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حركة االسهم إيران توقع أول عقود النموذج الجديد 
للطاقة مع شركة محلية

أدنوك تعتزم دمج "أدما العاملة" و"زادكو"

التعثر االقتصادي يدفع روسيا 
لخصخصة شركاتها النفطية

السودان يبحث إعفاء ديونه ويرفع 
الدعم عن السلع

المركزي المصري يبقي سعر العملة 
مستقرا عند 8.78 جنيه للدوالر

وقعت �رشكة �لنفط �لوطنية �لإير�نية �أم�س عقد 
�إنتاج مو�فق للنموذج �جلديد لعقود �لطاقة مع 
�لنموذج  لهذ�  �نتظار  طول  بعد  �إير�نية  �رشكة 
�لذي تاأمل طهر�ن �أن يجتذب م�ستثمرين �أجانب 
�لإنتاج بعد عقوبات دولية  �لقطاع لتعزيز  يف 
وز�رة  معلومات  موقع  ونقل  �سنو�ت.  ��ستمرت 
�لنفط �لإير�نية على �لإنرتنت )�سانا( عن �لوزير 
"ترحب  �لعقد  توقيع  بعد  قوله  زنغنه  بيجن 
وز�رة �لنفط بالتعاون مع جميع �ل�رشكات �لتي 
ت�ستطيع... �مل�ساعدة يف تعزيز �إنتاج �إير�ن" من 
�خلام. وذكر �سانا �أن �أول عقود �لنموذج �جلديد 

�مل�سمى بعقد �لبرتول �لإير�ين جرى توقيعه يوم  
 �لثالثاء مع �رشكة بي.�أو.جي.�آي.دي.�سي. وقال 
�لعقود  �إن بالده �ستوقع �ملزيد من هذه  زنغنه 
عن  �متنع  لكنه   2017 �آذ�ر  مار�س  بحلول 
ت�سنيم  وكالة  وقالت  تفا�سيل.  يف  �خلو�س 
�لوطنية  �لنفط  �إن �رشكة  لالأنباء  �لر�سمية  �سبه 
�لإير�نية �ستوقع ثاين عقد من هذ� �لنوع �ليوم 
زنغنه  عن  �لر�سمي  �لتلفزيون  ونقل  �لأربعاء. 
على  تزيد  ��ستثمار�ت  �إىل  بحاجة  "�إير�ن  قوله 
�لنفطي...  قطاعها  لتطوير  دولر  مليار   100
�لتي  �ل�رشكات...  جميع  مع  بالتعاون  نرحب 
بو�سعها توفري ر�أ�س �ملال و�أحدث �لتقنيات من 

�أجل زيادة �لإنتاج."

�لوطنية  �أبوظبي  بتترتول  �رشكة  �أعلنت   
دمج  عزمها  �لثالثاء،  �م�س  "�أدنوك"، 
يف  �لتتعتتامتتلتتة  �أبتتوظتتبتتي  �تترشكتتة  عمليات 
و�رشكة  �لعاملة"  "�أدما  �لبحرية  �ملناطق 
�رشكة  يف  "ز�دكو"  ز�كتتوم  حقل  تطوير 

جديدة.
�لتت�تترشكتتة �جلتتديتتدة  تتتتتتوىل  �أن   ويتترتتتقتتب 
م�سوؤولية تعزيز �لكفاءة وتوحيد �لعمليات 
�حلقول  جميع  ت�سغيل  على  و�لإ�تتتترش�ف 
لل�رشكتني،  �لتابعة  �لبحرية  و�لمتياز�ت 
�أكرب  "ز�كوم" �لذي يعد  مبا يف ذلك حقل 
حيث  متتن  �لتتعتتامل  يف  بتتحتتري  نفط  حقل 

�لحتياطي.
 وبح�سب ما ذكرت وكالة �لأنباء �لإمار�تية 

مالية  فتتو�ئتتد  �لنتتدمتتاج  يتيح  "و�م"، 
�ل�رشكة  �ستكون  كما  كبرية،  وت�سغيلية 
�جلديدة �لناجتة عن �لندماج �أكرث مرونة 
�ل�سوق  متطلبات  مع  للتعامل  و��ستعد�د� 
�لقدرة على  �ملتغرية، ف�سال عن �متالكها 
�ل�ستفادة من �لفر�س �ل�سرت�تيجية للنمو 

�مل�ستقبلي.
وزيتتر  �جلتتابتتر،  �سلطان  �لتتدكتتتتتور  وذكتتتر   
برتول  ل�رشكة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لدولة، 
وجمموعة  "�أدنوك"  �لوطنية  �أبتتوظتتبتتي 
منطقية  خطوة  �لنتتدمتتاج  �أن  �رشكاتها، 
من  �لعديد  ويحقق  �لت�سغيل  �أد�ء  يعزز 
�لنمو  تدعم  �لتي  �ل�سرت�تيجية  �ملز�يا 
�لتكامل  حتقيق  عن  ف�سال  �مل�ستقبلي، 
و�لأد�ء  و�لتكنولوجيا  �لتحتية  �لبنية  يف 

�لإد�ري.

�أليك�سي  �لتترو�تتستتي،  �لقتتتتت�تتستتاد  وزيتتتر  قتتتال   
خل�سخ�سة  م�ستعدة  �حلكومة  �إن  �أوليوكاييف، 

ح�سة يف �رشكة �لنفط "با�سنفت" هذ� �ل�سهر.
�أوليوكاييف  �أنباء رو�سية عن   ونقلت وكالت 
لبا�سنفت  �ل�ستثماري  �مل�ست�سار  �إن  قوله 

�أو�سى ببيع �حل�سة على دفعة و�حدة. 
�ملالية  �ل�سائقة  و�سط  �لتوجه  هتتذ�  وياأتي   
�لعجز  وتز�يد  �لرو�سية  �حلكومة  تعي�سها  �لتي 
يف �مليز�نية. وقال �لرئي�س �لرو�سي، فالدميري 
�ستبيع  رو�سيا  �إن  �ملا�سي  �لأ�سبوع  بوتني، 
)�أكرب  "رو�سنفت"  �رشكة  من   19.5% ح�سة 
�لرو�سية  حكومية(  رو�تتستتيتتة  بتتترتول  �تترشكتتة 
ما  ح�سب  وذلتتك  �حلتتايل.  �لعام  ختتالل  للنفط 
ذكرت وكالة بلومبريغ.   وقدر م�سدر لوكالة 

"رويرتز" يف قطاع �لنفط، �أن رو�سيا قد جتمع 
�أكرث من 11 مليار دولر من خ�سخ�سة �رشكة 
"رو�سنفت" �ملتخ�س�سة يف �إنتاج �خلام، لكنها 
قبل  �إىل �سمان نظام �رشيبي م�ستقر  بحاجة 
و�أثناء عملية �لبيع. و��ستند �مل�سدر �إىل وثائق 
ويخطط  �لرو�سية.   للحكومة  تقدميها  جتترى 
 50% ن�سبتها  ح�سة  على  لالإبقاء  �لكرملني 

ز�ئد �سهم و�حد بعد خ�سخ�سة �ل�رشكة.
�ل�رشكة  يف  �حل�سة  بيع  �إن  بتتوتتتني  وقتتتال   
�لنفطية يظهر �لتز�م �حلكومة �لرو�سية بخف�س 
�سيطرتها على �لقت�ساد �لرو�سي، وفتح �ملجال 
من  �لقت�ساد.    لإد�رة  �خلا�س  �لقطاع  �أمام 
�لرئي�س  بيلو�سوف م�ساعد  �أندريه  �أ�سار  جانبه 
"رو�سنفت  �أ�سهم  من   19.5% �أن  �إىل  �لرو�سي 
" ميكن بيعها مل�ستثمرين من �لقطاع �خلا�س 

قبل نهاية �لعام. 

�خلريف  �جتماعات  يف  �ل�سود�ن  يبحث   
�لدوليني  و�لبنك  �لنقد  ل�سندوق  �ل�سنوية 
ديونه  متتن  �إعتتفتتاءه  و��سنطن،  يف  �ملنعقدة 
�ملالية  وز�رة  من  �سادر  بيان  وفق  �خلارجية، 

�ل�سود�نية.
دولر  مليار   47 �خلارجية،  �ل�سود�ن  ديون  وتبلغ   
مبادرة  على  �حل�سول  من  �سابقًا  يتمكن  ومل  �أمريكي، 
وز�رة  بح�سب  �سيا�سية  لأ�سباب  )�لهيبك(  �لديون  �إعفاء 
�لدين حممود،  بدر  �ل�سود�ين  �ملالية  �ملالية.  ويلتقي وزير 
تبد�أ غد  �لتي  �لجتماعات  وفد بالده على هام�س  يقود  �لذي 
و�لإفريقية  �لعربية  �لدول  من  بنظر�ئه  �ل�سبت،  حتى  �خلمي�س 
معاجلة  كيفية  حول  للتباحث  بالد�ئنني،  و�سيلتقي  و�لأوروبية 

و�إعفاء ديون �ل�سود�ن �خلارجية.
و�خلريف(،  )�لربيع  �سنويًا  مرتني  تعقد  �لتي  �لجتماعات  وتناق�س   
�لأد�ء �لقت�سادي و�ملايل �لعاملي للفرتة �ل�سابقة و�لتوقعات �مل�ستقبلية، 
ومعدلت �لنمو �ملتوقعة، �إ�سافة �إىل �لنمو يف �ملوؤ�رش�ت �لقت�سادية �لكلية 

وبحث �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية �لالزمة.
 ويكتفي �سندوق �لنقد و�لبنك �لدوليان، بتقدمي �لعون �لفني فقط لل�سود�ن دون 

�مل�ساريع �لتنموية، ب�سبب عدم متكنه من �سد�د ديونه �خلارجية.
 وتفر�س �لوليات �ملتحدة، عقوبات �قت�سادية على �ل�سود�ن منذ عام 1997، 
وعدم  �ل�سود�نية،  �مل�سارف  و�إىل  من  �مل�رشفية  �لتحويالت  منع  وت�سمل 
�إىل  �لولوج  من  �مل�ستثمرين  منع  على  عالوة  لل�سود�ن،  و�ل�ستري�د  �لت�سدير 

�ل�ستثمار بال�سود�ن.
 من جانب �آخر، قال وزير �ملالية �ل�سود�ين بدر �لدين حممود �إن �لدولة �ستخرج 
نهائيا من �سوق �لقمح و�لدقيق، وتفتح باب �ل�ستري�د �حلر دون �إلز�م �جلهات 

�ملوردة مبو��سفات.
 و�أكد عدم تدخل �لدولة يف �سناعة وجتارة �خلبز، وحتديد �لدولة لوزن حمدد 

لت"قطعة" �خلبز.
 و�سكا مو�طنو �لعا�سمة �ل�سود�نية يف �لأ�سابيع �لأخرية من زيادة غري معلنة 
من  قطعتني  تبيعهم  �ملخابز  بان  �ملو�طنني  غالب  وتفاجاأ  �خلبز،  �أ�سعار  يف 

�خلبز بجنيه، بعد �أن كانت �أربع قطع بذ�ت �لقيمة.
حول  بالوليات  م�ساعديهم  وكبار  �ملالية  وزر�ء  �جتماع  �أمام  �لوزير  وقال   
�سيا�سات  مبر�جعة  ملتزمة  �حلكومة  �إن  �ل�سبت،  �ملقبلة  �ملو�زنة  موجهات 
ومنع  �لأول  �لف�سل  �سبط  بجانب  و�لأ�سعار،  بينها  �لفجوة  ومعاجلة  �لأجور 
�ملنتجات  عن  �لدعم  �حلكومة  رفعت   2013 �يلول  ويف  فيه.   �لتترتهتتالت 
�لبرتولية، ما �أدي �إيل �ندلع �حتجاجات غا�سبة يف �لعا�سمة �خلرطوم ومدن 
�أخرى، �سقط خاللها �أكرث من 200 �سخ�س وفق منظمة �لعفو �لدولية، يف حني 

توؤكد �حلكومة �ل�سود�نية �أن عدد �لقتلى مل يتجاوز 85 �سخ�س.

مقابل  م�ستقر�  �جلنيه  �سعر  �إبقاء  �مل�رشي  �ملركزي  �لبنك  قرر   
مليون   120 لبيع  �أم�س  طرحه  �لذي  �لدوري  �لعطاء  يف  �لدولر 

دولر.
 وجاء ��ستقر�ر �سعر �جلنيه يف �ل�سوق �لر�سمية �ليوم بعدما قفزت 
�لحتياطيات �لأجنبية للبالد 3.028 مليار دولر خالل  �أيلول 
�إىل 19.582 مليار دولر يف وقت ت�سهد فيه م�رش فورة تكهنات 

حممومة بتعومي و�سيك للجنيه.
خالل  من  �لدولرية  �حتياطاته  برت�سيد  �ملركزي  �لبنك  ويقوم   
ب�سكل  قويا  �جلنيه  على  ليحافظ  منتظمة  �أ�سبوعية  مبيعات 

م�سطنع عند 8.78 جنيه مقابل �لدولر.
 وي�سهد �جلنيه �مل�رشي هبوطا مطرد� يف �ل�سوق �ل�سود�ء، حيث 
مّت �لتعامل به �لثنني يف نطاق -13.80 14 جنيها مقارنة مع 

13.10 جنيه للدولر �لثالثاء من �لأ�سبوع �ملا�سي.
تخفي�س  �أجل  من  �مل�رشي  �ملركزي  على  �ل�سغوط  وتت�ساعد   
قيمة �لعملة يف �لوقت �لذي ت�سعى فيه �لقاهرة جاهدة لإنعا�س 
�إىل  �أدت  و�أمنية  �سيا�سية  ��سطر�بات  من  ت�رشر  �لذي  �لقت�ساد 
مهمان  م�سدر�ن  وهما  �لأجانب  و�مل�ستثمرين  �ل�سياح  عزوف 

للعملة �ل�سعبة.

وثيقة حكومية كويتية تحذر من تداعيات االقتراض على المصارف
�ملالية  وز�رة  عن  �سادرة  ر�سمية  وثيقة  حذرت   
حال  يف  �ملحلية  �لبنوك  ت�رشر  متتن  �لكويتية 
عرب  �ملو�زنة  عجز  �سد  يف  عليها  �حلكومة  �عتماد 
�لقرت��س، م�سرية �إىل �أن �رشورة �تباع عدة بد�ئل 

رغم وجود حماذير يف �للجوء �إليها �أي�سا.
�أمتتام  ختتيتتار�ت   3 "هناك  �أن  �لوثيقة،  وك�سفت   
 9.5 بنحو  �ملقدر  �ملتتو�زنتتة  عجز  ل�سد  �حلكومة، 
�لعام  31.5 مليار دولر( خالل   ( مليار�ت دينار 
�ملايل �حلايل �لذي ينتهي يف �آذ�ر �ملقبل، وحتددت 
 35 عند  �لنفط  لربميل  �سعر  �أ�سا�س  على  �إير�د�ته 
يز�ل  "ما  �لثالثة  �خليار�ت  �أن  �إىل  م�سرية  دولر�ً، 

تد�ولها قائما".
�مل�سارف  عرب  �لقرت��س  �إىل  �للجوء  �أن  وذكرت   
�لعجز،  ل�سد  �لثالثة  �خليار�ت  �أحتتد  يعد  �ملحلية 

يعر�س  قد  �خلزينة،  �سند�ت  عرب  �لقرت��س  �أن  �إل 
تكلفة  ترفع  وقد  �ل�سيولة  يف  لنخفا�س  �لدولة 
عدم  �إىل  �إ�سافة  �لطويلة،  �لآجتتال  يف  �لقرت��س 

متكن �مل�سارف �لإ�سالمية من �مل�ساركة فيها.
متويل  يف  �ل�سكوك  ��ستخد�م  �أن  �إىل  و�أ�تتستتارت   
�إىل نظام  عجز �مليز�نية، قد يكون مقيد� وبحاجة 
�إ�سد�ر  �أ�سول عينية مقابل  لتطبيقه، حيث يتطلب 
�أذونتتات  عرب  �لقتترت��تتس  �أن  �إىل  لفتة  �ل�سكوك، 
�إعتتادة  خلطر  �أي�سا  �حلكومة  �سيعر�س  �خلتتز�نتتة، 
ل  �أنتته  رغم  �لأذونتتتات،  مدة  لق�رش  نظر�ً  �لتمويل 
يوجد خطر من ور�ئه على �سعر �ل�رشف ف�سال عن 
تو�فر �سيولة ق�سرية لآجل لدى �لبنوك لتغطية هذه 

�لأذون.
 وطرحت �لوثيقة �إمكانية بيع �أ�سول �لدولة كخيار 
ثان ل�سد عجز �ملو�زنة، عرب ت�سييل �أ�سول �ل�سندوق 
�أو فك �لود�ئع �حلكومية لدى �مل�سارف،  �ل�سيادي 

بيع  جر�ء  خل�سائر  �لتعر�س  من  حذرت  �أنها  غري 
�إىل  م�سرية  مالئمة"،  غري  ظتتروف  "يف  �لأ�تتستتول 
قر�ر�ت  �إىل عدة  �خليار يحتاج  �إىل هذ�  �للجوء  �أن 
�سيادية، مما �سي�ستغرق وقتًا طوياًل للح�سول على 

قر�ر منا�سب.
 �أما بالن�سبة لال�ستعانة بود�ئع �مل�سارف، فقالت 
يف  يت�سبب  قد  �لأد�ة  هتتذه  ��ستخد�م  �إن  �لوثيقة 
و�سريفع  �مل�رشيف  �لقطاع  لتتدى  �ل�سيولة  تقليل 
�لكلية  �لتكلفة  تكون  و"قد  �لفائدة،  �أ�سعار  من 
على �مل�سارف عالية يف حالة كانت �لود�ئع ذ�ت 

�أهمية للم�رشف".
�سمن  �خلارجي  �لقرت��س  �لوثيقة  طرح  ورغتتم   
�خليار�ت �لثالثة، �إل �أنها �أ�سارت كذلك �إىل خطورة 
حيث  �لقرت��س،  تكلفة  يف  �لأد�ة  هذه  ��ستخد�م 
عدم  مع  خ�سو�سا  فيها  ومبالغ  عالية  �ستكون 
�ليقني ب�ساأن �أ�سعار �لنفط، بالإ�سافة �إىل تعري�س 

�سعر �ل�رشف ل�سغوطات.
 وكان وزير �ملالية، �أن�س �ل�سالح، قد �أعلن يف وقت 
�ملو�زنة  �أن متويل عجز  �جلاري،  �لعام  �سابق من 
�سيتم   ،2016/2017 �ملايل �حلايل  �لعام  خالل 
مليار�ت   6.6  ( دينار  ملياري  نحو  �قرت��س  عرب 
دولر( من  �ل�سوق �ملحلية با�ستخد�م �أدو�ت �لدين 
3 مليار�ت دينار  �لعام، و�قرت��س ما يعادل نحو 
عرب  دولر(  مليار�ت   10  ( �لأمتتريكتتي  بتتالتتدولر 
على  �لعاملية،  �لأ�سو�ق  من  و�سكوك  دين  �سند�ت 
وحجم  �ملحقق  �لعجز  بني  �لفرق  تغطية  تتم  �ن 
�لقرت��س �مل�سار �إليه من �لحتياطي �لعام للدولة.
�إن  �لقت�سادي،  �خلبري  �ل�سخ�س،  ميثم  ويقول   
طرق  عتتدة  باختيار  يتم  �أن  يجب  �لعجز  متويل 
و�ملو�زنة بينها، م�سري� �إىل �أن بع�س �لدول قامت 
�ل�سيادية،  �ل�سناديق  ختتالل  من  �لعجز  بتمويل 
وود�ئع �لدولة لدى �مل�سارف �ملحلية �أو من خالل 

بيع �لأ�سول.  و�أ�ساف �أن �ختيار �لو�سيلة �خلاطئة 
بل  �مل�سكلة  حل  يف  ي�ساهم  ل  قد  �لعجز،  لتمويل 
ت�سخيمها، لفتا �إىل مدى خطورة ��ستمر�ر �إ�سد�ر 

�ل�سند�ت �حلكومية دون �للجوء �إىل حلول �أخرى.
�أن  �مل�رشيف،  �خلبري  �لتتوز�ن،  �لوهاب  عبد  ويرى   
�حلكومية  �ل�سند�ت  �تترش�ء  على  قتتادرة  �مل�سارف 
�سنو�ت  �لثالث  ختتالل  دولر  مليار�ت   5 بحدود 
�تترشورة  بالعتبار  �لأختتذ  يجب  �أنتته  �إل  �ملقبلة، 

م�ساهمة �مل�سارف يف متويل �مل�ساريع �لتنموية.
 ويقول �لوز�ن �إن ��ستمر�ر �رش�ء �ل�سند�ت �حلكومية، 
وهناك  �لكويتية،  �مل�سارف  على  خطورة  ميثل 
�أمر  وهتتو  �لعجز،  متويل  �أدو�ت  لتنوع  �تترشورة 
�أد�ة  �ختيار  �أن  �إىل  وي�سري  عامليًا.  عليه  متعارف 
لتمويل  معا،  و�لعاملية  �ملحلية  �ل�سند�ت  �إ�سد�ر 
عجز �ملو�زنة جيد، ويعترب ذلك من �أف�سل �لو�سائل 
يتيح  �أنتته  �عتبار  على  دولتتيتتًا  عليها  �ملتعارف 

�ملحلية  �مل�سارف  �أمتتام  فر�سة  نف�سه  �لوقت  يف 
هذ�  يف  �مل�ساركة  �لكربى  و�ملوؤ�س�سات  و�لعاملية 

�لتمويل.
 كان حمافظ بنك �لكويت �ملركزي، حممد �لها�سل، 
قال خالل موؤمتر )يورومني �لكويت 2016( نهاية 
�أيلول �ملا�سي، �إن �مل�سارف �ملحلية متكنت، حتى 
�أ�سو�ق  ل�سدمة  �ملوؤملة  �لآثتتار  �حتو�ء  من  �لآن، 
�لنفط �لأخرية. م�سيفًا �أن قدرة هذه �مل�سارف على 

�ملرونة و�لتحمل "لي�ست �إىل ما ل نهاية".
�ل�سعيفة  �لقت�سادية  �لبيئة  �أن  �لها�سل  و�أ�ساف   
كبرية  �سغوط  حتتتت  �ملتت�تترشيف  �لنظام  �ست�سع 
متتلكها  �لتي  �ملالية  �مل�سد�ت  �أن  �إىل  م�سري�   ،
�لناجت  �إىل  �لعام  �لدين  ن�سبة  و�نخفا�س  �لكويت 
بالإ�سالحات  للقيام  فر�سة  مينحان  �ملحلي 
على  �ملحافظة  مع  متدرج  ب�سكل  �لقت�سادية 

�لن�ساط �لقت�سادي �ملطلوب.

الكويت ـ متابعة

تركيا تخفض توقعاتها للنمو وترفع 
توقعات التضخم

بالده  �قت�ساد  �إن  يلدرمي،  علي  بن  �لرتكي  �لتتوزر�ء  رئي�س  قال   
�لعام و4.4 باملئة  3.2 باملئة هذ�  بن�سبة  �أن ينمو  �ملتوقع  من 
�أحدث بر�مج  �لنمو يف  2017 ليعلن بذلك تخفي�س توقعات  يف 

�حلكومة �لقت�سادية �ملتو�سطة �لأجل.
 وكان �لربنامج �ل�سابق �لذي جرى �لك�سف عنه يف كانون �لثاين 
�لعام  باملئة  وخم�سة  �لعام  هذ�  باملئة   4.5 بن�سبة  منو�  توقع 
�لقادم لكن �لقت�ساد منا باأقل من �ملتوقع منذ ذلك �حلني وز�دت 

وترية �لتباطوؤ بفعل حماولة �لنقالب �لفا�سلة يف يوليو متوز.
�لنمو  معدل  �إن  �سحفي  متتوؤمتتتر  ختتالل  يتتلتتدرمي  وقتتال   

 2018 يف  باملئة  خم�سة  �إىل  �سريتفع  �لقت�سادي 
�لربنامج  يتتعتتزز  �أن  يف  يتتاأمتتل  �إنتتته  وقتتتال  و2019 

�لن�سباط �ملايل و�لأو�ساع �ملالية �لعامة بالبالد.
بالفعل  �لئتماين  �لت�سنيف  وكتتالت  وخف�ست 

�لنقالب  حماولة  منذ  لرتكيا  �مل�ستقبلية  نظرتها 
عايل  ت�سنيفا  موديز  وكالة  و�أعطت  �لفا�سلة 

�ملخاطر لرتكيا يف �لر�بع و�لع�رشين من �أيلول. 
وموؤ�س�سة فيت�س هي �لوحيدة من بني وكالت 

�لتي  �لأ�سا�سية  �لثالث  �لئتماين  �لت�سنيف 
تبقي حتى �لآن على درجة ت�سنيف �ئتماين 

ت�سجع على �ل�ستثمار يف تركيا.
�أي�سا  �لأجل  �ملتو�سط  �لربنامج  وتوقع   

بن�سبة  �مل�ستهلكني  �أ�تتستتعتتار  ت�سخم 
و6.5  �لعام  هذ�  بنهاية  باملئة   7.5

�ستة  �رتفاعا من   2017 باملئة يف 
�لتوقعات  �لقادم يف  للعام  باملئة 

�ل�سابقة.
�حلتتكتتومتتة  �إن  يتتلتتدرمي  وقتتتتال   

معدلت  تقلي�س  على  م�سممة 
م�ستويات  �إىل  �لتتتتت�تتستتختتم 

منخف�سة وم�ستد�مة متوقعا 
�أن ي�سل �ملعدل �إىل خم�سة 

 2018 يف  بتتتاملتتتئتتتة 
و2019.

�لتتربنتتامتتج   وتتتتوقتتتع 
يف  �لعجز  ي�سل  �أن 

�ملعامالت  متتيتتز�ن 
 4.3 �إىل  �جلتتاريتتة 

بتتتتاملتتتتئتتتتة متتن 
�ملحلي  �لتتنتتاجت 

هذ�  �لإجمايل 
�لعام مقارنة 

 3.9 متتتتع 
باملئة يف 

�لتوقعات �ل�سابقة و�أن ت�سل ن�سبة عجز �ملو�زنة �إىل 1.6 باملئة 
من �لناجت �ملحلي �لإجمايل هذ� �لعام.

من  �لثاين  �لف�سل  يف  تركيا  �سجلت  �لر�سمية،  �لأرقتتام  وبح�سب   
�لعام  من  ذ�تتته  �لربع  مع  باملقارنة   3،1% بن�سبة  منو�  �ل�سنة 
�لن�سف  خالل   4،7% ت�سجيل  بعد  تباطوؤ  �إىل  ي�سري  ما   ،2015

�لأول من �ل�سنة �جلارية.
�لقوي  �لتز�يد  مع   2016 للعام  �ملتوقع  �لنمو  معدل  و�سيتباين   
يف �جمايل �لناجت �لد�خلي �لذي �سجل على مدى �أعو�م منذ و�سول 
�إىل  �أردوغان  �لرئي�س رجب طيب  بزعامة  و�لتنمية  �لعد�لة  حزب 

�ل�سلطة عام 2002.

انقرة ـ متابعة

طهران ـ متابعة

أبوظبي ـ متابعة

موسكو ـ متابعة
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