته يظهار بشا   واضاح ما  

ر ما  ـروب  ألحثاـالت الـتمـيحت الفي  حيث زادت جاـوالاخالل جيتر  روايت مع شرحتئهت التيتريي  الرئيميي  

حيث قرر البنك الحرحدي الرواا امبقاتء   مر ك 8.8ـبم ح الا الت الي ان ارجفات بنمـتمـم اضاتفهتك وجاـخحم

الات  إ  ان مادل التيخم بدء بتلتباتطؤ خاالل شاهر حدياران مشايرا  عت  كعيت الفتئد  بال جغيير ليحر  الثتلثم خالل 

حااتر الحمتهي ي  جقع عند ممت   دون ج قاتجه وقد ححد البناك بتناه اايراعا دينتمي ياتت التياخم واالقتفاتد  إن

عند اجخت  قرار بشأن زيتد  اار الفتئد  ححت اياح  عيت جقييم الحخاتطر النتاحام عا  الا اما  الخترايام حأاااتر 

ن قاراري رفاع الفتئاد  إجبطم بتلتيخم قاد انلمارت ون الحختطر الحرإالنفط ومد  جأثيرهت عيت األا اق الحتليم و
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حتنات حااتفيي  ليلااد ماا  التياخمك حماات ااا ق الاحااالت فقاد ااار  جااداول الاحياام الرواايم اماات  الاادوالر عنااد مماات   

 ح بي تت ع  اار االغالق المتبق(. 9روب  ليدوالر ال احدك حي بترااع طفي  قدره) 64.75

 وإيرانبين العرا   ةلتق  ةشترك 

الاااراق  فيرـبلياا ر ااا تل الاااراقيي  وامياارانيي ـترك ليحفااناي  وراااتل االعحااـقت الحشااـالحيتاا دـعقااجاام  -

تر  ـم التياـرفاـر غـتري الميد عقي  هتشم نتصرك فاا مقاـيـق التـيلـقم الحـدحت ر ااد ا اد قندي ك برفـال

ك حيث حشتر الميد المفير خالل اليقتء الات زياتر  الارئيس روحاتنا 2019فا جح ز ران ـرانيم فا طهـامي

واصاافت  هااذه الحبتحثااتت لياااراق وزيااتر  الماايد رئاايس الاا زراء الاادحت ر عااتدل عبااد الحهاادي الاات طهاارانك 

 بتلتتريخيم.

( مييااتر دوالر فااا ميااتل 12الاات اباارا  ج افقااتت شااتميم الااايحت االجفااتق بشااأن جلديااد )الحبتحثااتت افياات  -

التاتماا  التيااتري بااي  البياادي  وإلغااتء رااا   جأشاايرات الاادخ لك وانشااتء الحاادن الفاانتعيم الحشااترحم فااا 

الفانتعم  إنااتشالحنتطق اللدوديمك واجفتق البيدي  بشأن جيري  نهر شط الار  الذي بدوره ايماهم فاا 

 والتيتر .

عا  جفادير اايع إيرانيام الات الااراق  لماناال المايد ححيادمي  عت  غرفام التياتر  الحشاترحم حعي  حت حح   -

ال ـدوديمك فياـر  اللاـنتعيم اللـدن الفـتء الحـ%(ك بإنش20( مييتر دوالر وبحمت   نح  )5.2)    بقيحم 

تت ـااـيع والخدمـدري المااـتر ومفااـلتياادد  ـد والحتاااــااـ ييم األمـيرات الطااـأشااــدار التـعاا  جمااهي  اصاا

 رحت (.ـل  والـط ل الشــقا ااـتئــوا

الشااؤون الاربياام واالفريقياام بحنظحاام التنحياام التيترياام اميرانياام الماايد ممااا د ححااتلا  ماادير عاات حعياا    -

ن إال إاردحااتنا عاا  عااد  وااا د قياا د إزاء جفاادير الحاا اد االنشااتئيم والاابالط والماايراميك الاات الاااراقك 

  .الحيح والحا رونم منهت:الاراق قد منع ااتيراد با  الميع 

 

  براغتقرير عن 

 أحد عشر ةليار كرون إضافية للمتقاعدين والمواليد الجدد: أوالً 

ن يياااري رفاااع رواجاااب حوافقااات قياااتدات حرحااام )انااا ( واللاااد  االاتحاااتعا حي االئاااتالف اللاااتحمك عيااات    

ما  الاات  القاتد ك فياال" عا  رفاع الحماتعد  الحتليام التاا جقاد  لا ائا   ( حارون بادءا  900الحتقتعدي  بحقدار )

يت ـاك ونقاـر راااـ ن لألمار حثاـي ا حالحل ك وعيات  300حل  حرون الت  220ك و لك م  ـالح اليد اليدد فقط

ك ( ميياتر حارون اان يت  11صليفم براف  التشي يم ع  مفتدر راحيم ان نفقتت هذه الديتدات ات  ن حا الا )

( حارونك وفاا النهتيام جنتزلات حرحام انا  عا  م قفهات لفاتلح 900ن ج  ن )حنحت حرادهت اللد  االاتحتعا بي

 اقتراح اللد  االاتحتعا.

 : ارقام حديثة عن المديورية الخار ية:ثارياً 

( 14,8( جرليا ن حارون حي بنمابم )4,355ليتشيك نهتيم الات  الحتضا الات )   جرااات الحدي نيم الخترايم   

( ما  قيحام الحدي نيام مماتلقم 40,5م  النتج  الحليا اماحتلا بلمب مفتدر البنك الا طنا التشاي اك وإن )

ع ـقـا حي  جـتع الختصك فـ% م  قيحم الدي ن الخترايم جقع عيت عتجق القط73الدفع لحد  جديد ع  عت ك وإن 

 %( عيت حته  القطتع الات ك حي عيت اليهتت الراحيمك والشرحتت التا ليدولم فيهت الحي يم األحبر.27بم )ــنم
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 : أرباا قيامية للمصار  في التشيك:ثالثاً 

 حرون حي( مييتر 82,055م  األربتح الفتفيم بي  ) قيتايت   حققت الحفترف فا التشيك الات  الحتضا رقحت       

فا جتريخ  قيتايت اديدا   جمي  بذلك رقحت   2017عت   ( مييترا  75,906( مييتر ي روك بينحت حتنت )3,217نل  )

ر  ـم ال باـااـي يم األربـترف التشاـتنت ليحفاـم حاـقاـاألرباتح الحتلق حيم إن ثيثااـرااتدر ـدت مفـالدك وححـالب

 لتشي اك بنك اونيك حريديت(.ا )بنك التيتر ك البنك التيتري التشي اك بنك الت فير اـوه

 وربا والعالمأ: براغ ةن بين أفض  المدن السياحية في رابعاً 

( مدينام و لاك 25احتيت براغ الحرجبم اللتديم عشر فا قتئحم حفي  الحدن المايتحيم فاا الااتلم ما  حصا  )    

الحتضاا الحرجبام الماتبام ن باراغ حتنات قاد احتيات الاات  إمبتشر  باد دباك وحضتفت وحتلام االنباتء التشاي يم 

مت مقترنام ماع الحادن االوربيام فقاد ااتءت فاا الحرجبام حن بأربام دراتتك محت يانا جرااع م قاهت اآل عتلحيت  

 المتبامك بينحت احتيت لندن الحرجبم األولت جيتهت بتريس ثم رومت.

 

 األمهم السعودية 

حيث ااييت حااهم شارحم ااتبك الاحالقام حدنات  2019اييت األاهم الما ديم ثتنا حا ح ايمم لهت فا عت       

( دوالر امري اا. وقاد عاد  ملييا ن 26,06تاداول دون الحتئام لاير جااتدل )بممت   لهت خاالل الاات  اللاتلا و

تيتريام الاتلحيام حياث اليابتبيم فاا ن ا ق األاهم الحلييم ج ااه ضغ ط جقيبتت الانفط والتا جرات الإ لك الت 

اللاار  التيترياام بااي  الفااي  وال اليااتت الحتلااد  االمري ياام إضااتفم الاات التطاا رات فااا الحشااهد اليي ايتاااا 

 وجأثيراجه االقتفتديم.

   ـم والحنطقام بشااـهم فاا الححي ااـع االقتفاتدي واألاااـ ضااـال شاك ان ليحاطياتت حعاااله جاأثير حبياار عيات ال -

 اممتراجيم بشأن عدن وم ض ع جقميم اليح . - غفتل االزمم الما ديمإينبغا  نه الإت ك اال ـع

 لألما الوالتلاتل  بقياتد  الححي ام الاربيام الماا ديم جااد مفادر اااتنداف  ي ان اللر  الدائر  ماع اللا ثي -

الما ديمك وحذلك فرض قيحم اليريبم الحيتفم عيات الحبيااتت الماا ديم وزياتد  الراا   الحمتلفايم عا  

ن جديد م  حي  انتتج ححيهت ع ام  م  شأنهت  2030ااتهالك الطتقم ال هربتئيم بش   ميتع  ضح  رؤيت 

عيت مخراتجهت الحتليم وبتلتتلا جيقا بيااللهت عيات الحشاهد  حبيرا   الحفتنع والشرحتت الاحالقم وجش   عبئت  

 االقتفتدي وا ق األاهم الما دي.

 

 السوداري العقبات التي توا ه القطاع المصرفي 

ااار الفارف ااي  ن  ا دثاتر بتلغام عيات  )جلريار ي( باباتر  نباابتدح وزير الحتليام الما دانا )د. إباراهيم ال -

قطاتع الحفاترف واجخات  جيااك الخطا   جتطياب إصااالح القطاتع الحفارفا( فاا ناادو  القطاتع الحفارفا حماات  

ع الحفارفا فاا ظا  الفاا بتت ح ل إم تنيم إصاالح القطات ك2019جشري  الثتنا فا الخبراء والحختفي  

 حرجبطم بأوضتع البالد االقتفتديم.التا ياتنيهت القطتع وال

ن البرنتم  االنتقتلا ليل  مم يرج د عيت مقتربم دور القطتع الحفارفاك وبناتء مشاروع اقتفاتدي إقتل فقد   -

ما  حي  التلتيام ك ملاذرا  وطنا ك واالنتقتل م  مرحيم األزمم الت التنحيم االقتفتديم الشاتميم وجطا ير البنات 
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ثاتر بتلغام عيات قطاتع الحفاترفك ورها  جلرياره بإصاالح هاذا دن ع ما  جلريار ااار الفارف ااي  ن  ا 

القطتع بتعتبتره حول يمك وشدد عيت إاراء جليي  عحيق لحاتليم ال ضع اللتلا وحوضتع االقتفتد ال يا فاا 

ان امصاالح يتطياب ايتاام صانتعم جتاارف البالدك وإييتد حفي  المب  مصالح ودم  با  الحفترف إ  

عيت الحختطر وعد  الترحيد عيت الميتاتت الختطئمك ححت دعات الات إعاتد  النظار ل ضاع البنا ك ختصام فيحات 

 يتايق بتالاتدانم بتلاحيم األانبيم.

ن هنتك ممتئ  ال خالف ح لهت فا عحييم امصاالحك جتطياب باذل اليها د حير  الخبير الحفرفا طه الطيب  -

لت تج  والتااتون ما  اليحياع لرفاع ااام الما دان ما  قتئحام امرهات ك فياال  عا  إصاالح المتاام النقديام وا

عاا  البنااك الحرحاادي ومفااداقيته الاات اتنااب دراااام مشااروع التح ياا  األصااغرك وجقياايم  وااااتدامم ماات يفاادر

لترباام اتنااب دعاام اهاا د الياابط الااداخيا لح ربتااه لغاارض جلمااي  وجلقيااق األهااداف. وحااذلك ماتلياامجي

الحتطا ر  والتادريب الحماتحرك بتعتباتره مادخال معاتد   محتراتت غمي  األم ال وجح ي  امرهت  بتألاهد 

 يم ش  ك.حالثقم والتاتم  مع الحفترف ح ل الاتلم دون 

 

 

 

 ةن الدعم االقتصادا السعودا الثالث باكستان تستلم المليار       

حدفاام ثتلثام ما  حدمام الحماتعدات التاا وافقات  دوالر ميياتر 2019حدت بتحمتتن ااتالمهت فاا عات  ح

عيت جقديحهت الححي م الاربيم الما ديم لبتحمتتن. وحوضح البنك الحرحادي البتحماتتنا ل ااتئ  االعاال  الحلييام 

ن بتحمتتن ااتيحت مييتر دوالر م  الححي مك وها الدفام الثتلثم واألخيار  ما  حدمام الادعم االقتفاتدي الاذي إ

يم ـحـيمتهم فا دعم احتيتطتت بتحمتتن م  الاـاححت  م الحتليم والنقديم لبتحمتتنـيتاـم المـدعـلححي م لاعتحدجه ا

 الفابم. 


