
اليوم السابع

لدرل متصدرت مصصدتمئمةصد م ؛ ال روالامصر  يرا الوة رأل اىولرس لمسر فما  ررا ار يعيرا لثارام الفالر   ثرس 

بجنلبمصيتشمن ت نرم ألكثتمجذبمملالستثصمتمفيمأفتيقيممللعممم لثملثمعلىم لتل لي،ملفقممللقمةص م لتيمأعرهممبنك

كلنيتفلسيليس لصتح مم.،مل لصقتتمإصر تهمكمصالمفيمينميتم لصقب 2020أفتيقيممفيمتقتيتم الستثصمتمفيم

يمتغييدتمبيةد مصصدتمئععد مخعدل  مكبيدتةمفد“خبيتةم ستت تيجيم م الئتصدمرم لكلديم ألفتيقديملدربم لبندك،مإ م

.”أعصملهم،ملتحسي ملضعم الستثصمتم لخمتجيمفيم لسلقملتنصي مصنمعمتهمم لخمص 

  ب راينانس

ألعصم مشررملزيتمئعمعم ، والنسيج شدد  ثس االس خدام اىمفل ىصول ش كات الغزل الااماى مال قطاع 

م مسدل  م لشدتكل الستفمرةمصد مكد م صكمنيدم مل لنسيجم،معلىمأهصي م الستغال م ألصث مألصل مشتكم م لغز م

شدتك ملجدم مذلدكمخدال متفقدرهم.ممغيدتم لصسدتغل مألم لصت فدالم الجتصمعيد  ألت ضديمألمئععم لصقمص م،م لصصمنعم

يقلممبهمم لتيمعي مإعمتم لزيمت  م ألسبللم لتيمتأتىمفيم.ممصصتمللغز مل لنسيجمبكفتم لرل تمبصحمفظ م لبحيتة

غضددل مفدديمصليددمتمجنيدد م21سديتممتعليتهددمملرصجهددممبتكلفدد متصدد ملنحدلم لكبيددتةم،ملم لتدديم لدلزيتمللشددتكم م

0عمصي 

تّجد مصحللدل مأ ميقدتتم، %1.5و1الفائرد  بري  خفر  ب وقارات .. خمل اة ماع السياسرأل النعديرأل المعبرل

خال م جتصمعملجن م لسيمسم م لنقريد م،م%م1.50،م1خفضمأسعمتم لفمةرةمبنسب متتت لحمبي م لصتكزيم لبنكم

،م2018عمصعلدعمبشك مصتقع«م لصتكزي» لتىمبرأهمم لنقريم لصقتتم لخصيسم لصقب م،م ستصت ًت ملرلتةم لتيسيتم

إ ملئدملل م.رفعد مل حدرة%م1.50ئدت تمبدأكبتمنسدب مخفدضملصدل مإلدىمبمتخدمذم لشدهتم لصمضديل سدتكصلهم

مذم لبندكمظد م تخد لنقدري،مفديمنحدلم سدتصت تمرلتةم لتيسديتم لصتكدزيم أللضمعم لعملصي مل لصحلي متدرعممتلجد م

. التجمهنفس أللتلبي لسللكم لبنلكم لصتكزي م،م%م0.25ئت ًت مبخفضم لفمةرةمبل ئعم لصتكزيم ألصتيكيم

لتمصصعفىمتتأسم لركت،المص يالثةنأل الوزا يأل االق صاديأل  س ا   ب امج اإلصمح ال يكثا لمق صاد 

جمتددمم سددتعت ضمأهددممبددت صلم،م الئتصددمري  جتصددمعم للجندد م للز تيدد م لددلزت  م ألحددرمتةدديسمصجلددسمصددربلليم

تصد مإذم2030صصدتم" إلصالحم لهيكليم لتيمتتبنمهمم لحكلصد مللنهدلضمبمالئتصدمرم لدلعنيمفديمإعدمتمت يد م

،مإالم"ثبيد  لت" إلشمتةمإلىمنجمحم لحكلص مفيمتبنيمبتنمصجم إلصالحم الئتصمريمفديمصتحلتد م ألللدى،مصتحلد م

0هيكليمشمص أن ميتعيّ م الستصت تمفيمتبنيمبتنمصجمإصالحم

تستهرفم، امي خمل % 5الحكومأل  أمل را خف   ةز الموازنأل ىقل م  

فيمغضدل معدمصي ،ملهدلم لحدرم لدذيمتعبدتهم لص سسدم م%م5 لصملي مخفضمعجزم لصل زن مإلىمأئ مص ملز تةم

السدتثصمتمصستقب م "لصتحم للزيتمخال مص تصتم.ملفالمتصتيحم ملزيتم لصملي مصحصرمصعيع،م"مآصنمم"م لرللي م

لصل زند م،مإ م لدبالرمعلدىم لعتيدالم لصدحي ملتحقيدالمصسدتهرفم م لعجدزمفديم "ت ي مصجتصعم ألعصم ..مصصتفى

.خال م لعممم لصمليم لصقب %م6خال م لعممم لصمليم لجمتي،مل%م7.2ل لبملغ م
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بوابأل االي ام

صدتح مملز تةم لتخعديعم، مثيرو  رر د 28.7خطأل ال نميأل  س  دف زياد   دد المش غثي  إلس : ال خطيط 

فإند م2020/2019 لثدمنيلفقًمملتقريت  مخع م لتنصي م لصستر ص مفديمعمصهدمم إلر تيمإن مل لصتمبع مل إلصالحم

30.9صقمبد ملذلدكم2020/2019صليل مفدترمخدال م لعدممم لحدمليم31.7ص م لصتلئعمأ متبلغمئلةم لعص منحلم

صشيتةمإلىمأ مذلكميعكسم ستقت تمصعدر م لصسدمهص مفديم،٪2.6بنسب مزيمرةم2019/2018صليل مفترمعممم

أ مخعدد م لتنصيدد متسددتهرفمزيددمرةمصسددتليم م لتشددغي مليصدد معددررلأكددر م.٪31.3 لنشددمعم الئتصددمريمعنددرم

لهدلمصدمم،م2019/2018٪مصقمتند مبعدممم3.2بنسب منصدلم2020/2019عممصليل مفترم28.7 لصشتغلي مإلىم

.يزيرمعلىم لنسب م لُصنمظتةملنصلم لقليم لعمصل 
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تركيافياراتللعقشراءاألكثرالجنسيةاإليرانيونباتتركيا؟فيعقاراتشراءعلىاآلناإليرانيونيتسابقلماذا
لإلحصاءيالتركالمركزبياناتوأظهرت.العراقييننظرائهمعلىمتفوقينالجاري،العاممنالمنقضيةالشهورخالل
مقارنةالمئة،في89بنسبةالرقمهذاويرتفع.2019الجاريالعامبدايةمنذسكنيةوحدة3135اشتروااإليرانيينأن
.2017فياقتنوهاالتيبالوحداتمقارنةالمئةفي640و،2018فياإليرانيوناشتراهاالتيالسكنيةالوحداتبعدد
كاناإليرانيين،وبعد.الجاريالعامبدايةمنذلألجانبسكنيةوحدةألف28بيعشهدتالبالدإنالتركيةالسلطاتوتقول

.تركيافيللعقاراتشراءً أكثرقائمةفيالثانيةالجنسيةالعراقيون،

مليار54قيمتهاتبلغخطةعنألمانياكشفتالمناخأزمةلمحاربةدوالرمليار60بقيمةخطةعنتكشفألمانيا
المتجددةةالطاقعلىلالعتمادالبالدتحويلرحلةلتسريعالقادمةاألربعالسنواتمدىعلىدوالر،مليار60أييورو،
تساهمأنيمكنهايالتالسياساتمنالجديدةخطتهاعناأللمانيةاالئتالفيةالحكومةأعلنتوقد.الكربونانبعاثاتوتقليل
منالفاآلعشراتاحتشاد–أخرىرئيسيةمدنوعدة–برلينشهدتأنبعداألكبر،أوروبااقتصاددعمفيأيضا ً
التدفئةظمةأنالستبدالحكوميا ًدعما ًالبرنامجوسيتضمن.المناخأزمةلمعالجةعاجلةإجراءاتباتخاذللمطالبةالناس

منأكبرعددتشجيعلالحديديةالسككتذاكرعلىالمبيعاتضريبةتخفيضإلىباإلضافةبالنفط،تعملالتيالمركزية
الكربونبعاثاتانتسعيرنظامتطبيقوسيؤديالجوية،الرحالتعلىالضرائبستزدادكما.بالقطارالسفرعلىاأللمان
.السياراتسائقيعلىوالديزلالغازتكلفةرفعإلى
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دولةنبيوالتجاريةاالقتصاديةالعالقاتشهدتمتينةلعالقاتجديدواقع..السعودياإلماراتيالتنسيقمجلس
عنوانبثقتائيالثنالتعاونلجانتشكيلأعقبتالتيالفترةخاللكبيرا،تطوراالسعوديةالعربيةوالمملكةاإلمارات
للتجارةالعامنظامالبحسب-والسعوديةاإلماراتبينالتجاريالتبادلقيمةارتفاعوعكس.البلدينبينالتنسيقمجلس
35,4نسبتهبنمو2018العامخاللدرهممليار107,4مستوىإلىوالمستودعاتالحرةالمناطقتجارةيشملوالذي
.لتجاريوااالقتصاديالتعاونعالقاتفيجديدةوقائعلترسيختحققتالتيالقفزاتمدى-2017معمقارنةبالمئة
علىالمتقدمعهموقيأخذالبلدينبينللطيرانمشتركةسوقإنشاءالعالية،المضافةالقيمةذاتالمشاريعقائمةوتشمل
لهماوميالقالناتجعلىإيجابياوينعكسالمجال،هذافياإلماراتيةالسعوديةالشراكةمواردبقوةالعالميالمستوى

أعلنت،وبي،األورالسياحةلقطاعقاسيةضربةفي"كوكتوماس"إفالسبعدأوروبافيالسياحةلقطاعقاسيةضربة
الرغمعلى"إنّهبيانفيالمجموعةوقالت.إفالسها"كوكتوماس"البريطانيةوالسفرالسياحةمجموعةاالثنين،اليوم
إدارةمجلسصخللذلك"البيانوأضاف."والممولينالمساهمينبيناتفاقعنالمناقشاتتُسفرلمالكبيرة،الجهودمن

توماس"فيويعمل."فوريبمفعولإلزاميةتصفيةفيللدخولخطواتاتخاذسوىخيارلديهليسأنهإلىالشركة
وظائفهمباتتالمتحدة،المملكةفيآالف9بينهمشخص،ألف22نحوالعالم،فيللرحالتشركةأقدمتعدالتي،"كوك
.الشركةأنشطةتتوقفأنبعدمباشرةمهددة
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تجارةللالمتحدةاألمممنظمةترىالعربيالصمغإنتاجوتشجيعالمناخيالتغيرخطرلمواجهةأمميةاستراتيجية
عاصفةفييرهاغمنأكثراألساسيةالسلععلىالمعتمدةالناميةالبلدانتضعالمناخيالتغيرأزمةأن"أونكتاد"والتنمية
راعةزعلىوالسودانوالصومالوالنيجرمالي:هيالعربيللصمغمنتجةبلدانأربعة"أونكتاد"وشجعت.الخطر
إلىوباإلضافة.اخالمنسخونةمحاربةفيالفقيرةالناميةالبلدانلتكيفكتدابيرالعربيالصمغوإنتاجاألكاسياأشجار
شجارأغاباتتأهيلإعادةبإدراجالسودانوجنوبوالسودانوالسنغالإثيوبيا:منكالاألمميةالمنظمةطالبتذلك،

يفوتض.للتكيفالوطنيةعملهابرامجإطارفيأولويةذاتكأنشطةاألكاسياومشاتلحاضناتوإنشاءاألكاسيا
التربة،فيروجينالنيتتثبت–سيالوأكاسياالسنغالأكاسيا–العربيالصمغتنتجالتياألشجارأنبماأنه،"أونكتاد"

.التربةخصوبةزيادةخاللمنالمناختغيرمعالتكيففيتسهمفإنها

ضعيفةبياناتيهفتسببتالذيالوقتفيالثالثاء،النفط،أسعارنزلتللهبوطالنفطأسعارتدفعالطلبتراجعمخاوف
باضطراباتالمحيطةةالضبابيعنوأبعدتهللطلبقاتمةآفاقعلىالسوقانتباهتركيزفيواليابانأوروبافيللتصنيع
نتبرالعالميالقياسلخاماآلجلةالعقودتراجعتغرينتش،بتوقيت06:24الساعةوبحلول.السعوديةفياإلمدادات

دوالر58,31األميركيالوسيطتكساسغربلخاماآلجلةالعقودبلغتبينماللبرميل،دوالر64,37إلىسنتا40
علىالهجماتبعدالخامإنتاجفاقدمنبالمئة75عنيزيدمااستعادتالسعوديةأنرويترزوذكرت.سنتا 33ًمنخفضة
.المقبلاألسبوعمطلعبحلولالكاملةالكمياتإلىستعودوإنهالهاتابعتينمنشأتين
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صافي االحتياطيات الدولية 

مليرار دوالر أمريكري 44.917أعلن البنك المركزي المصرري  ارتاراص صرافي االحتياطيرات الدوليرة  لر  

محققررا زيررادد تقرردر   2019مليررار دوالر بنيايررة يونيررو 44.352  مقابررن نحررو 2019يوليررو فرري نيايررة 

  ويغطر  االحتيراطي انبنبري نحرو 2019خرلن يوليرو% 1.3مليون دوالر بمعدن زيادد بلر  565بنحو 

. شيور واردات سلعية8.0

التسييلت االئتمانية الممنوحة للعملء من البنوك 

وك بنيايرة وفقا لبيانات البنرك المركرزي  ارتاعرت أرصردد التسرييلت االئتمانيرة الممنوحرة للعمرلء مرن البنر

خرلن الاتررد % 13.7مليرار بنيره بمعردن 224تريليون بنيه بزيرادد دردر ا 1.854لنحو 2019يونيو 
(.2019يونيو: 2018يوليو)من 

66 101 174 297 355 373
453 571

542
652 691 769

1004 1072 1090
1177

1244
1312

718
792

943

1301
1427 1463

1630

1815 1854

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

يه
بن
ر 
يا
مل
بال

للحكومة لغير الحكومة ابمالي ارصدد التسييلت االئتمانية
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عدد شيور الواردات السلعية التي يغطييا اإلحتياطي صافي االحتياطيات الدولية
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