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أعلنتتوزارة ازةاليا تت زأ ز، اليديةةدالمةةال  مليةةاج يهيةةص مت  ةةار اميةةوج بموامهةة  ال ةةام 301: الماليةة 

بلغوز2019/2020ةاجد دزةاليايزلش اعزةالاةرن زةاعيل زالعيمزفيزلخصصيوزةألجا زاتعا ضيوزةاعيلل  ز

.ةاليايزةاحيايلل ي زجن هزلتاقعزبلاةرن زةاعيمز270.088لل ي زجن هزلقيبلزنحـاز301.115نحاز

 زةاخيصتةهكتاة  ت لتعزارة ازةاتضتيل زعلتأزةهنت تي زلت زةاد ة تيوزحيابتيزاأشي وزةاتارة ازلاتأزأن تيزتعلتلز

ابنت زاليا ت ةطت  زارة ازصتنيد قزةاتمل نتيوز دزا تدةدزكيفت زل تتحقيوزفيزةالعيشيوزتل  دةًزالبد زبصنيد قز

.ةاقاليةه تثلي ز

اليوم السابع 

أصتد وزايات ز،Codeف الموظةلهظةام توةويم ادا  اإلجأةاد  وميجة التتطيط ت دج قةجاجا بأة ا الةدلي  

مزأدة زةالاظ زانظيمزتقا ةإل شيديزق ةً ةزبشم زةادا لزةإلدة يزةا ع د،زار  ازةاتخط طزاةالتيبع زاةإلصالحز

ة ز،زاهئحتتهزةاتني ي ت ،زبلتيز كيتلزةادقت زةاتيلت زفتيزق تي زأد2016ا تن ز81طبقًتيزاقتينا زةاخدلت زةالدن ت ز قتمز

 ز تتتمزاياتت زةا تتع د،زل زنظتتيمزتقتتا مزةألدةاصتت حوز.اتتادة ةاطب عتتيزا تتلا زةالاظتت زاصتتاًهزلاتتأزةالنحنتتأز

0لج ةئ  زتطب قهزع ز ن زليا  زكيلل زعلأزل ت  زقبلزاضعزةاتق   زةان يئي،زايا زافقًيزاعدازخطاةو

نصت ،زقيلتوزةاتدكتا از تح ، م ةجي للطاق  المتيددة ق   هيةا  « بهباا»مأجوع : الدولىجئيس البهك 

عزةاطيقتت ز،ز ئتت  زلجلاعتت زةابنتت زةاتتدااي،زبر تتي ازالشتت اليابتتي ار تت ازةه تتتثلي زاةاتعتتيا زةاتتدااي،زاد ي تتدز

خ ةزعلتأزبم اة ،زاةاتي ز عتدزأكبت زلشت اعزالخال تيزةاشل ت  زعلتأزل تتا زةاعتيامزاحصتلزلت بنبي ةاشل   ز

لجتيلزةاطيقت زفتيزدعتمزلصت زةاتداايزفتيزات ت مزلجلاعت زةابنت ز.2019اعيمزةاداايزةفضلزلش اعزل زةابن ز

اة زبق لت زلل ي زداه ز،زلضيف زلاأزق يمزل    زةاتلا لزةاداا  زبدعمزلش اعزةاطيق زةاشل ت  زبم ت1.8بق ل ز

.لل ا زداه 653

 زختاللزت ةجتعزعجترزةال رةن ت زفتيزلصت،م ج ت لا اجقاما اقت ادي  إييابي .. تجايع ال يم وميادة الفائض

بيالئ زل زةانيتجزةالحليزةإلجلياي،زلقي ن ز5.3ةألش  زةات ع زةألااأزل زةا ن زةاليا  زةالنت   زفيز ان ا،زلاأز

رةن ت زار ت زةاليا ت زةالصت يزلحلتدزلعت ط،زةاثالثتي ،زل زل اصت حز.بيالئ زفيزةايتت ازيةت تيزقبتلزعتيم6.2لعز

فتيزةألشت  زةات تع زةألااتأزلت زةاعتيمز(زلل تي زداه 2.07)لل تي زجن تهز35.5لص ز جلوزفيئضتيزأاا تيزبلت ز

لل تي ةوز7بيالئ زلت زةانتيتجزةإلجلتياي،زايات زلقيبتلزعجترزأااتيزقتد  ز0.7،زبليز عيدلز2019-2018ةاليايز

.بيالئ زقبلز ن 0.2جن هزأاز

يد زصتت حوزلصتت،ال هيةة  ل ةةودة ةةةجيب  امجبةةا  الجاسةةمالي  ب ةةد تلبيةةر ةةةجيب  الدم ةة : م ةةادج وموميةة 

ةالق تدازفتيزلنهزهز اجدزن  زحيا يزاعادازةاعللزبضت  ب زةأل بتيحزةا أ تليا  زالشت كيو” ةابا ص ز” حكال  زاـ

بعدزتثب توزضت  ب زةادلغت زعلتيزتعتيلالوز تا ز2020ةابا ص زةايت ازةالقبل زاة تل ة زتمج ل يزاش  زلي از

.زفيزةألا زعليزةابيئعزاةالشت يزدا زر يدازكليزكي زلق  ة1.5ةاليلزعندز
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م جاو 

،زفتيليابتي ص حزز ئ  زةابن زةادااي،زد ي تدز،زعظيم تمتلك فجً ا استلماجي  م ج :الدول جئيس البهك 

 ز تتاة زفتتيزب تتي زاتتارة ازةه تتتثلي زاةاتعتتيا زةاتتداايزةا تتامزةا تتبوزل زلصتت زتلتلتت زف ًصتتيزة تتتثلي   زعظ لتت

يدز ئت  زةاب ي زأشابح بز.ةالش اعيوزةاقال  زةاكب  ،زأازةالش اعيوزةاصغ  ازاةالتا ط زعلأزحدز اة 

 زأكثت زةابن زةادااي،زبل كرزخدليوزةال تثل   ،زا  ع زةنجيرزةاخدليوزةالقدل زف تهزاةاتييز ضتمزللثلت  زعت

.ج  ،ز قالا زبإصدة زكيف زةات ةخ ص،زبيإلضيف زلاأزةا دزعلأزة تي ي ةوزةال تثل   65ل ز

2019مايو  4



أسفه العميق أعرب االتحاد األوروبى، عنكوبالمعاقبة " ليبرتاد"االتحاد األوروبى يأسف لتفعيل أمريكا قانون 

ويفات  ذا ا القاانون الا   تام تفعي اه . 1996لقيام الواليات المتحدة األمريكية بتفعيل القانون المسمى ليبرتااد لعاام 

ن أشكال اليوم، الباب أمام واشنطن لفرض عقوبات أحادية الجانب ع ى أ  فرد أو شركة أو ذيئة تبرم أ  شكل م

لقاوانين إلاى أن االتحااد سايفعل امسؤولة اوروبية وأشارت . العقود أو تشرع بتعامل تجار  من أ  نوع مع كوبا

لشاركا  المضادة الخاصة به ل تصد  ل حظر األمريكي، موضحة أن االتحااد األوروباى سيساتمر فاى العمال ماع ا

.عن ق قهم من التصرفات األمريكية-بدورذم -الدوليين، ال ين عبروا 

اليوم السابع

برنتمزيجالعالميالقياسبترولأسعارذبطتأسابيع5منذخسارةأولفى%3برنتبترولأسعارهبوط

وأغ قت.المكاسبمنمتتاليةأسابيع5من خسارةأولفىالماضىاألسبوعخالل%2.6منبأكثرالقياسى

.التواليع ىأسبوعيةخسارةثانيفي%3حواليمنخفضةالوسيطتكساسغرباألمريكيالقياسخامعقود

عقودارأسعوسج ت.األمريكيةالخاممخزوناتفيقفزةعناإلعالنبعدالبترولأسعارفىاالنخفاضوجا 

خامعقودوأغ قت.السابقاألسبوعل برميلدوالر75تجاوزأنبعدالتسويةعندل برميلدوالر70.85برنت

األسبوعل برميلدوالر66منأكثرمنل برميلدوالر61.94عندالوسيطتكساسغرباألمريكيالقياس

.السابق

زيادةبشأنبترامدونالداألمريكيالرئيستغريدةأحدثتاليومالعالميةباألسواقضجةتُثيرترامبتهديدات

منالرغمىوع .اإلثنيناليومتعامالتنهايةفيالعالميةاألسواقفيضجةالصينع ىالجمركيةالتعيفات

خرجذا،انتظارطالتجاريةلصفقةالتوصلوشكع ىالمتحدةوالوالياتالصينبأناألخيرةالتصريحات

بداية%25إلى%10منصينيةوارداتع ىالجمركيةالتعريفاتبزيادةتويترعبربتهديداألمريكيالرئيس

بسببالدوالراتم ياراتتخسرلنالمتحدةالوالياتأنأخر تغريدةفيترامبوأضاف.المقب ةالجمعةمن

األكثرنيةالصياألسهموكانتالعالمية،األسواقفيم حوظةتق باتترامبتهديداتوأثارت.اآلنبعدالصين

.التعامالتنهايةفي%5منبأكثرتهاوتحيثتضررا  
ائرخسإلىالناشئةاألسواقعمالتتعرضتاألمريكيالدوالرصعودمعالناشئةاألسواقبعمالتخسائر
صادياتاالقتعمالتفيالخسائروتأتي.األمريكيالدوالرقوةبفعلاإلثنين،اليومتعامالتخاللم حوظة
تصعيدمنالخضرا ةالورقاكتسبتهاالتيالقوةخ فيةع ىو لكأفريقياوجنوباألرجنتينعم تيبقيادةالناشئة

.الصيندضالتعريفاتسيرفعبأنهاالمريكىالرئيستصريحاتبعدو لك.أخر مرةالتجاريةالتوترات
امأمانخفاضا  تركياعم ةوسج ت.األمريكيةنظيرتهامقابل%1.1بنحوخسائرأفريقياجنوبعم ةوسج ت
كما.%0.5بنسبةاألمريكيالدوالرمقابلالمكسيكيالبيزووتراجع.%0.8عنيزيداألمريكيالدوالر
حوبناألمريكيالدوالرأمامالصينياليوانوتراجعالخضرا العم ةأمام%0.7بنسبةالبرازي ياللايرانخفض
0.5%

مباشر

فيموظنقابةرئيسقالالتاليةالخطوةيقررونثمالجمعةحتىاإلضرابيعلقونلبنانمصرفموظفو
فيهجتمعونسيحيثالجمعة،يومحتىإضرابهمتع يقالثالثا يومقررواالموظفينإنالمركزيلبنانمصرف
ع ىتجاجااحاالثنينيومالعملعنإضراباالمركزيالبنكموظفوبدأ.استئنافهأواإلضرابوقففيل بت

حتىالتداوللوقفبيروتبورصةاإلضرابودفع.أجورذمستق صل بنانالعامةالميزانيةمسودةفيمقترحات
.موعدذافيوالتسويةالمقاصةعم ياتتنفي إمكانيةلعدمآخرإشعار
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مباشر

المركزياة وزرا  مالياة ومحاافظي البناوكالتجاريةةاليابان والصين وكوريا الجنوبية تتعهد بمعارضة الحمائيةة 

قبيال افتتاا  ل يابان والصين وكوريا الجنوبية جددوا رفضهم ل حمائياة التجارياة، و لاك خاالل اجتمااع فاي فيجاي

بب عادد مان وأشااروا إلاى تناامي الصاعوبات فاي االقتصااد العاالمي بسا.المؤتمر السانوي لبناك التنمياة اآلسايوي

الصاين وأعاادوا التأكياد ع اى أن الياباان و. المخاطر، مان بينهاا النازاع التجااري باين الوالياات المتحادة والصاين

قياق نماو وكوريا الجنوبياة ساتعزز التجاارة متعاددة األطاراف اساتنادا إلاى القواعاد، وساتتعاون أكثار مان أجال تح

.اقتصادي عالمي مستدام
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عائدات هيئة قناة السويس

–ينراير "2018كشف تقريرر عرا الازرال المركرلت لئت ائرة ال امرة وا أنراير دا  يررادات قنراة السرويس خر   عرا  

دكثر األشزر ارتفاعرا  يرق قيمرة  يررادات القنراة انأرو 2018مئيار انيهر وسا  دكتوار 101.5ر ائغت نأو "ديسمار 

. مئيار انيه7.6نأو 2019مئيارات انيهر يق أيا سائت ا يرادات خ   ياراير 9

ألس ار المستزئكياويقا م د  التضخ  

يرق شرزر % 13.9مقاار  % 13.8 لر  2019ترااع م د  التضخ  السنوت  امالق الامزورية خ   شرزر مرارس 

عا شزر % 0.9مسا  ارتفاعا قدره ر 2019نقطة خ   مارس 307عئ  مستوى الامزورية ر وائغ 2019ياراير

2019دسراا  اررتفراا الطفيرف يرق م رد  التضرخ  الشرزرت مرارس وترارع نقطرةر 304.2الذت ائرغ 2019ياراير 

ر وقسررر  النقررر  %(3.1)ر ومامرررةوعة الررردوااا انسرررةاة %(3.9)مامرررةوعة الخضةرررةروات انسررراة دسررر ار ررتفررراا 

%(. 0.5)ر وقس  المطاع  والفنادق انساة %(0.2)والموان ت انساة 
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