تــقـريـر خاص عن أهــم التطورات االقتصـادية والمصـرفية
والمالية الـعـــربـيــة والـعـــالـمـيـة العدد السابع لشــهــر آب 2020

العـراق
أتخذ البنك المركزي العراقي عدد من اإلجراءات من أجل التخفيف من حدة أزمة كورونا والسييييييييما
المرتبطة بالقطاع الخاص وأهمها:
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المضييقدمام فد قدالق شدكييالودالعااغيد تحودق احسداراييقااااد قدالاق ردالمزييا قدعثح ابدال اود د
عااقاق بدالمثحادمندالعااغيدعالع ابدااقخاامه د قدارغقم ندعاراق م ادخامودل مقز ادالعاامق.
ألغااضداعمدالايييحعلودقمدقخ حضدةاييي ودار قح ققدارلثامقدالم اعضدعدادالعااغيدالو احودع ا د
الق حعودالو احودلقلعند ةايييي ود )%13دلداحة ادالعاامقد اقد اردمند )%15دلمابد )6دأكييييهادعداد
أندحقمداإل ا ءدعدادالعااغيداآلودود ةا ي ود )%10دلل ودالمز ي ا فد قد حندالندالةا ي ودعدادالعااغيد
اآلودودلاىدالمز ا داإلا محودهقد .)%5
ق عحلدالعملد ضيييييعا قدالااابدماالثدالةااداألوة قد ايييييبدالم ابد )53دمندقعدحم داممد )4دلايييييةود
2010دالققدقةصدعداد الق عقدلمخ قادقتححادأاع ادزا دالةااداألوة قدمندماالثدالةااداألوة قد
لللدعمدود)...دميدقعاحلدال اداألعدادلمالثدالةااداإلوم لقدلقزييييي بد ةاييييي ود )%20دمنداأايييييم لد
المزييا دعار قح قح دالاييدحمود ارفدمند )%40دمندمومعرداألمعالدالخ زييوفدععدادالمز ي ا د
قق حسد ضعا قدقعدحم دماالثدالةااداألوة قدم لدةه حودع مد2020دعقخ حضدمالثه دالم قعحد ااغند
عماحن)د كللدقااحوق.د ض فدعندقعظح د غضداحعلودالمزا د لكللدالادحمدع ابدادمدآو لد
اراييق ا شدالزي اابدعنده ادال ة فدعالحا دالمزي ا دالمقو عثبدلد اداألعدادلماالثدالةااداألوة قد
الماحةودعندالاخعلدالادة بد حيدالعمدوداألوة حود ايييييييبدالواعلدالثمةقدالم اادأع قدل حندمح مه د
قز حوده قدالماالثدالماحةو.
ميداايييقمااادالقااعح دارمقزييي احودالققداييي قه دو غ ودلعاعة دعم د اضيييق دمندمحعادلدفد دالةكييي قد
ارمقزيييييييي ابد قدأغدبدالاق ع داإلةق وحودعالخامحودعه عقدالحاااا دالة قفدماادال ة دالمالثبد
العـييياامقدقعثحثداحعلود"المكاعع دالا غمو"دالققدقمدقمعحده دمندم ـييي اابد العا ادقالحعن)د مـييي دـيييغد
)5دمدحعنداحة ادلدااغ حند ل فد ضم ة دالمكاعرد اق دلا ءدعمعر دالاااحودع اعند غاب.
م مدال ة دالمالثبد قااحمدقاهح دمزا حودمندخ لدالع ابدواعلودالااعضدالمزا حودلاىدالاق رد
الخ صفدع ألخصدالماييق اودعدادالكييال دالزييتحابدعالمقعاييقوفد ضيي فدعندثح ابدأولدالايياااد
لدااعضدالا غمودعالماقا دحودلداق ع داألل ادعاضودلقااعح دال حاعسفدعقخ حضدقلد وداإلمااضفد
ال دعو دال ة دالمالثبدالمز ا دعالكال دالض مةودقخ حضدال غابدمند )%4.8دالاد )%3.5
لدماقاضحندضمندكاح ود )20-1دمدحعنداحة افدعقخ حضد غابدالااعضدالمزا حودمندكـييييييياح ود
21دمدحعند1-دمدح ا)داحة اد عادأندل ة د )%6.3دلقزييييي بد .)%4دعاعادال ة دالمالثبدأحضييييي د
المزييييي ا دالادمااع بدالمكييييياعع د ا دالع مود اق ع دالايييييح ودعال ة اشدعالمق عمفدالققدماد
حقعلدقع حه د ااااودقأوحلداما قه دل قابدأقعلد قادالقع قدمندأثمودالو غ و .د
د
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د
أعدندال ة دالمالثبدالعاامق عندقأوحلداايييييقح ءداألماييييي قدالمقاق ودعدادالمايييييق حاحندمندم اااق د
الخ زيييود اعمدالمكييي احيدالزيييتحابدعالمقعايييقودلمابد ودأكيييهافدعحكيييملد ل دماعضدالمزيييا د
العا ابدعزييييةاعشداإلاييييل ندالممعلودمندال ة دالمالثبفدعدادأندرققاقبدأحودثح ابد ل عاغادةقحوود
ه ادالقأوحل.
عملدال ة دالمالثبدالعاامقدعدادالزااادعاادمندالضعا قدعالقعدحم دمةه دضعا قدأاعا دالقمعحلد
اإلا مقفدضعا قدالااابدالمخ قاد قدالمز ا داإلا محوفدضعا قدهحغودالام ودالكاعحودعالقامحسد
الكييياعقدعالضيييعا قدالام حودالخ زيييود معح ادل حوداأسدالم لدع سدمققد د ثلدIIIدلدمزييي ا د
القادحاحودعقعدحم دةظ مدالااابداايييقماااحوداألعم لد قدالاق ردالمزيييا قدالعاامقدع سدالمعازييي د
الاعلحود )ISO 22401دعضييييعا قدقةظحمدعملدكييييال دالقعاييييقد حيدعكييييااءدالعم داألوة حود
عقعدحم دعملدالعل ءدال ةعححندلمثاعوقدخامودال عار داألوة حوفد حم دحايييييييقمادال ة دالمالثبد
العاامقد قعثحثدماقعىدالكمعلدالم لقدعا يدماقعىدالخام دالم لحودل غ دالموقميدل و.
قدمو لدالقاةح دالم لحودال اح ودعالققدقعق ادال لداألم لدلمعاوهودأثمود حاعسدلعاعة د حثد
قملندالمايييق حاحندمندالاح مد لعمدح دالم لحودعالمزيييا حودعند عادعمدلدمنداايييقخاامداألعااشدالةااحود
الققدقعق ادمندالعا ي غلدالة مدودلد حاعسفدعمنداألم دودعدادالقاةح دالم لحوفدالا يد اييقخاامدالم ظد
اإلللقاعةحودع اداله ق دالةا لفدعقع حادالقق حا دمندم لدالمزييييييي ا دعمثعابدخام دالا يدالققد
قملندالث غندمنداهعلودالعزعلدالادالخام دالم لحودعالمزا حودعالكااءدعندقاحسدارةقاةح .
لم دم مدال ة دالمالثبد إزااادماااد قأوحلدالعمعلودالمقاق ودعدادالقو افدعةادااقخاامدأاعا دالا يد
ارللقاعةقدعلمابداقودأكها.

مـصـــر
الحفاظ على مكتسبات اإلصالح االقتصادي
دددددددأعدندال ة دالمزابد قأاحخد2020/5/10دعنداقخ دعاادمنداإلوااءا دعالااااا دلد ادمندقااعح د
حاعسدلعاعة دالماقوادعدادارمقز ادالمزابفدعالققدا عا دعدادة عدل حاد قداعمداألااءدارمقز ابفد
عاايييهم د قدالقخ ح دمندالقأ حادالايييد قدلدع ءدعدادالكيييال فدعاحضييي فدعدادار ااادعالق ا داروقم عحود
المخقد وفدعال ظدعدادالملقا دالققد ااه دارمقز ادمة داةق شد اة مجداإلز حدارمقز ابفدال دأزااد
ال ة دالمالثبدقااحاافدح لاد ح دمومععودمنداإلوااءا دعقضمة دم دحدق :د
 مااادقخ حضدأاع ادال غابد ةا ود%3د قمد قدمةقز دآ اادالم ضق).د د قأوحلدل وداراق ا م دارغقم ةحودلدعم ءدمندالمؤاا دعاأل ااافدعالققدقكملدالااعضدألغااضدااقه لحودعالااعضدالعا ـ احودلإلا ـل ندالك ـخزقدعماعضدالكال دالمقعا ـقودعالز ـتحابدلم ـابد
6دأكهافدميدعامدقق حسدععاغادعغاام دالض حودعدادالقأخاد قدالاااا .د
 قحايييييحاداايييييقخاامدعاييييي غلدعأاعا دالا يداإلللقاعةقفدلد ادمندالقع م دالةااحودميدالت ءدالاايييييعمدعالعـمـعر دالمق اود قدةاـ قدال حـيدعالا ـ بدمندالزاا داآللحوفدعالم ـظداإللـلقـاعةح ـودلـمـابدد
6دأكهافدعالع ـييييييي ءدالق عح دالم دحود لوةح دالمزابدلمابد3دأكـيييييييهادمـيييييييندلـييييييي ودالعمعر د
عالمزاع دالماق قود ه .د
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الق ودالقمعحلدال ثمدلقمعحلدااييقحااادالاييديداراييقااقحوحودعاعمدالاق ع دعالكييال داألل ادقأ ااففد
إق ودال اعادارغقم ةحودال ثمودلما دودقمعحلدالعمدح داراييقحاااحودلداييديداألا ي اييحودعاراييقااقحوحود
ععدادعو دالخزعصدالاديدالت اغحو.
قعاحلداييعادالع غادالخ صد م ااا دال ة دالمالثبدلحز ي بد%8دمقة مزييود ارفدمند%10دعكييمد د
م ااا دالقمعحلدالعا ابدلمقعاققدالاخلدعم اابدالاق ردالخ صدالزة عقدعالاق ردالثااعق.
اعمدمق ردالايييييييح وفد حثدأعدندال ة دالمالثبدعندم اابدال لدعقواحاد ة اشداإلم مودعال ة اشد
الع غمودعااييي قحلدالةالدالايييح قدعثح ابدالم دغدالمخزيييصدلدم اابفدعمةبدقايييهح داغقم ةحودقايييااد
عدادمابد اه داألمزادع محن.
م اابداألكخ صدارعق احود الكال ):د قد لودمح مدعمحلدمنداألكخ صدارعق احود الكال )د
لومحيدالاق ع دايييييييعاءدالمقخ دأعدغحادالمقخ د كيييييييأةهمدالوااءا دمضييييييي غحوفدمند عبدالماحعةح د
المكلع د قدق زحده دعالااحغو.
م ـيي اابدلدعمـيي ءدغحادالمةقظمحندمنداألكـييخ صدالق حعححن ار ااا)دال ـيي لـييغدالوم لقدمـيياحـييعةح قهمد
اعندالععاغادالمهمكو)دلاىدل ودال ةع داملدمندمدحعندوةح .
الق ودم دغد100دمدح ادوةح دلداق ردالخ صدالزيييييية عقدعالاق ردالثااعقدمندخ لدال ةع د اييييييعاد
ع غاد%8دمقة مصدلقمعحلدكيييييييال دالاق ردالزييييييية عقدعالكيييييييال دالع مدود قدالمو لدالثااعقد
عاإلةق جدعالقزةحيدالثااعق.
قخزيييحصدم دغد50دمدح ادوةح دلزييي لبدالقمعحلدالعا ابدلمقعايييققدالاخلدمندخ لدال ةع د ايييعاد
ع غاد%8دح ابدعدادأا سدمقة مصدلمابد اه داألمزاد20داةود كاعقدوحاب.
قـيملحندال ةـيع دمندالاح مد مهـي مه دعـيدادأ ضلدعوـي د قدظـيلدالظـياع داراـيق ة غحودالققدحكـيهاه د
العـ لـمد لح ف.
الت ءدالا غمودالاييعااءدلدعم ءدمندالمؤاييا ي دعاللت ءدالاعاغمدالاييد حودلدعم ءدار ااادال زييدحندعداد
ماعضدألغااضدااييقه لحودميدقخ حضدمااداإل زي حدعندالمعدعم دالق احخحودلدعم ءد عادالايياااد
عاللت ءد ظادالقع ملدمعهم.

-

الع ـييي ءدال ةـيييع دلمـيييابدعـييي مدمـيييندا قا بدثح ابداأسدالم لدع ل د ها دما دودمخ قاد
المالثدارغقم ةقدألل اد50دعمحـلدعاألقـاا دالماق قـود ـ د ل ةـ دعـندةاـ ود%50د
مـندم ظـودال ةـ دارغقم ةحـو.

-

-

-

-

 الام حدلد ةع د إزااادمعاغمدم لحودا يداةعحودمخقزابدميدااق ع ادقأ حادقأوحلداااادالااعضدلمابد6دأكهادعدادالمحثاةح دعردحقمداعق اه دمؤكاافدعدادقع ادالعم ءدعندالاااا.
المالحظات:
 النداإلوااءا دالققداقخ قه دال لعمودالمزيييياحودميد ااحوداةقكيييي اد حاعسدلعاعة دمادأا دالاد م حودارمقزيييي ادالمزييييابدمندالقااعح د كييييللدل حادمندالقضيييياادوااءدقااعح دال حاعسفدعقأققدماابد
ارمقزييييي ادالمزيييييابدعدادقخققداألثمودمندقمحثقد لقةعردعالق موداإلةق وحودالمعوعابد قدمزييييياد
المقم دود قدالمعااادال كيييياحودعالمعااداألعلحوفدلم دو ءدقخ حضداييييعادال غابدلق حثدارمقزيييي ادعداد
الةمعد قدضيييعءدالققعاا دعاألعضييي ردالع لمحودال لحودلأوااءداايييق ة غقدلاعمدالةكييي قدارمقزييي ابد
ل ودمق ع ق  .د
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 قالثدال لعمودالمزييييييياحودوهعاه د قده قدالما دودعدادق احسدها حنداغحايييييييححندهم :دقع حاد ح بدلاحمودلدمعاقندالمزيييييييابدخ لدارثمودع قدما دودالقع قفدعال ظدعدادارايييييييق م اا دالا غمود
ل علدخ زييييودالم دحودعمايييي عاقه دعدادقو عثدارثمودعاراييييقعااادل ةق شدالايييياحيدميدالقااويد
القااحوقدل ابداألثمودعقع قدارمقز ادالع لمقدقااحوح ف.
 لمدققعم دعودوداإلةق جد قدمزادال دلمدقتدسدالمز ةيدأ عا ه دعلمدحقمدالحا دالعملد لمك احيدالققدحقمدقة ح ه دع ل دلعامدالقأ حادعدادالمايقعىدارمقزي ابدلد ادعال ظدعدادملقاي د اة مجداإلزي حد
ارمقز اب.
البنك المركزي المصري يعلن عن ســداد مصر ديونا ً بقيمة  44.6مليار دوالر خالل خمس سنوات
دددددأعدندال ة دالمالثبدالمزابد قدقااحادز اادعة د كأنداألعض ردالخ اوحودل مقز ادالمزابفد أة د
قـمداــاااداح ـعندخ اوحودماق اودعدادال اد احمود44,6دمدح اداعرادخ لدالا ـةعا دالم ـ لح ـودلد ق ـابدم ـند
 2015دالاد 2019د قدالق ي ادخقييوداليياعلييودإلع ي ابدهحلدييوداليياحعندالخ ي اوحييوفدع حدندالقااحادالندارلقثام ي د
الخ اوحودالققدقمدااااه دمعثعوفد عاميد36,5دمدح اداعرادأما قدلاحعندماق اودع8.1دمدح اداعراد عاغافد
عأض دالقااحادالندقد دالاحعندقم لد%36دمندالة قجدالم دقدلمزادال بد دغد108دمدح اداعرا.
عألادقااحادال ة دالمالثبد أند75,8د%دمندالاحندالخ اوقدقعحلداألولد احمود82,4دمدح اداعرادعوعد د
عدادا ـ ـةعا دأق ـعلدلقا ـدح ـلدضتقدالا ـااادعدادال ـاعلوفد ح ـم دق ـدغدةا ـ ودالاحندالمق ـعا ـقدارو ـلد%14د
اـ يحمـ يود15,2دمـ يدحـ ي اداعرافدعحاقزادالـ ياحندالازحادارولدعدادةاـ ي ود%10,2دمندالـ ياحندالعـ ي مد احمـ يود
11,1دمدح اداعرا .د
عألادم ظدال ة دالمالثبدق اشدع مادعدادالقثامدمزيييياد قايييياحاداحعةه دالخ اوحوداعندقأخحادلثح ابد اود
الماق ماحندعالمؤاا دالاعلحود قدارمقز ادالمزاب.د د
مالحظات:
1د–دقعملدال لعمودالمزيياحودعدادالع ءد م دعدحه دمنداحعندلقعثحثد اودالمؤاييا ي دعالماييق ماحنداألو ةبد
رمقز ادالمزابفد حثدقملة دمزادمنداااادوثءافدل حاادمندقد دالاحعندمندخ لدقا ا دالةااداألوة قد
الـيعااابدالحه دعالققدكـيهـيا دثح اا دل حـيابدأا دالـيادا يدار قـيحـي ققدالةاـيابدالادماـيقعىدغحـيادما عشد
م دـييغد45,4دمدح اداعرادعدثثدمندماابدال ادعدادالع ءد لقثام قه دالخ اوحوداعندقأخحادفدعألا دعثاابد
الم لحودةو حدال لعمود قدخ ضدالاحندالع مدال لعمقداإلوم لقدعدادماااد3دايييييييةعا دمقق لحودمم دحالدعداد
واحودخققدالاعلودلقادحصدقد دالاحعن .د
-2ددقدقثمدال لعمودالمزييياحود ايييقلم لد اة موه دلإلزييي حدارمقزييي ابدمندخ لدقة ح دالوااءا دالضييي قد
الم لقدلخ ضدمعالدالاحندعالع زعلد دالادم اقعىدأملفد م دح اهمد قدقا احخدا اقاااادمؤ كاا دارمق ز اد
اللدقفدعثح ابد ـياـيودالماق مـياحند حثدقزـيلدعـييـيعاغـيادالقةمحودالماـيقاامودالادلـيلدا ااادالموقمـييدخـي زود
ال غـ دال احـابدعالمقـعاـقو .د
-3د ظح دمزيييييياد إكيييييي ابداعلحود قدال قابداألخحابد قدمو لدايييييياااه دلداحعندالققدقؤلادالوااابدارغقم ةحود
الوحابفد حثدو ءدقااحادمؤااود اق ةاااداةاد عاث)دالاعلحود قدقاححمه دلدـيييياحعندالاح احودلمزاد إل ـيييياـيييي ءد
4

عـييدادالـييااوـييود Bددميدال ظدعدادالةظابدالماقا دحودالماقاابفدلمةبدارمقز ادالمزابدكه ابدواحابدق قبد
ا م فدا ودل اق م اا داألوة حودخ لدع مد .2020د
4د-دكهادالاعراداألماحلقداةخ ض فدل حاافدقو قدالوةح دالمزابدعحععادا بدالق اند قداعادزا دالوةح د
المزابدقو قدالاعراداألماحلقفداللادالعاحادمنداألا بدأعله دااقماااحودالق اند قدقا ا دالةااداألوة قفد
لةقحوودم كابدلقع قدالاق ع دارمقز احودالو ودلدعمدودالزع ودععداداأاه دالاح ودالققدحقعميدزةاعشد
الةاادالاعلقدأندقزيييييييلدالحااااقه ده دالع مد16دمدح اداعرادعالندقعازيييييييلدالثح ابد قداألععامدالق لحوفدعل ل د
اةخ ضدالما عع د لةااداألوة قدلةقحوودرةخ ضدالعاااا دمندالمعاادال قاعلحودعمعاادال ة ءدععاادل حاد
مندالاديدالمهمودةقحوودلثح ابداإلةق ج .د
-5دثح ابدال اودلاىدالمؤاييا ي دالاعلحودعالماييق ماحند قدارمقز ي ادالمزييابدع ل دراييقق بدال لوداألمةحود
عقة ح د اة مجداإلزي حدارمقزي ابدعهعدم داةعلسد كييللدالحو قدعدادالقزييةح دارغقم ةحودالاييح احودلداعلود
عةو حدوهعاه د قدو بداراق م اا دعااقمااادالثح ابد قدقا ا دالةااداألوة ق .د
د
الرئيس المصري يوجه بتفعيل دور الصندوق السيادي وإزالة معوقات االستثمار
دددددددعوـييـي دالـييـياغحـيسدالمـيزـيابدع ادال ـيقـي حدالاـيحاـيقدخـي لداوقمـي عـي دميداغحـيسدموـيدسدالـيعثااءد
ال ـالق ـ ـعادمزق ادما علقدععاادمندعثااغ فد ق عحلداعادالزةاعشدالاح ابدالمزابدمندخ لدالمك الود
ميدالاق ردالخ صدعقع حاد اصدااييييق م احود قدأزييييعلدعمق ع دواحابدعماييييق ا ودلقلعندعةزييييادو بد
ل مقز ادعقع حاد اصدااق م احود قدأزعلدعمق ع دواحابدعماق ا ودلقلعندعةزـ يادوـ ي بدل مقزـ ي افد
ميدق لحلدأبدعا دقععشداراق م اد م دحضمندق احسدةق غجدالحو حودمدمعاودل مقز ادالمزاب .د
ددددددعألادالاغحسدعدادضيييييياعابدمعازييييييدودق احثداإلوااءا دالضيييييياح حودعالقعايييييييد قدااييييييقخاامدالةظمد
ارللقاعةحودالمققعابدلق اييحندمة مدمم ااييودارعم لدعضييم ندق زييحلدالحاااا دالاعلودعماييق ا قه دلز ي لبد
ارمقز ادالاعمقفد م دح اسدمز لبدالمعاقةحندعثح ابدماابدالاعلودعدادقع حادعق احندالخام دالع موفدلم د
ققاشداروقم ردالادققعادالمؤكاا دارمقزـييي احوداللـيييدحود قدمزافد حثد حة دعثحـيييابدالقخقحقدهـييي لـيييود
الاـييييييييعحادالندم دق اسدمندمعار دةمعد لة قجدالم دقداإلوم لقدلدع مدالم لقد2019-2018دال بدعزلدالاد
%5,6دهعدا ضلدمعالدةمعدق اسدمة د11دع مدعدادالاغمدمندق قؤدارمقز ادالع لمق .د
مالحظات:
 -1اندق عحلداعادالزييييييةاعشدالاييييييح ابدالمزييييييابدمندخ لدالكيييييياالودميدالاق ردالخ صدعقع حاد اصد
ااييق م احود قدأزييعلدعمق ع دواحابدعماييق ا ودميدق لحلدالعا دالققدقععشداراييق م ادحضييمندق احسد
ةق غجدالحو حودمدمعاييييييودقععاد لة يدعدادارمقزيييييي ادعقع حاد اصدعملدواحابدلدكيييييي بدعققعحادمااا د
عل ءا دارحابدالع مدودخ زيييييييود قدمو ر دالقلةعلعوح دال اح ودعارقزييييييي ر دعالاق ع دالققدق اسد
ماقعح دماق عودمندالاحمودالمضـيييي ـييييود قدضعءدالقة اـييييحودالعـيييي لمحودالققدحكهاه دارمقز ادالع لمقفد
الض ودالادق احندماقعىدالمعحكو.
 -2ااقق ع دمزادق احسدةمعدمق عقدمندخ لدا اامد ثمودمندارق مح دمندمخقد دالزة احسدالاح احود
عزييية احسدارايييق م ادالم كيييادعاةكييي ءدزييية احسد اعحودمقخزيييزيييود قدمق ع دمخقد ودقكيييملدالق مود
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عالا ـح وفدعل ـ ل دققعحاداألز ـعلدعقأاحسدلح ة دم اابدعدادو ـ بداراق ـ م اا دم ـندااخلدمز ـاد
عخـ اوهـ .د
 -3لكييييييي دقااحاد لعمقدحايييييييقةادالاد ح ة دعثااققدالقو ابدعالزييييييية عودعارايييييييق م ادعالقع عندالاعلقد
المزياحقحندثح ابدالقا ا دالاأاييم لحوداراييق م احودغحادال قاعلحودالادمزييادخ لدالقاييعودأكييهاداألعلاد
مندالع مدالم لقد م دغد2دمدح ادع150دمدحعنداعرافدأبد ةايييييي ود%50دعندال قابد اقه دمندع مد2018فد
حثدقزاادالاق ردالزة عقدمحمودالاق ع دالعااابدله دقد دالقا ا د ةا ود%40دحدح دمق ردالخام .
 -4أةوث دال لعمودالمزيياحودوثءافدل حاافدمندخققه دلإلزي حدارمقزي ابدالققدعضييعقه د قدع مد2016د
عالققدااييييييقةا دعدادعاادمندالم عادأهمه دازيييييي حدالخدلد قدالمعاثةودالع مودلداعلودعقاكييييييحادالاعمد
عالع ابد ة ءدال ةحودالق قحودعق احندالوااءا دار اق م ادعع ضيد اح ا دواحابدإلااابدالاق ردالم زا قد
عقع حادالق مودع م حود زت ادالم اق ماحنفدللده قداألمعادوعد دم زادق اسدقاام دواحاادعدادم اقعىد
القزةح دالاعلحود حثداظهادقااحادممـ ااودارعم لد2020دالز اادعندال ـةـ دالاعلقدقاـامدمزـاد ـد
6دماالثد قدقزيييييييةح ده ادالع مدلق قلدالماق ود114دمند حند190داعلودما لدالمالثد120د قااحاد
مم ااودارعم لد2019فد حثدقـيييعـيييادمزـيييادمندضمـيييندال اد25داعلودعـييي لمحـييي فدقة ح افدلإلز ـييي د
ارمقزـ احودع ـسدالـقـاـاحادأعـ ق.دد
إيـران
دددددددددقة عل دعا غلدارع مداإلحااةحودأهمدققعاا دالمد دارمقز ابد قدالحاانفدعلم دحدق :د
-

-

-

-

أمادال الم نداإلحااةقد مكيييياعردم ةعندالةاادعالم لفدال بدحةصدعدادااييييق االدعمدودالةدالايييي احود
لح فد لقعم ندعقةصدالم ابداألعلادلمكييييييياعردالا ةعندال بدزيييييييع دعدح دالمودسدعدادالندالعمدود
الاامحودإلحااندهقدالقعم ندال بدحع الد10000دة.
أعدندماحادالقعثحيد قدكيييالودالت ثدالعقةحوداإلحااةحودمهابدومكيييحابدااة فدالندزييي ااا دالحااندمند
الت ثدالادالعااشدق دغد32دمدحعندمقادملعبدحعمح ففدعزييييييي ااا دالت ثدمندالحااندالادقالح دم ثال د
مقعم وفدألة دلمدحقمدق زدحبد ل دالوـييييييييثءدمندأة عبدخقدق زاحادالت ثداإلحااةقدالادقـييييييييالح دااخلد
األااضـقدالقالحو.
اع دم ظدال ة دالمالثبداإلحااةقدع ادالة زادهمققفد زةاعشدالةاادالاعلقدالادمةبدالااضدال بد
قد ق دالحااندع ادمة بد احةاييييقلس)دلدق الدالم لقفدعل دع ادالة زييييادهمققدالادعضيييييدأاييييمدال ة د
المالثبداإلحااةقد قدم ي غمييودال ظاد قدع ي مد2019فدارمادال ي بدحمةيدالحاان دمندالعزيييييييعلدالاد
معااا ه دال م ل حود قدال خ اجفدعهقدأل ا د ل حادمندالعوثد قدالمحثاة حود ومد 10دمد ح ادحعاعدالققد
ق ق وه دالحاان.دعةزييي دالم ابدالخ مايييودمندالا ةعندعدادالندال غ ودالقة ح حودلدا ةعندايييقزييي دع اد
ال ة دالمالثبداإلحااةقدعحزيييييييع دعدح دمندم لدمودسدالعثااءدخ لد قابد3دأكيييييييهادمندالع ند
الااح ن.
أععثداغحسدالومهعاحوداإلايييي محوداإلحااةحود ايييينداع ةقدالادعثحادالة قد حوندثةتة فد قايييياحيد
عمدحودققعحادال اامجدعالاييح ايي دلثح ابداةق جدالمةقو دال قاعلحودعقادحلد حيدالة قدالخ م.دمؤلادا فداة د
قمدقة ح دعققعحاده قدال اامجداعندارعقم ادعدادمحثاةحودالاعلودلع غاا دالة قدعالققدقمدقوا قه دألعلد
مابد قدقأاحخدالحاانفد حثدع ا ده قدالقوا ود ازودعظحمودإل ع ادالحااندمااداإلمل ندعندم حع د
الة قدالخ م.دمكيييحاافدالاداإلضييياا دعالقاد دالكييياحابدالققدحكيييهاه دايييعشدالة قدالع لمقدعاةخ ضد
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اييعاقدم غ ف:دالندقايياحيدخقدالعثاابدلثح ابداةق جدالمكييقا دالة قحودعال ادمند حيدالمعاادالخ مدحملند
أندحادلداحض فدمندالضاادلقاد دالاعشدالع لمحودعاةخ ضدأاع ادالة ق.دععز داع ةقده ادالع مد
أة دع مداإلعااادعاراق ابدمندمك احيدالقةمحودعال ةحودالق قحودالل اىد قدالحاان.د
عقدبدمندعثحادالة قدالقخقحقد قاحاودحقمد حه داراييق ابدمندالمكيي احيدالة قحودالاغحاييحودعواعلقه د
قدالعم دالم اادمندالع م.د
الملف االقتصادي االيراني
 ألـييييييادعثحـييييييادارمقز اداإلحااةقفد ـيييييياه اداو اةافد أندااق ـيييييي رداعادالعمدوداألوة حودردع مودل دوقمـيييييييييييييي رد  FATFمومععودالعملدالم لقدالاعلحو)دال بدعااد قد19دكييييييي قد.2020دح لادالند
مومععودالعملدالم لقدالاعلحودقماادللدعابدأكييهادقعدحسدالحااندمندالا غمودالاييعااء.دع قداييح شدآخاد
م لد"دالند ومدالقو ابدالخ اوحوداإلحااةحود دغد79دمدح اداعرادخ لداألكهاداألخحاب".د
 لم دأعضيييييبداند ومدالزييييي ااا دخ لده قدال قابدكيييييهادةمعافدوحاافدما اةودميدة سدال قابدمندالع مدالم ضقفد قد حندامقزاداراقحااادعدادالاديداألا احودعالمعااداألعلحودالققدق ق وه دالمز ةي.
 أعدنداغحسدال ة دالمالثبداإلحااةقدع ادالة زيييييييادهمققفدعندقع حاد5,35دمدح اداعرادمندالةااداألوة قدلقتقحودعاااا دال اديداأل ا احوداغمد اح اودال ضتعقدالا زعىدالققدقم ا اه دأماحل د ضاد
الحاانفدمـعض ـ فدالندال ـةـ دالمـالثبدق ـمل ـندم ـندقع حاده ادالم دغدلق ـ ـعاحادالا ـديداألاـ اـحودمةـ د
21دآ اا2019داغمدمومععوداإلوااءا داله ا ودلقاححادال الودالقو احودعالق عح دالم لحو.دعأك ي اد
الادالة دقمدااقحاااد ة عد14دمدح اداعرادأاعحودق حودعأع فدع ِحدندهمققد أة دمـيادقـيا ـياـي دةـي ـيعد
22دمدح اداعراداـيييحعلودأوة حودمزااه دالز ااا فدعدادالعودودارمقز احود قدغضعند11دكهاافد
الم ضحوفدمؤلاافداة دع اح ابدال ة دالمالثبدع ما عابدالمزااحندععثاابدالة قفدقمدقع حادا قح و د
الحااندعدادة عدل ملدعالنده قدالعمدحوداققعازل.د
د
األردن
عجز الموازنة سيصل الى  1.5مليار دينار أردني
دددددأ لادال ة غبداألااةقدمعايييييييادالع قدأنداا م مدالمعاث ةود قداإلحاااا دال ع مودلندقق اسفدعأندالعوثد
احزلدلة عدمدح ادعةز داحة اأااةق .د
عاعق ادأندال لعمودخزيييييييزييييييي دم دغد8دم ححنداحة ادأااةقدلت ح داايييييييقم دأااضيييييييقدألة عبدالت ثد
اإلاااغحدق)فداغمدكـيييق ه دمندالدوةودالم لحـيييودالةحـييي حوفدمق ل فد ضاعابدال زلد لاض ح دالخ زود ل ا اد
لاىدهحغودالةثاهود قادردقضع د اودالمعاقند واحودال لعمود قدم ا ودال ا ا .د
عأك ادخ لدمة مك دالمعاثةودالادالندال لعمودلمدققعظدمندأخق ءدالم ضقد قداعءدالقااحاا دارمقز احوفد
مكحاافدلتح بد اة مجد احاقدلإلز حدارمقز ابدعالاح اقدمعق ادا فدأندال لعمود كد د قدمد داإلحاااا د
الع مود حثدق اسد76دمدحعند اقدلدع مد .2018د
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عأضييي دالة غبدالة دل ندحوبداردقالدثح ابدالاعاقبدعند50داحة اد قادحدمسدأ اه دعدادق ايييحندالمعحكيييود
ععداد الوداإلوااءا فدعاضييي دالة دحكيييعاد أندهة دايييح ايييود لعمحودإل كييي لدقوا ودال مالثحودععامد
اراق ابدمندمخزز دمو لاه دالققدرقزلدةا ودالزا د حه دالاد%50دمة د اق.د د
عأ اىدالة غبداألااةقدومدودمندالماقا


















دلق احندالعضيدارمقز ابفدعلم د قداآلقق :د

ق احندل ءبدالق زحلدالضاح قدعقعثحثدالوااءا دمل ودالقهابدالضاح قدعالومالق.
قادحلدال وعبدالل حابد حندالضييااغبدالم كييابدعغحادالم كييابدعارعقم اد كييللدأل ادعدادالضييااغبد
الم كابد حثدحقمدقتححادالهحللدالضاح قد كللدقااحوقدلحقمقيد ل ءبدامقز احودأل ا.
المااوعودالمايييييييقمابدلدمةظعمودالضييييييياح حودعال ادمندالقكيييييييعه دالضييييييياح حودعالاح مد إلوااءا د
القز ح حودال ثمود كللدماقما.
قةعحيدمزي ااداإلحاااا دال لعمحودعخ زييودغحادالضيياح حوفد اي بداأل ادالضيياح قدارةلم كييقدعداد
ارمقز ادعلقوةبدثح ابدالعبءدالضاح قد كللدأل ا.
القالحثدعدادقعوح داإلة شدالاأام لقدة عدالمك احيداراق م احودالققدقا همدعدادالماىدالقعحلد قد
قثعحادارمقزييي اد لععاغادعالمعااادالم لحودلقمعحلدالة ا دال لعمحودعقادحلدارعقم ادالل حادعدادالاحند
الااخدقدعالخ اوق.
امجدالمؤاا دعالهحغ دالم ةقدعدادااااودامحاو.
الحو اد دعلدو احودلقاالمدماحعةحودكييالوداللها ءدالعقةحودعاييدقودالمح قدلعاييحدودلدقخ ح دمندعوثد
المعاثةوفدةقحوودااق ردالقل لح .
اعمدمك احيدالزخادالثحققد ها دقةعحيدمز اادالق موفدعالقخ ح دمندقلد ودالق مودالماق عو.
قكوحيدااقخاامدالق مودال احدوفدعخ زودالكماحود قدقعلحاداللها ءدضمندالاق ردالزة عقدلحز بد
مة ا ف.
ضيييي قداإلة شدعندقاحسدالقخ ح دمند ومدالة ا دغحادالم اابفدعال بداييييحؤ اداييييد فدعداداألااءد
ال لعمقدعحا همد ة سدالعم د قدقخ ح دالعوثد لمعاثةو.
العملدعدادق ةقدعقق حسد اة مجدال ز حدامق ز ابدعقةقفدم غمدعداداق رد اح اودقا ك حودقها دالاد
قاكيييييحاداإلة شدال لعمقدعقعوح دالمعااادالم لحودالمق ود كيييييللدل عءدع ع لدلاعمدالاق ع داألل اد
ما همود لةمع.
القالحثدعدادقعوح دالمايييي عاا دالخ اوحود قو قدالمكيييي احيداإلةق وحودعاراييييق م احودقعحدودارولفد
لقا همد قدق حثدالةمعدارمقز اب.
قعثحثدم اأدالكاالود حندالاق عحندالع مدعالخ صفدلاعمدالةمعدارمقز ابدعدادالماىدالقعحل.
العملدعدادقعثحثداراق م ادالمؤااقفدمندخ لدالةك ءدزة احسدااق م احودمكقالو.
عوعاد حي بد ث حيودمع حودع عي لودقعق ادأاابدا م حيود ه مودعداداألااءدال لعمقدع ه ادحققديبد م ةعند
اةقخ بدو ادلح قد لتاض .د
د
د
د
د
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اوكرانيا
د
أوكرانيا تخفض سعر الفائدة الرئيسي بعد التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
دددددأعدندال ة دالمالثبد قدأعلااةح دخ ضداييييعادال غابدالاغحسد قدال ادمؤخااففد قدظلدقااويدمعار د
القضخمدعالقعزلدالاداق شدميدزةاعشدالةاادالاعلقد كأندال زعلدعدادما عاا داوة حودقزلدمحمقه دالاد
عابدمدح اا دمندالاعراا  .د
 خ ضدال ة دالمالثبداألعلااةقدمؤخاادايييييييعادال غابدمند%15,5دالاد%13,5د قدأاةادمعالدلاييييييعادال غابدخ لدأل ادمندع محن.دعل ندارق شدالم اغقدال بدا امق دأعلااةح دميدزييييييةاعشدالةااد
الاعلقدلد زعلدعدادماضدواحاد احمود5,5دمدح اداعرادمادعثثدمندال اصدل اقماااد قدخ ضد
أعداد غابدمح اقد قدأعا  .د
 أعاا دعل لود دعم ا دلألخ اد ح ندلد ة دالمالثبداألعلااةقدو ءد ح د“الندالقعزلدالاداق شد كأنداة مجدقع عندواحادميدزيييييييةاعشدالةاادالاعلقدحم لدع مود امودمهمودمندأولدال ااثدقاامد قد
دالهحلدحودعال ظدعداداراقاااادالم لقدع دعقحابدالةمعدارمقز اب".دعأض دال ح ند
اإلز
الند"دخ ااءدال ة دالمالثبدارعلااةقدحعقااعنداندخ ضدايييييعادال غابفدا م دلندح علداعندال ظد
عدادمعالدالقضخـيييمد لـييياـيييابدمندالةا ودالماـيييقها ودالققدق دغد%5فدميدا يدالةمعدارمقز ابد قد
العم دة ا ".

إندونيسيا
مهرجان االقتصاد اإلسالمي اإلندونيسي السادس
دددددا ققبدة غبدالاغحسداإلةاعةحاقدالكحخدمعاع دأمحند دمهاو ندارمقز اداإلا مقداإلةاعةحاقدالا اس)د
قأاحخد2019/11/13دفدق دكييييع اد دارمقزيييي ادالكيييياعقد–داإلايييي مقدمندأولدةمعدامعىدعماييييقاامد)دفد
ضيييعادللدمندم ظدال ة دالمالثبداإلةاعةحايييقدد حابدعااوحع)دعالاغحسدالقة ح بدلمؤايييايييودضيييم ند
العااغيد د عثبدا ا ي ند)دعاغحسدمودسدالااابدمؤايياييودضييم ندالعااغيد د دحمدع لمك ي قد)دعاغحسدمزييا د
الاعلداإلةاعةحاقد  ) BNIد اةتادعو هحع)دفداغحـيييسدموـيييدسدمـييياام ودالمزـييي ا د ـيييقداـيييدقودالخام د
المـيييييييي لحـييييييييود هحاعدلاحاقح ة د)دعاغحسدمزا دالمع م داإلا مقفدال ض ودالادالا ابدالا ااءدعاؤا ءد
ال ع دالا دعم احودلداعلداإلا محودالع مدود قداةاعةحاح دفدعمم لدالا ابدالا غمد ألعم لدالمؤم دعالالاقحاد
اعلدمهابدم مادخدحل.د
عا ة ءدلدمق دعز دة غبدالاغحسدارةاعةحاقده ادالمهاو ند أة دمند حندأهمدالمهاو ة دالاعلحودالققدحاحمه د
ال ة دالمالثبفد لقع عندميدالدوةودالعقةحودلدم لحوداإلا ي محوفدعهحغودالااابدأمعالدال وحجدالض ي ودالادعثاابد
الخ اوحودارةاعةحايييحوفدعهعد م ودما دودواحابدمندأولدققعحادالاق ردارمقزييي ابدالم لقداإلاييي مقدعداد
الزيييعحادالعقةقدعالع لمقفدعحعادأ ادأعو دقة ح دالخقودالعقةحودل مقزييي اداإلاييي مقدلدمابد )2024-2019د
عاله ا ودالادالقزيييييابدالادالق اح دالة كيييييغودعندققعادعقةمحودارمقزييييي ادالكييييياعقدعرايييييحم د حم دحقعدسد
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لزة ع دال لدعالقمعحلدلدكال دالزتحابدعالمقعاقوفدعقعثحثدارمقز ادالاممقفدعحققدبد ل دقعثحثد
القثامدعقآثادالادق دعالمؤاا دال لعمحودمندأولدازااادمومععودمندالم ااا  .د
ع لادم ظدال ة دالمالثبد قداللدمودالققدالا ه د قدار قق حدالندالمهاو ندحعادأاابدألز بدالمز لبدلعااد
الز ي ا دالم لحوفدعأندالق علدالاممقدحملنداندحؤابدالادقايياحيدالقمعحلدارمقز ي ابداإلا ي مقفدمندالااىد
الزيييييتحابدعندقاحسدضيييييتقددثادعا ادعداداله ق دالم معلفدعالندالق علدالاممقدحا يدالةمعدالمزيييييا قد
عالم لقدالمقعا سدميدالكيييياحعوف دعحعادوثءدمندآااءدالموقميدارمقزيييي ابداإلايييي مقفدعقاييييهحلدالقع م د
المزييا حود قدمعظمدالمة قسدالاح حودعخ زييودالمثااعحندعأز ي بدالمك ي احيدالزييتحابدعالمقعاييقودفدعالند
ق احسد ل دحققدبدعوعبدق عحلدومحيدالخام دالمزيييييييا حودالادخام داممحوفدعضييييييياعابدااق قدومحيد
القمعح داإلا محود لمع ححادالماح احودارةاعةحاحو .د
لم دأضييييييي دالندال ة دالمالثبدايييييييحعملدعدادققعحادمع ححادارمندعالمع ححادالقةظحمحودلققعحادالق عح د
الاممحودعالقمعحلداإلايييي مقفدعاندمحمودارمقزيييي ادالاممقدارةاعةحاييييقد ةه حودالع مد2019داييييح دغد40دمدح اد
اعراداماحلقفدع قدع مد2025دمندالمقعميدأندحزيييييييلدالاد100دمدح اداعراداماحلقفدعحأملدأندقزييييييي بد
اةاعةحاح دمالثافدم لح فدع لمح فدعدادالزعحادالاعلق .د
مالحظات:
 -1حعادالمهاو ندأل اد اثدعدادزييعحادارمقزي اداإلاي مقد قداةاعةحاييح دع م ودالم ثدلقل ملداألةكييقود
قدمق ردارمقز اداإلا مقفدعقمداق م د قدع مد2014د قداعا ح د–دو عبدالكامحوفدعحعادالمهاو ند
ا ودواحابدألة دحالثدعدادقعثحثدالاق ردالمزا قداإلا مقدعدادالزعحادالم دقد م د قد ل دالقاعحجد
ل دعالقاعحجدلدقعدحمد قده ادالمو لدمندأولدثح ابداق ردالموقميدارةاعةحايييقدعدادم دحعا د رمقزييي اد
اإلا مق.
 -2حها دالمهاو ندالادوعلداةاعةحاح دمالثادم لح فدمقمحثادفدل مقز اداإلا مق.
فنزويال
دددددددةكييييا دزيييي ح ود داعلقحم سدةعغحاييييح س)د قدألقع اد2019دال ةثعحدحودتقريرا ً اقتصيييياديا ً عن أسييييبا
تدهور الناتج المحلي اإلجمالي وتداعياته في فنزويال عو ءد قدالقااحا :د
دددمة دكييين ال ابدارمقزييي احودضييياد ةثعح د لعمودعكيييع فد قدع مد2012دع قاداحايييم ا/دل ةعندال ةقد
2018فدقااويدالة قجدالم دقداإلوم لقدحةايييي د%48.9دفدع قدع مد2018ددقادصدالادةزيييي دم دل ندعدح د
قد2012ددعمندالوم لقدالة قجدالم دقداإلوم لقدهة د%11دحأققدمنداةق جدالة قدفدعال مقدغحادة قق.د د
عم د حندع مد2012دع2018داةلمقدالةكيي قدالة ققد ةايي ود44,5د%د حم داةخ ضدالةكيي قد ةايي ود%44,5د
حم داةخ ضدالةك قدغحادالة ققد47,2د.%دعمند حنداألةكقودغحادالة قحودهة دمق ردال ة ءدعارعم ادال بد
ا ـ ـولدأل ـ ـادق ـ ـااوع ـ فد ح ـثد ـد ـغد%90.7فدق ـدح ـ داألة ـك ـ ـق ـودالقـوـ احـود ةا ــ ـ ود%75,6فدعم ـق ـ ـ ردد
الم ةع قعاا)د دالزة ع دالخ ح و)د ةا ود%71.7فدعمق ردالم لحودعالقأمحند ةا ود%69,5دفدعمق ردالةالد
ةاييييي ود%62,6ددعمق ردالعا اا د ةاييييي ود%33,7دفدعمق رداللها ءدعالمح قد ةاييييي ود%25,1دفدعخام د
ال لعمودالم لحود ةا ود.%8,7دأم داألةكقودالمقعداود رقز ر د اادااق ع د ةا ود .%4,6د
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ع قدخ ضمده ادالالعادارمق ز ابدال بدق كهاقدال ادع ابدمعدعم د اح ود ز اابدعندم زا د ةثعح د
المالثبد أة دم د حندال قابدالثمةحودلع مقد2012دعد2018داةخ ضدالقدبدالع مدالااخدقدلدايييييييديدعالخام د
ةاييييييي ود%69,1ف دمة ه د 50,2د%دحقعدسد رايييييييقه دالة ه غقد قدالا ق ردال خ صفدع %27,6دحععادالاد
اراقه دالةه غقدال لعمق.دع حم دحقعدسد راق م ادال بدحكللدوثءافدمندالقدبدالع مدالااخدقدل مقز اد ااد
قااويد ةايييييي ود%89فدع و ةبدالالعاد ااداخ داألاييييييع اد قدقزيييييي عاد حثدااق ع دم د حندحة حاد2012د
عا قم اد2019د ةا ود%1.990,213فدعمة دع مد2012دع قادع مد2018دل نداراق رد ةا ود%20,7فد
عل ة دةاييييييي وداراق رد قده قداألععامد ه ادالكيييييييللدععدادالقعالق%56.19:فد%68.54فد%180.87فد
%274.35فد%862.63فد.%130.060,24دعح ظدهة دالند ةثعح دقماد قدالعادعقضخمدو مب .د
ه ادعمة دع مد2012دلمدحلندقااويدالزييييي ااا دالة قحودالاييييي بدالع حاد قدقااويدالة قجدالم دقداإلوم لقفد
مة د ل دال حندع قادارندهة دةايييييي ود%60دقععادالادم حع دالة قدعقااوعه فدأم دال مقد )%40د حععاد
الادقااويدالعاضد ا بدالهوعمدعدادالعمدودالم دحو .د
هناك سببان اساسيان وراء انكماش الناتج المحلي اإلجمالي في فنزويال منذ عام  :2012د
السيييييب األولدحلمند قدقااويدالزييييي ااا دالة قحودالققدل ة دق دغد قدع مد2012د عالقد95.569دمدحعند
اعرافدعل نداييعاد امحلدالة قدح دغد103.46داعرافدعل ة د ةثعح دقةقجد عالقد2,7دمدحعند امحلدحعمح ف.د
أم دز ي ااا دالة قد قدع مد2018د ااد دت د29.810دمدحعنداعرافدعه ادحعةقداةخ ض ي فد ةا ي ود%68.1فد
عحععاد ه ادالادقااويداألاييييييي ع ادمند 103.46داعرادالاد 57,42داعرا دمندو هوفدعمندو هودأخاىدالاد
خ ضد ومدالة قدالمزييييييييااد حثدقااويدالاد1,5دمدحعند امحلدحعمح فد قدع مد2018د قد حندل ند عاميد
2,7دمدحعند امحلدحعمح فد قدع مد .2012د
السب الثانيدحلمند قد ااعقدالعمدودالم دحودأ ادالهوعمدعدحه د أاد ودال ابدارمقز احوفد مة دع مد2012د
ع قادارندهة دوه دقة هضدالةظ مدالاييح اييقدال ةثعحدقد حثدم م د لق عبد قدمحمودعمدودال علح ادمم د
أاىدالاداةخ ضد قدمحمقه د ةاييييييي ود30دأل دمدحعند قدالمغودما لدعمدودالاعرافدعالم لدعداد ل دهعداند
الاعرادل ندحع الد8.19د علح اد قدع مد2012فدأ م داآلند هعدحع الد2.220594.000د علح ادالايييييييي سفد
عدمد فد أة دل ندمادقمدكقبد8دأز ادله قدالعمدودما اةود لعمدودال لحو .د
عح ظداة دلدم دقاق يدمحمودالاعرادالمعاثبد الاييعشدالاييعااء)دقةخ ضدمحمودالكييااءدلدعمدودالم دحودعمند مد
قاق يدأاع ادالاديدعالمةقو دعحقااويداإلةق جد قدالاعش .د
المـجــر
خالف حول اإلسكان في المجر
ددددداةقااداغحسدال ة دالعقةقدالموابدوحعاوقدم قعلاييييقداييييح اييييوداإلاييييل ندال لعمحودالققد اأ د قدع مد
2014دعاعق اه دايييح ايييودأ احودالو ةبدقعقمادعدادالقدبفدعغحادمايييقاامودع كيييدوفدعأكييي ادالادالندقاا حاد
اح اوداألاابد اةودالةحودللةه دأا دالادقا اردقضخمداعشداإلال ندعخ زود قد عاا ا دالققدأز د
اييي اسدأغدادع زيييمود قدأعا دمند حثدالاخعلدعاإلحو اا فدالضييي ودالاداند%80دمندالايييل ندحمقدلعند
النفد قد حندالند قد ححة دردققو عثدالةا و22د%فدمعق اافد ل دقكعح دل حادلدااابدالقة احودالاعلحو .د
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مندو ةبدآخادا ي اردعثحادالم لحود محه لقد اغ )فدلدا ردعندها دال لعمود قع حادالاييلندلومحيداألاييافد
عالةه دقاييييحادعدادالقاحسدالزيييي حبفدا دقها دال لعمودالمواحودالاداعمدالقةمحودالماييييقاامودلزيييية عودال ة ءد
عالقكححادعدادأا سدالقلةعلعوح دال اح وفدمندأولدقع حادالالندالمة ابدلمعاقةحه  .د
عحاىد عضدالخ ااءداة د قدظلدعامدعوعادم هعمدكييييي ملدعايييييح ايييييقدقعحلداألولدلإلايييييل ندعالايييييح ايييييود
اروقم عحود إندارمادحععادالاد ادل حادالادق احسدمل ابداح احودعااقم لودق اودمقعاقو .د
عماد ادال ة دالعقةقدالموابد قدالع مدالم ضيييقدمندااق ردايييعشدالعا اا د قدالع زيييموفدعا بد قأ حاد
خ ضدالقدبدعدادأايييع ادال غابدعالم ظودعدحه دمةخ ضيييوفدم دا يدال ةع دلد زيييعلدعدادماعضدعا احود
اخحزودمة ا ودلدماقهدلحنفدل ل د إندالهةت اححندأملدماحعةحودمندالمقعاقداألعا ق.
د
صندوق النقد العربي
صييندوق النقد العربي ومعهد االسييتقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصييرفية ينظمون حلقة نقانييية عن
بعد رفيعة المسييييتول حول اسييييتجابة البنوك المركزية والسييييلطات االنييييرافية للتعامل مع تداعيات جائحة
فيروس كورونا المستجد
ددددددددةظمدزةاعشدالةاادالعا قدعمعهاداراقاااادالم لق " "FSIالق يدل ة دالقاعح دالاعلحودعلوةود" ثل"د
لدام ودالمزييييا حود ق احخد2020/6/17د داودةا كييييحودعند عاد علدااييييقو ودال ةع دالمالثحودعالاييييدق د
اركييييياا حودلدقع ملدميدقااعح دو غ ود حاعسدلعاعة دالمايييييقواد مكييييي الودعاادمندل ادالمايييييؤعلحندمند
م ظحندعةعابدم ظحندعماااءدالاااا دالام ودالمزيييييييا حودعارايييييييقاااادالم لقفدحم دعندالمزييييييي ا د
المالثحودعمؤاييييايييي دالةااد قدالاعلدالعا حوفدكيييي ا د قدالوداييييودالةا كييييحودالالقعادع االا مند ندع اهللاد
ال محابدالماحادالع مداغحسدمودسدالااابدزةاعشدالةاادالعا قفدع" دعدهحاة ةاحث"دم ظد ة دالا ةح داغحسد
لوةودد" ثل"ددلدام ودالمزييييا حوفدع اة ةاعداحاييييقعبداغحسدمعهاداراييييقاااادالم لقدالق يدل ة دالقاييييعح د
الاعلحوفدعل اعلحنداعواثدالالاقحادالع مدلدوةود ثلدلدام ودالمزا حو .د
عقضييمة دالمة مك ي دعااادمندالمعضييعع داله مودعهقدااييقو ودلوةود" ثل"دلدام ودالمزييا حودلقااعح د
حاعسدلعاعة دالماييقوافدعماىدةو حدأاعا دالاييح اييودالةااحودعالاييح ا ي دار قااثحودلدقخ ح دمندقااعح د
ال حاعسفدعاعادال ةع دالمالثحودعالايييدق داركييياا حود قدقكيييوحيدال ةع د قداعمدارمقزييي ادميدالم ظود
عدادارايييقاااادالم لقفداللادو ةبدالقعا دعداداعادال لعم د قداعمداإلمااضدلدكيييال دع كيييللدخ صد
المكاعع دالزتحابدعالمقعاقوفدعلح دحملندالقحاندمنداراقاامودالم لحودلدكال فدعأ ادال عا ثدالماامو .د
 فيما يخص اسيييييييتجابة لجنة بازل للرقابة المصيييييييرفية لتداعيات فيروس كورونا  ،Covid-19نود بياناآلتي:.
دددعضع دلوةود ثلدالمعةحود إلكاا دعدادالمز ا فدقاا حادالض حودلدقخ ح دمندأ اد حاعسدلعاعة د قد
الةظ مدالمزا قدالع لمقفدعهعد ةقدقعاحلدقأخ قدالدوةودالق عودل ة دالقاعح دالاعلحودمة د30دآ اادالم ضقفد
عقها دالقاا حادالواحابدالا :د
 تقديم المصارف قروضا لالقتصاد الحقيقيدمندخ لدضم ندااقمااادالوه ثدالمزا قد قدالمااضداألاادعمق ردارعم لدعالقخ ح دمنداآل ادالايييد حودلد حاعسد قدارمقزييي افدلم دحة تقدلدمزييي ا دعالمكيييا حندأند
حظدعادحاظحند قدضعءدالق حعودالااحعودالققعادلع ءدلعاعة فدمندخ لدالقاححمدالم لادلدمخ قادلضم ندأند
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حظلدالةظ مدالمزا قدالع لمقدم ااادعدادال زمعادم لح دعقكتحدح "فد ض فدعندقع ادالااابدالقكتحدحودلد ةع د
المالثحودعالهحغ داإلكاا حودعالمز ا دل اقو ودألعلعح داراقاااادالم لقد قدعم دمزحا .د
د
ددعلق احسده قدارهاا دحوبدأندقلعندماععمود لم ائدالاغحاحودالققدققضمن :د
 تقاسم المعلومات ،التعاون بين األعضاء والمحافل الدولية ،وااللتزام ببرامج التوعية لغير االعضاء،دمندخ لدقكيييوحيدالم مود عاادمايييقماد حندالماام حندعال ةع دخ زيييود قده ادالعضييييدغحادالماييي عشدمندمثاعلود
العملدعند عادميدالثم ءدعالعم ءدعالماام حن.دع حةم دحثااادع ابدارهقم مد مققد داإل د ل ح ة دعم د
األثم د حم دحقعدسد لمو ر دالاغحايييحوفدم لدالايييحعلودعماالثدالااغةحنفد مندالمعاعلدالقت ضيييقدعند عضد
مققد داإل داألخاىداألملدأهمحودلقاححم دالايي مودالم لحو.دع م دالنداألعم لدالمزييا حودهقدأعم لد ا د
ق يدع لمقفدع لق لقد إندالقةاييييحسدعاايييييدالةق شد حندالوه دالقةظحمحودالعقةحودعدادالماييييقعىدالاعلقدهعد
مقدبدأايي اييقدعالم ظودعدادايي موداإلق ادالاعلقداييقلعند لتوداألهمحودلضييم ندمع عمحودالةظ مدالم لقد
الع لمقدعةثاهق .دعقعل دالهحغ الاعلحودم لد"مودسداراييقاااادالم لق"دعد"دلوةود ثلدلدام ودالمزييا حو"د
عدادالعملدالاؤعبدلمواادق احسده اداألما .د
د
 احتياطيات رأس المال والسيولةفيما يخص رأس المال والسيولة حس ما حدد في بازل (:)3د
حققدبدالق اد ثلد )3دمندال ةع دار ق ظد قح ققدمنداألزيييييييعلدالاييييييي غدودع لحودالوعاب حاييييييي عاده اد
ار قح ققدالمؤم دال ةع دعدادامقزييييي صدالزيييييام دالمقعداود لايييييحعلودعال ظدعدادقا سداإلمااضداللاد
ارمقزيييييييي ادال احاق .دعقاىدالدوةودالندالقخ حضدالم ايييييييعب در قح قح د ثلد )3دلد ةع دلم دهعدمقعميد
عمة اييبد قد قابدالضييتقدال لحو اييحع ادالمكييا عندلدمزي ا دالعم دالل قدراييقع ابدار قح قح دالمؤمقود
ميدمااع بدالظاع دارمقز احودعظاع دالاعش.
حة تقدلدمز ي ا دأندقاييقخامدالمعااادالاأاييم لحودلاعمدارمقز ي ادال احاقدعااييقحع بدالخا ي غافد لقةاييحسدميد
"مودسداراقاااادالم لق"فدعهعدال اىدالوه دال عدودالاغحاوداألخاىد قداإلز ح.
ترتكز اتفاقية بازل ( )3على إلزام البنوك باالحتفاظ بقدر من رأس المال الممتاز يعرف باسيييم (رأس المال
األ سا سي)دعهعدمندالم اقعىداألعلدعحقأل دمنداأسدالم لدالما عردعاألا حدالم ق ظد ه دعحع الد )%4,5د
عداداألملدمندأزعله دالققدقلقة ه دالمخ قاد ثح ابدعندالةا ودال لحودعالمااابد ـييييد )%2دع ـييييسداقـيييي ـيييي محود
ـ ثلد2دقلعحندا قح ققدواحادمة زلدحقأل دمندأاهمدع احودعحع الد د2,5د)%دمنداألزعلفدأبدأندال ةع د
حوبدأندقثحادلمحوداأسدالم لدالممق ثدال بدق ق ظد دلمعاوهودالزام دالماقا دحوداللاد ثدأضع دلح دغد
ةاييييي ود )%7دع اد لوداةخ ضدةاييييي وداألمعالدار قح قحودعند )%7ددحملندلدايييييدق دالم لحودأندق اضد
محعاافدعدادقعثحيدال ةع دلألا حدعدادالمايييييييي همحندأعدمةبدالمل آ دالم لحودلمعظ حهمفدع معوبدارق محود
الواحابدايييق ق ظدال ةع د ةعردمندار قح ققدلمعاوهوداآل ادالايييد حودالمقاق ودعداد الودالاعابدارمقزييي احود
ةا ي ودققااعحد حند ز ي ادعد%2.5د)دمنداأسدالم لداألا ي اييقد اعشدلما ي همحن)فدميدقعا اد ادأاةادمند
مزييي اادالقمعحلدالمايييقاابدلاىدال ةع دع ل دلضيييم ندعامدقأ اه د أااءداعاه د قدمةبدارغقم ندعارايييق م اد
وة فداللادوةبفدميدقعا ادةابدم اابدمندالاحعلودلضم ندماابدال ةع دعدادالع ءد لقثام قه دقو قدالعم ء.
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 المعالجات االحترازية لتدابير دعم استثنائية للتخفيف من تأثير covid-19ددداقخ دالعاحادمندال لعم دعابدقاا حاداعمداايييييييق ة غحودلدقخ ح دمنداأل ادالم لقدعارمقزييييييي ابدل حاعسد
لعاعة فد م د قد ل د ثمودمند اامجدالضييم ة دال لعمحودلدااعضدالمزييا حودلدقخ ح دمنداأل احندالم لقد
عارمقزييي ابدلدو غ وفدعع عبدعداد ل فد اادقدبدالعاحادمندالاعلدمندمزييي ا ه دعم فد عاح فدلدق زيييحلدمند
العم ءفدعةكيييييا دلوةود ثلدالمعةحود إلكييييياا دعدادالمزييييي ا د"قعضيييييح دقاةحو"دلضيييييم ندأندقعلسد
المزيييييي ا دأ اده قدالقاا حاد قدال ادمندالمخ قادعةاد ايييييي بدا قح و قه دمنداأسدالم لدالقةظحمقفدققعدسد
ع حاودالقعوحه دالقاةحود لقاا حادارايييييييق ة غحودالققداقخ قه دال لعم دعالمزييييييي ا دلدقخ ح دمندأ ادع ءد
لعاعة فدع ا بدالخا غادارغقم ةحودالمقعمعو.دعلاا دالدوةودقألحادأهمحوداألقادالم ا حودالمقعمعودلدخا غاد
ارغقم ةحودلماح سدااييقكيياا قدلدخايي غادارغقم ةحوفدعققعميدأندقعازييلدالمزيي ا دقق حسداألقاد ا دالزييدود
ألغااضدالم اييي و.دعر ظ دالدوةودأندأقادقعمع دالخاييي غادارغقم ةحودلحاييي دمزيييممود حثدقق سدعداد
ة عدآلقدقدا غقفدمؤلابدأة دحة تقدلدمزيييييييي ا دأندقايييييييقخامدالماعةودالل مةود قده قداألقادلمااع بداأل اد
المخ دلقاا حادالاعمداراق ة غحودالمقزدود ع ءدلعاعة  .د
الضي وداللاد ل فدعا ا دالدوةودعدادقعاحلدقاقح قه دارةقا لحودلدخاي غادارغقم ةحودالمقعمعود قدالقـيييييييي ادالةظ مد
الم ا قد (ELCدإلض ودم دحزـيييلد )%100دالادااسدالم لد قد2021-2020دعالعـيييعابدقـيييااحوح فدالـييياد
اأسدالم لدارزدقد عاد ثداةعا فدعقعاحلد ةقدعدادالمع لوودار قااثحودلقأمحندالاـاعضدالمقع ابدقع اد
القعاح دماعةودأل اد قدقااحادال ادم دل ندحة تقدالقااجد قدأ ادالخايييييييي غادارغقم ةحودالمقعمعودعداداأسد
الم لدالقةظحمق.د د
ععدادالاغمدمندالاعاداإلحو قدعال اييييمدله قداإلوااءا فد إةه دحملندأندقؤابدالادالقايييي بد أثموداغقم نفد
حثدالندااق رد ر دالقخد دعندالايييااادمادحوعلدمندالزيييعبدعدادالمزييي ا دقااحمدمثحادمندارغقم نفد
ع لق لقدقااحيد ر داإل سفدمم دحؤابداللادالمثحادمندالقخد دعندالاااا .د
عهة دحأققداعادالاييح اييودالةااحودالققدحملندأندقا ي عاد قدالقخ ح دمندأ اداةلم قدالاييحعلود قدالاييعشفد حثد
الند ومدالق ابدالل حادحوعلدمندالزييييعبدعدادالاييييح اييييودالم لحود لدالمكييييلدود م ااه فد إ اداثااادارة شد
ال لعمقد اعندمحعادمادحؤابد قدالةه حوداللادااق ردقلد ودالقمعحلد كيييللدل حافداألمادال بدمادحاييي بدةكيييعءد
أثمودل حابد قدخامودالاحندالع مد قدالماقا ل.د د
كما تم التأكيد على إجراءات زيادة القدرة التنيييييغيلية للجهاز المصيييييرفي عن طريا تنفيذ معايير بازل ()3
بالكامل وبنكل مستمر بنا ًء على جدول زمني محدد.
 كما تم التطرق في الحلقة النقانية الى السياسات متوسطة االجل والطرق االنرافيةد قدالااابدار قح قح دالمؤمقود قدالقمعحلدعلح حودقعثحيدالمخ قاد حندعظ غ دالوه ثدالمزييييا قفدعارعقم ادعدادارقمقو عالاممةود
عند عادلضييييم نداراييييقماااحود قدارعم لفدعارخ د عحندارعق ادالمخ قادعدادالماىدال عحاد قد لدعامد
الحو ادلا حدعم دهقدق ع ق دعدادالةظ مدالم لقدالا غمفد لدعال ه بدالادالمخ قادم د عادلع حاد.19
د
والجدير بالذكر ،ان اللجنة والمنظمة الدولية المسؤولة عن لجان األوراق المالية اتفقت على تأجيل مرحلتي
التنفيذ النهائيتين إلطار متطلبات هامش خسائر االعتمادات لمدة عام واحد من ( )1أيلول عام  2021إلى
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النهر ذاته من عام .2022دعماا دالدوةودأحض دقأوحلدقة ح داإلق ادالمةابدلدمومععودالم لحودلمابدع مدعا افد
مند 2021داللاد2022فدعاقع اده قدالقـعـاح دماابدقكتحدحو دالض حودلدمز ا دعالمكا حند قدالما دود
الااهةو.
لم داعدة دلوةود ثلفدعهقدالهحغودالماؤعلودعندعضيدالاعاعادالمزا حودالاعلحوفدأند ـاءداخعلدمققد د
اأسدالم لدالواحابد حثدالقة ح فدالمااادأز دلع مد2022فداحقمدقأوحد دلمابدع مدعا اد ا بداألثمودالز حود
الع لمحودالققد اضه د حاعسدلعاعة دفدعقمدقأوحلدمععادقة ح دارق شدالاعلقدالمقعدسد ةا ودالاحعلودعز قد
القمعحلدالماقاا)ال بدقعزد داللح دالدوةودد قدةه حودل ةعنداألعلد 2017دداللاد 1دل ةعندال ةقد2023فدعقمد
أحض دقماحادالمععادالةه غقدالممةعحدلدمز ا دل مق لدلداعاعادالواحابدلمابدع مدعا افداللاد1دل ةعندال ةقد
2028د ـاردمندع مد.2027
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