
المال

امشهعلى ه ىالبشور حريصوو  لىود دلوب مبوادرس ال ي وي سوي ار ورأمار بور س الموال : رئيس البنك الدولي

دةهسىردهنصىدهاالجتماعاتهالسنويةهللبنكهالدوليهوصندوقهالنقىدهالىدوليه ىيهبىال هانندونيسىيةكه ىادكتهالىدكتو

سهالبنكهالدوليهوزيدةهاالستثمادهوالتعاونهالدوليه يهلقاءهرولهاالستثماده يهدأسهالمالهالب دىكهأ اده يههدئي

لهالتىيهانمىمتهبمباددةهالدئيسهعبدالفتاحهالسيسيه يهاالستثمادهبالعنصدهالب ىد،كهوأنهمصىدهمىنهأوائىلهالىدو

ريةهوتنميىةهلبدنامجهالبنكهالدوليهلالستثماده يهدأسهالمالهالب دىكهالىي،هي ىملهانمىنهالئىيائيهوالدعايىةهالصى

توىويدهمهاداتهال بابهوتجهيز مهلخوضهتردياتهسوقهالعملهالعالميةهمثىلهالتوىودهالتكنولىوجيكهفمىا ةهفلى 

.التعليم

المال

أ ىادهدئىيسهمجموعىةهالبنىكهالىدوليكهدوررمىيوار 14خفو  دلوب القا وف وسور لىح وموف : رئيس البنك الدولي

القتصىىاد،هخىىاللهالجلسىىةهاال تتاريىىةهالجتماعىىاتهالدبيىىنهللبنىىكهوصىىندوقهالنقىىدهالىىدوليينهببدنىىامجهانصىىالحها

تقوابهواالجتماعيه يهمصدكهوأومحهأنهمصدهنجرته يهخفضهدعمهالواقةكهوقدهساعد اهالبنكهالدوليه يهاس

ةهالماليةهاالستثماداتهانجنبيةهمنهالقواعهالخاصه يهمجالهالواقةهالجديدةهوالمتجددةكهمماهأدىهفل هزيادةهالمسار

النىدوةهمليادهدوالدهسنوياكهوهقىدهصىدحهالىدئيسهعبىدهالفتىاحهالسيسىيهخىاللهكلمتىههب14للركومةهالمصديةهبنروه

مليىادهجنيىههرتى هبعىدهد ىنه125للقواتهالمسلرةهأنهالدولةهماهزالتهتدعمهالموادهالبتدوليةهبقيمىةه29التثقيفيةهالـ

.انسعاده
تتمثىلهأولىى ه ىيسهالسياسىاته ىىيهالسياسىاتهالخادجيىىةلىبرميوولدورر 85إلود 67  وبا  ورا  اررفواا الوونفق مو  5

 ىيهوثىانيه ىيسهانسىباب.هودخولهه يهصداعاتهعديدةهمنهعددهمنهالدولهوال دكاتهالكبدىه يهجميىنهالمجىاالتلتدامب

بابه ىىوهوثالىىاهانسىى.هانزمىىةهالسىىوديةهبسىىببهتلىىويحهتدامىىبهبالتىىدخلهالعسىىكد،ه ىىيهسىىودياكهممىىاهأثىىدهعلىى هسىىوقهالىىنفو

أمىاه.هللىنفواالنسرابهمنهاالتفاقهمنهايدانهوهتهديدهتدامبهبفدضهعقوباتهجديدةهعل هفيدانهو يهمنهأكبدهالدولهالمنتجىة

نتجىيهالىنفوهدابنهانسبابه هيهالردبهالتجاديةهالتيه نهاهتدامبهعل هالصينهواالترادهانودوبيهوالتيهدعمتهمخىاو هم

بسىببهوأخيىداهمهاجمىههأوبىك.هوساعده يهيلكهالمدائبهالهائلىةهالتىيهقىددهتدامىبهفمىا تهاهعلى هالمنتجىاتهالقادمىةهلىبالدس

مهاجمىةهتدامىىبهللمن مىةهخىىاللهكلمىةهألقا ىىاهأمىىامهالجمعيىةهالعامىىةهلممىمهالمترىىدةكهممىىاهأدىهفلى هصىىعودهخىامهبدنىىتهنعلىى ه

.دوالدهللبدميل82.55سنواتهعنده4مستوىهخالله

ك ى همصىددهمسىئولهبقوىاعهلىبرميولدوررا 85رعرف لىد دلب المواد البرروليف بعد اررفاا   عار برنت لـ

دوالداهللبدميله86البتدولهعنهادتفاعهدعمهالموادهالبتدوليةهبعدهزيادةهأسعادهالنفوهالعالميةهوتخويهاهلمستوىه

92جنيىهكهبنىزينه1.70يصىلهالىدعمهلنرىوه95جنيهاكهبنزينه111أسووانةهالئازهيصلهالدعمهلنروه:هكماهيلي

.جنيه3.80جنيهكهالسوالدهيصلهالدعمهلنروه2.10يصلهالدعمهلنروه80جنيهكهبنزينه2.5يصلهالدعمهلنروه

اليوب ال ابع

أصددهالجهازهالمدكز،هللتعبئةهالعامةهوانرصىاءهاليىومه2016/2017انخفا  إنراج األزر والقمح : اإلحصا 

:هةهبمصىدكهومنهىاانثنينهبياناهصرفياهبمناسبةهاليومهالعالميهللئياءهأعلنه يههبعضهالمؤ داتهاالقتصىاديةهالخاصى

جهوانخفىاضهفنتـىـا.ه٪هبسببهانخفاضهالمسارةهالمنزدعةهبالقمحهخىالله ىياهالعىام9.7انخفاضهفنتاجهالقمحهبنسـبةه

نسىبةهوانخفىاضهفنتـىـاجهالخمـىـدهب.ه٪هبسببهسياسةهالدولةهلخفضهالمسارةهالمنزدعةهبىاندز7.5اندزهبنســبةه

.ه٪5.4٪كهوادتفاعهفنتاجهالفاكهــةهبنسبةه2.5

المال

2018أكتوبر 12
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اليوب ال ابع

2018أكتوبر 12

2018أكتوبر 12

2018أكتوبر  12اليوب ال ابع 

2018أكتوبر 13

2018أكتوبر 15

صىدحهعمىوه ىعبةه ونوات3مىيوار ننيوك  ول 2.5مصور رحرواج ا ورأمارات : شعبف ال و ر بارحواد الصونالات

واليهمليىونهالسكدهباترادهالصناعاتهالمصديةهأنهمصدهتعانيهمنه جوةهبينهفنتىاجهالسىكدهالمرلى هواسىتهالكههبرى

مليىونهنسىمةهسىنوياهيىدخلواه ىيه2.6ونهسنوياكهوتتجههلالستيدادهمنهالخادجهلسده ياهالعجزكهومنهزيادةهسىكانيةه

رتاجهخوهأل هونهفما يةهسنوياكهتتسنه يسهالفجوةكهو  همراولةهلمننهاتساعهالفجوةهن50ريزهاالستهالكهبرواليه

.مليادهجنيههتقديباهعل هأقلهتقديد2.5أل هونهسكدهبتكلفةه150سنواتهنما ةه3فنتاجهجديدهكله



صندوقخفض2019و2018لاميبالمائف3.7إلدالعالميلىنمورو عاركيخف الدوليالنقدصندوق

0.2بنسبةأقلأ،بالمائة3.7ال 2019و2018لعاميالعالمياالقتصاد،للنموتوقعاتهالدوليالنقد

دةالمترالوالياتتبادلبينهامنالعواملمنمجموعةبسبببالمائةك3.9يوليو يالسابقةتوقعاتهمنبالمائة

وزيادةاوبديوانيوالياباناليودومنوقةدولأداءوتداجنالوادداتعل جمدكيةتعديفات دضوالصين

بدازيلوالاندجنتينوالسيماالمالدأس دوبمنالنا ئةانسواقبعضعل تمئوالتيالفائدةأسعاد

.أ ديقياوجنوبوتدكيا

سالرنارمخاقرو ق"الحرمي"األموالرؤوسنزوحاحروا لىدرحثرناردالدوليالنقدصندوقمديرس

ترولوالتجاديةالخال اتلتداعياتالعالميتأ بريابالرتمي ياانموالدؤوسنزوحواصفهوالفائدس

خصوصبالمدونةمنالمزيدعل رثتكمانقد،ت ديددودةصوبالئدب يالدئيسيةالمدكزيةالبنوك

 يداتددأبدتآسياك دقجنوبدولمثلالنا ئةكانسواقبعضأنمميفةانموالدؤوستد قاتفدادة

.االستثنائيةال دو غيد يتستخدمأالينبئيبأنهمنهااعتقاداالقيودتلكمثلتفعيل

رويررز

أمعا 8ـبأعل فماءةمستوىعل للرصولالمصابيحل بديالصنالدبقمرالىيلإلضا سرخققالصي 

اننادةبمصابيحال وادعلتجهيزراجة ناكتكونلناالصوناع كالقمد ياتدكيبوبعد.القمدموءمن

لومتداتكيع دةبينالدائدىقودسليتداوح"االصوناع القمد"فماءةونواقمستوى  التركمويمكن

.2020عاميولقأنالمقددومنكيلومتداثمانينأووسبعين

اليوب ال ابع 

دوالدملياد45نرويستثمدسو أنهالدول البنكأعلنإسريقياسدالدولدالبنكا رأماراتدوررمىيار45

انساسيةيةالصروالخدماتالتعليمبدامجتوويدترقيقأجلمنالمقبلةكالثالاالسنواتخاللف ديقيا  

.االساسيةوالبنيةانعمالومناخوالزداعةالصر والصد الن يفةوالمياس

بعدكثيداتتأكدمقولة«صئيدةقديةالعالم»«دبدنير س»سدالعىمدلىخيالرررقدالر نولونياحىول
ومؤتمدمعدضمن38الدودةخاللجليايلك هداننسانخدمة  وتوويعهاالتكنولوجيااستخدامتنام 
الترولو  دئيسيةكاتجا ات3عل الموءالرال العامدودةوسلوت2018لالتصاالتدب «جيتكس»
.والدوبوتاتاالصوناع كاليكاءوتكنولوجيااليكيةكالمدنفل 

المال

النفووناتمخزبزيادةتوقعاتوسوالنفوكأسعادتداجعت"األمير يالمخزو "برأأيريررانعالنفق عر
خاملسجالخسائدمنردتال هد ياانيدانيةالخامصادداتانخفاضعل المؤ داتلكنانمديكيةكالخام
.للبدميلدوالد80.72ديسمبدتسليماآلجلةالعقود يبدنتمزيجالعالميالقياس
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