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حركة االسهم
األسهم األوروبية ترتفع بفضل البنوك 

وزخم حملة كلينتون

ارتفاع ارباح شركة طيران 
أوروبا بنسبة %7 

المغرب يبني أضخم محطة 
للطاقة الشمسية

مستثمرو الخليج يترقبون اتجاه النفط 
واألسواق العالمية

سعر النفط يرتفع 1% بعد 
تأكيد أوبك على خفض اإلنتاج

التعامالت  يف  الأوروب��ي��ة  الأ�سهم  ارتفعت 
املبكرة الثنني بف�سل ارتفاع اأ�سهم البنوك 
الدميقراطية  املر�سحة  حملة  اكت�ساب  مع 
كلينتون زخما  الأمريكية هيالري  للرئا�سة 
تواجه  لن  اأنها  اأنباء  اأف��ادت  بعدما  جديدا 
خادما  ا�ستخدامها  ب�ساأن  جديدة  اتهامات 
ال�ساعة  وبحلول  اللكرتوين.  للربيد  خا�سا 
موؤ�رش  ارتفع  جرينت�ش  بتوقيت   08:14
�ستوك�ش 600 لالأ�سهم الأوروبية %1، ويف 
الأ�سبوع املا�سي �سجل املوؤ�رش اأكرب خ�سارة 

ال�سبابية  ب�سبب  ف��رباي��ر  منذ  اأ�سبوعية 
النتخابات  نتيجة  تكتنف  التي  املتزايدة 

الأمريكية.
يف  اثنني  من  اأك��ر  البنوك  موؤ�رش  وارتفع 
لإت�ش.اإ�ش.بي. قوية  مكا�سب  بف�سل  املئة 
على  يركز  ال��ذي  البنك  اأعلن  اأن  بعد  �سي 
لراأ�ش  كبرية  قفزة  النا�سئة  القت�سادات 
على  التوزيعات  يعزز  مبا  الأ�سا�سي  املال 
فاينن�سال  موؤ�رشا  و�سعد  القريب.  امل��دى 
الفرن�سي   40 وكاك  الربيطاين   100 تاميز 
داك�ش  موؤ�رش  زاد  بينما  الفتح،  عند   1.6%

الأملاين %1.5 يف بداية التعامالت.

طريان  �رشكة  اأك��رب  اإي��ر،  ري��ان  �رشكة  قالت 
منخف�ش التكاليف يف اأوروبا ، ام�ش الثنني 
اإىل  % لت�سل   7 بن�سبة  ارتفعت  اأرباحها  اإن 
دولر(  مليار  )29ر1  ي��ورو  مليار  17ر1 
 ، امل��ايل  عامها  من  اأ�سهر  �ستة  اأول  خ��الل 
وذلك على الرغم من انخفا�ش متو�سط ا�سعار 

تذاكرها بن�سبة 10 % لت�سل اإىل 50 يورو .
واأ�سافت ال�رشكة اأنها خف�ست تكاليف املقعد 
بن�سبة 10 % مقارنة بنف�ش الفرتة من العام 
م�سارا   73 ل�  رحالت  �سريت  كما   ، املا�سي 
 65 امل�سارات  ه��ذه  ا�ستخدم  حيث  ج��دي��دا، 
اأيلول  اإىل  راكبا يف الفرتة من ني�سان/اإبريل 

/�سبتمرب املا�سيني بارتفاع بن�سبة 12 % .
اإن  ل��ي��اري  او  مايكل  ال�رشكة  مالك  وق��ال 
العتماد  ميكن  اأداء  تظهر  النتائج  "هذه 
م�سريا  ال�سعبة"،  ال�سوقية  الظروف  يف  عليه 
اإ�رشاب موظفي  التي من بينها  اإىل امل�ساكل 
الهجمات  وت��داع��ي��ات  اجل��وي��ة،  امل��راق��ب��ة 
اجلنيه  ق��ي��م��ة  وان��خ��ف��ا���ش  الإره���اب���ي���ة، 
ال�سرتليني منذ خروج بريطانيا من الحتاد 

الأوروبي يف حزيران املا�سي .
وكانت ريان اإير قد حذرت ال�سهر املا�سي من 
اأنها تتوقع انخفا�ش �سايف اأرباحها ال�سنوي 
ذلك  واأرج��ع��ت   ، ي��ورو  مليون   125 بواقع 
العملة  قيمة  انخفا�ش  اإىل  اأ�سا�سية  ب�سورة 

الربيطانية .

املغرب  يبني  الأفريقية  ال�سحراء  حافة  على 
يف  ال�سم�سية  الطاقة  حمطات  اأكرب  من  واحدة 
الحتاد  من  بتمويل  اأغلبه  م�رشوع  يف  العامل 

الوروبي.
يف  ميغاوات   160 وقدرتها  الوىل،  واملرحلة 
تتناق�ش مع  ورزازات،  بلدة  قرب  نور  م�رشوع 
على  تركز  التي  الخرى  الدول  بع�ش  م�ساعي 
جللب  الأ�سطح  فوق  ال�سغرية  ال�سم�سية  الألواح 
الريفية  املناطق  يف  امل�ساكن  اإىل  الطاقة 

النائية.
و�ستحتوي املحطة على مرايا حمدبة م�ساحتها 
بحجم  -اأو  مربع  مرت  مليون   1.5 الإجمالية 
حوايل 200 ملعب لكرة القدم- متت�ش حرارة 

ال�سم�ش يف ال�سحراء.

بني  حمادثات  قبل  للم�رشوع  املغرب  وي��روج 
تنفيذ  ب�ساأن  مراك�ش  يف  دول��ة   200 ح��وايل 
اتفاق عاملي ملحاربة تغري املناخ بداأ �رشيانه 
يف الرابع من نوفمرب/ت�رشين الثاين، وهو يوم 
العادة  غري  على  ال�سحراء  �سماء  فيه  تلبدت 

بالغيوم.
وقال م�سطفى بكوري، رئي�ش الوكالة املغربية 
نكون  باأن  »ناأمل  مقابلة  يف  ال�سم�سية  للطاقة 

م�سدر اإلهام«. 
النمو  لتعزيز  كثرية  اأفريقية  دول  وت�سعى 
حت��اول  بينما  ال��ف��ق��ر،  لإن��ه��اء  الق��ت�����س��ادي 

ا�ستخدام اأنواع من الطاقة ال�سديقة للبيئة.
املئة  يف   52 على  للح�سول  املغرب  ويهدف 
من حاجاته من الكهرباء من طاقة نظيفة مثل 
عام  بحلول  ال�سم�سية  والطاقة  الرياح  طاقة 

28 يف املئة الن. 2030، ارتفاعا من 

ت�سهد  اأن   " اقت�ساديون  حمللون  توقع 
التباين  م��ن  م��زي��داً  اخلليجية  الأ���س��واق 
الرتقب  مع  بالتزامن  الثنني،  جل�سة  خالل 
لجتاهات اأ�سعار النفط والأ�سواق العاملية يف 
الأمريكية.واأنهت  انعقاد النتخابات  ظل اقرتاب 
الأ�سهم العاملية، الأ�سبوع املا�سي، على تراجعات 
برنت  مزيج  العاملي  القيا�ش  خ��ام  ون��زل  ملفتة، 
خ�سائر  اأكرب  م�سجاًل  للربميل،  دولرا   45.58 م�ستوى 

اأ�سبوعية منذ يناير املا�سي بنحو 8%.
وقال عدنان املزيني، املحلل باأ�سواق املال، اإن التذبذب ما 
لدى  الرتقب  حالة  جراء  اخلليج  اأ�سواق  اأداء  على  ي�سيطر  زال 
ترتقب  والتي  العاملية،  الأ�سواق  لجت��اه  انتظاراً  املتعاملني؛ 
ا�سبح  الذي  البرتول  واجتاه  الأمريكية  الرئا�سة  انتخابات  نتائج 
النتاج  خف�ش  حيال  اأوب��ك  اتفاق  حول  الآراء  اختالف  بعد  يعاين 
اأ�سواق  اأن ما يحدث يف  ام ثبيت امل�ستويات احلالية. واأو�سح املزيني 
اأو�ساع  حت�سني  ت�ستهدف  بحتة  م�ساربية  عمليات  هو  حاليا  املنطقة 
املحافظ اخلا�رشة، موؤكدا على اأن ا�سواق الأ�سهم مل تتلَق �سيولة جديدة منذ 
�سهرين تقريبا. واأغلقت اأغلب اأ�سواق اأ�سهم املنطقة، الأحد،على تراجع، بينما 

ارتفعت البور�سة ال�سعودية مع ا�ستمرار الإ�سدار الناجح ل�سندات دولية ال�سهر 
املا�سي يف حتفيز عمليات �رشاء. ورجح املزيني اأن توؤثر ال�ستطالعات التي 
�سدرت موؤخراً والتي توؤيد تقارب فر�ش الفوز بني املر�سحني بالنتخابات 
الأمريكية اأداء الأ�سهم العاملية والتي يتاأثر اأداوؤها باأ�سواق ال�سهم النا�سئة 
التداول  تقلبات  ان  املحلل  الفيلكاوي،  اإبراهيم  وقال  وقطر.  كالإمارات 
ب�سوقي ال�سعودية وقطر، يف جل�سة الأحد، اإىل عوامل فنية نزولية، واإىل ترقب 
امل�ستثمرين ملحفزات جديدة بالأ�سواق. واأو�سح الفيلكاوي اأن اأ�سواق اخلليج 
�ستبقى ما بني حالتي الرتفاع والنخفا�ش الطبيعي خالل الفرتة املقبلة 
حتى نهاية اإعالن نتائج الربع الثالث والإعالن عن الرئي�ش الأمريكي اجلديد 
الذي �سيكون نقطة حتول قد تكون �سلبية يف القت�سادات املحلية والدولية.

الربيد  اإفادة عرب  باأ�سواق اخلليج، يف  الفني  ال�سمري، املحلل  ون�سح حمود 
يف  الرتدادة  هذه  ل�ستغالل  بالأ�سهم  ال�رشيعة  امل�ساربات  يف  املتعاملني 

تقليل اخل�سائر التي ُمني بها حمافظهم يف اجلل�سات املا�سية.
قال الأمني العام ملنظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( حممد باركيندو 
اإليه يف اجلزائر يف �سبتمرب  الثنني اإن املنظمة ملتزمة باتفاق مت التو�سل 
لل�سحفيني  ت�رشيحات  يف  باركيندو  واأ�ساف  النفط.  اإنتاج  خلف�ش  اأيلول 
خالل موؤمتر يف اأبوظبي اأن ال�سوق �ست�ستعيد توازنها يف 2017 مع تطبيق 
التفاق. وردا على �سوؤال حول ما اإذا كان يتوقع م�ساركة رو�سيا غري الع�سو 
يف املنظمة يف خف�ش الإنتاج اأو تثبيته قال الأمني العام “رو�سيا معنا لن 

اأك�سف عن تفا�سيل”.

ارتفعت اأ�سعار النفط اأكر من 1 % اليوم مدفوعة ببيان من املنتجني 
على  �سبتمرب  يف  املربم  بالتفاق  املنظمة  التزام  فيه  اأكدوا  اأوبك،  يف 
بتوقيت   07:46 ال�ساعة  وبحلول  الأ�سعار،  لتعزيز  الإنتاج  خف�ش 
دولرا   46.12 برنت  مزيج  العاملي  القيا�ش  خام  �سجل  جرينت�ش 
ال�سابق، وارتفع  الإغالق  % عن   1.18 اأو  54 �سنتا  للربميل بارتفاع 

خام غرب تك�سا�ش الو�سيط 61 �سنتا اأو 1.38 % اإىل 44.68 دولرا.
 وقال الأمني العام لأوبك اليوم اإن املنظمة ملتزمة بالتفاق املربم يف 

اجلزائر خلف�ش الإنتاج.
وقال حممد باركيندو لل�سحفيني يف موؤمتر يف اأبوظبي "نحن يف اأوبك 

نظل ملتزمني باتفاق اجلزائر".
اأوبك على تن�سيق خف�ش   ورغم ذلك ي�سكك حمللون كثريون يف قدرة 

الإنتاج.
اتفاق  تنفيذ  علي  اأوب��ك  ق��درة  يف  "ال�سكوك  �ستانلي  مورجان  وق��ال 
اأوبك قادرة علي حتريك ال�سوق بت�رشيحاتها"،  اجلزائر مربرة.. )لكن( 
وذكر بنك باركليز اأن التفاق بني املنتجني على كيفية خف�ش الإنتاج 
�سبه منعدم. وياأتي التعايف اإثر خ�سائر حادة يف الأ�سبوع املا�سي، اإذ 
نزل برنت اإىل 45.08 دولرا وهو اأقل م�ستوى منذ 11 اأغ�سط�ش، بينما 

�سجل اخلام الأمريكي 43.57 دولرا وهو الأقل منذ 20 �سبتمرب.

بريطانيا تستبق الخروج من أوروبا بتعزيز عالقتها االقتصادية مع الهند
اإنه  م��اي،  ترييزا  الربيطانية  ال���وزراء  رئي�سة  قالت 
يجب على بريطانيا األ تنتظر حتى تخرج من الحتاد 
الهند،  مع  التجارية  عالقاتها  تعزز  كي  الأوروب���ي 
ولكن  الهنود  الأعمال  رجال  دخول  بت�سهيل  ووعدت 

لي�ش الطالب الهنود اإىل بريطانيا.
وو�سفت ماي يف اأول زيارة تقوم بها للهند منذ توليها 
ال�سلطة يف يوليو، اآفاق العالقات الربيطانية � الهندية 
باأنها "غري حمدودة"، واأعلنت برناجما لت�سهيل جتاوز 
جوازات  قيود  الهنود  الأعمال  رجال  من  امل�سافرين 

ال�سفر ب�سكل اأ�رشع.
بريطانية  هندية  تكنولوجية  قمة  خالل  ماي  وقالت 
�ستزور  يومني  ت�ستغرق  زيارة  بداية  يف  نيودلهي  يف 
بنجلور  يف  التكنولوجيا  مركز  الثالثاء  غدا  خاللها 

"�ساأبحث مع رئي�ش الوزراء )ناريندرا مودي( الطريقة 
مباحثاتنا  وعمق  تفا�سيل  بها  نزيد  اأن  ميكن  التي 
اأن  الذي ميكن  التجارة وال�ستثمار، وحتديد ما  ب�ساأن 
اأعمالنا  اأكرب الآن لرفع القيود عن قطاع  نفعله ب�سكل 
يحتاج  ل  هذا  وم�ستثمرينا،  وم�سدرينا  و�سناعاتنا 

منا النتظار حتى نرتك الحتاد الأوروبي".
يف  ال��زي��ارة  ه��ذه  ا�ستغالل  تعتزم  اإنها  م��اي  وقالت 
الهند  مع  التجارة  اأم��ام  العقبات  خلف�ش  حماولة 
احلرة  للتجارة  اتفاقية  اإب��رام  اأم��ام  الطريق  ومتهيد 
الأوروبي، ولكن مع  بعد خروج بريطانيا من الحتاد 
حر�ش احلكومة الهندية على �سمان حرية دخول اأكرب 
لطالبها وعمالها املهرة اإىل بريطانيا فمن املرجح اأن 
اأي حمادثات.  اأعداد التاأ�سريات نقطة عالقة يف  تكون 
اإن من املهم  بدوره قال رئي�ش الوزراء الهندي مودي 
اقت�ساد  لتحديد  معا  تعمال  اأن  والهند  لربيطانيا 

املعرفة للقرن 21 ودعوة �رشكاء بريطانيا للم�ساركة 
يف مبادراته، مثل خطته لتطوير 100 مدينة"ذكية". 
اأي�سا اإىل"زيادة �سهولة حركة وم�ساركة  ودعا مودي 
يف  وذل��ك  والبحثية"  التعليمية  الفر�ش  يف  ال�سبان 
اإ�سارة على ما يبدو اإىل الرتاجع احلاد يف عدد الهنود 

الذين يدر�سون يف بريطانيا منذ عام 2010.
وخالل تلك الفرتة عندما كانت ماي وزيرة للداخلية، 
هبط عدد الطالب الهنود يف بريطانيا اإىل 11864 يف 
يونيو حزيران 2015 بعد اأن كان 68238 قبل خم�ش 
�سنوات، وحث بع�ش من زمالء ماي يف جمل�ش الوزراء 
وروؤ�ساء �رشكات يف البلدين ماي على ا�ستبعاد الطالب 
الأجانب من اإح�ساءات بريطانيا ب�ساأن �سايف الهجرة 
األف   100 من  لق��ل  بتقلي�سها  م��اي  تعهدت  والتي 
وقالت   .2015 يف  األف   336 مقابل  �سنويا  �سخ�ش 
بني  التنقل  يريد  من  يتمكن  اأن  "املهم"  من  اإن  ماي 

اأن يفعل ذلك،  بريطانيا والهند للقيام بن�ساط جتاري 
ولكنها اأ�سارت يف وقت �سابق اإىل اأنها ل ترى ما يدعو 
�ساألها  وعندما  الربيطاين.  التاأ�سريات  نظام  تغيري  اإىل 
�سحفي على منت الطائرة خالل توجهها اإىل الهند عما 
تاأ�سريات  نظام  تطبيق  يف  �ستفكر  احلكومة  كانت  اإذا 
قالت  اتفاق جتاري  اإبرام  للهنود مقابل  اأكر حماباة 
عمل  تاأ�سريات  بالفعل  اأ���س��درت  بريطانيا  اإن  م��اي 
والأمريكيني  وال�سرتاليني  ال�سينيني  من  اأكر  للهنود 

معا.
اأنها  �سابق،  وقت  يف  الربيطانية،  احلكومة  واأعلنت 
ت�سويت  اأجازت  التي  العليا  املحكمة  قرار  �ست�ستاأنف 
املتحدة  اململكة  خروج  اإج��راءات  بدء  على  الربملان 
كما   BRIXET اأو  الأوروب��ي،  الحت��اد  ع�سوية  من 
متحدث  ذك��ر  فقد  اإعالميا،  ا�سطالحه  م��ت��داول  هو 
اأملها حلكم  تبدي خيبة  اأنها  بيان  با�سم احلكومة يف 

الحت��اد  مل��غ��ادرة  �سوتت  "البالد  وق��ال:  املحكمة، 
نف�سه، واحلكومة  الربملان  اأيده  ا�ستفتاء  الأوروبي يف 
و�سن�ستاأنفه"  ال�ستفتاء،  نتيجة  احرتام  على  م�سممة 
العليا  الربيطانية  املحكمة  اإىل رف�ش حكم  اإ�سارة  يف 
احل�سول  ماي،  ترييزا  الوزراء  رئي�سة  امللزم  اخلمي�ش، 
على موافقة الربملان قبل اأن تبداأ املفاو�سات الر�سمية 
ع�سوية  م��ن  بريطانيا  خ��روج  ب�ساأن  بروك�سل  م��ع 

الحتاد.
وكانت جمموعة من املحامني جنحت باإقناع املحكمة 
قانوين  امتياز  با�ستخدام  خمولة  لي�ست  م��اي  ب��اأن 
قدمي لتربير قرارها لبدء مفاو�سات اخلروج من دون 
لنيل  فيه  والت�سويت  الربملان  موافقة  على  احل�سول 
مبوافقة  كانت  التي  ال�ستفتاء  نتيجة  برغم  املوافقة، 
من  الن�سحاب  ق��رار  على  الربيطانيني  من   52%
الحتاد الأوروبي، اإل اأن ق�ساة املحكمة العليا، ذكروا 

اأنها ل تقبل ذريعة احلكومة التي مل جتد اأي جدوى من 
ملقدمي  الرئي�سية  احلجة  و"تقبل  الربملان،  ت�سويت 

الطلب".
عن  بينيي،  غراهام  وهو  الطلب،  مقدمي  اأحد  واأعرب   
اأن  ومتنى  الربملانية"،  الدميقراطية  "لن�رش  ارتياحه 
يقبل اجلميع قرار املحكمة، مل�ساعدة الربملان على اأن 
معاهدة  50 من  الف�سل  تفعيل  بدء  ب�ساأن  قراراً  يتخذ 
ل�سبونة، ثم وجه دعوة للحكومة بعدم ا�ستئناف القرار.
واعترب مقدمو الطلب اأن اخلروج من الحتاد الأوروبي 
للحقوق  انتهاكًا  �سي�سّكل  الربملان  ا�ست�سارة  دون  من 
التي ت�سمنتها معاهدة الحتاد الأوروبي لعام 1972، 
الأوروبي �سمن ت�رشيع اململكة  الت�رشيع  والتي تدمج 
العليا،  اأن قرار املحكمة  املتحدة، فيما اعترب حمللون 
الحت��اد  ع�سوية  اإىل  بريطانيا  يعيد  فقد  جن��ح،  لو 

الأوروبي، اإذا ما اأقر برملانها القرار.

بنجلور - متابعة

النقد الدولي يقترح الغاء ضريبة 
الصفر في األردن

اىل  الأخ��رية  بعثته  زي��ارة  خالل  و  ال��دويل  النقد  �سندوق  قدم 
الأردن عددا من املقرتحات للحكومة مل�ساعدتها يف اخلروج من 

ماأزق املديونية والو�سع القت�سادي الراهن.
وت�سمنت املقرتحات وفقًا للم�سدر الذي ف�سل عدم الك�سف عن 
بها وتخفي�ش  املعمول  الإعفاءات احلالية  الغاء جميع  هويته، 
�رشيبة املبيعات من 16 اىل %12 ، بال�سافة اإلغاء �رشيبة 
مع   12% اىل  ورفعها  لها  اخلا�سعة  ال�سلع  جميع  عن  ال�سفر 
بحث و�سع اآلية لتعوي�ش الفقراء واإي�سال الدعم املقدم مبا�رشة 

، مبينا اأن ال�سندوق مل يو�سح ماهية الآلية اأو تفا�سيلها.
وكما �سملت املقرتحات توحيدا للر�سوم اجلمركية وابقاءها عند 

ن�سبة ترتاوح ما بني 3-7%.
مقرتحا  ال�سندوق  فقدم  ال�رشيبي،  بالتهرب  يتعلق  وفيما 
بفر�ش مبلغ مقطوع على املهن التي ي�سعب �سبطها �رشيبيا 
يف  ال�رشيبة  دائرة  على  عبئا  ت�سكل  التي  القطاعات  وخا�سة 
تتبعها �رشيبيا، وخا�سة نتيجة عدم توفر بيانات ومعلومات 

وا�سحة عن عمل تلك القطاعات والعاملني فيها.
لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  على  ال�سندوق  واق��رتح 

الجتماعي وقف القتطاعات ال�سهرية على املوظفني 
 3 اإىل  �سنتني  ب��ني  م��ا  ت���رتاوح  وال�����رشك��ات مل��دة 

يف  الالزمة  ال�سيولة  توفري  بهدف  وذلك  �سنوات 
الذي رف�سه م�سوؤويل  الأمر  ال�سوق املحلي، وهو 

ال�سمان.
�سندوق  بعثة  رئي�ش  يلتقي  اخرى  جهة  من 

�سريي�سول  م��ارت��ن  ل���الأردن  ال���دويل  النقد 
والكّتاب  ال�سحفيني  من  ع��ددا  الث��ن��ني، 

القت�ساديني.
و���س��ي��ن��اق�����ش ���س��ريي�����س��ول ال��و���س��ع 

الق��ت�����س��ادي ل�����الأردن، وع����ددا من 
الق�سايا القت�سادية التي توؤثر على 

م�سار القت�ساد.
برنامج  تنفيذ  احلكومة  وب��داأت 

اإ�سالح مايل واقت�سادي للفرتة 
بعدما   ،-2019  2016

اتفقت احلكومة مع ال�سندوق 
على البدء بربنامج ثاٍن.

النقد  ���س��ن��دوق  واأن��ه��ى 
ال����������دويل م���راج���ع���ة 

الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي 
����س���م���ن ب���رن���ام���ج 

ال�ستعداد  ترتيبات 
الئ��ت��م��اين ال��ذي 

احلكومة  وقعت 
مع  اتفاقيته 

ال�����س��ن��دوق 
خ�������������الل 

الفرتة 2012 اىل 2015.
اأداء  الربنامج، حت�سن  اأثمرها  التي  الإيجابية  النتائج  اأهم  ومن 
 2013 معظم املوؤ�رشات القت�سادية اخلا�سة خالل الفرتة من 
ومعاجلة  املوازنة  عجز  بانخفا�ش  متثل  والتي   2014 اىل 
حدة  وتراجع  ملمو�ش  ب�سكل  الوطنية  الكهرباء  �رشكة  خ�سائر 
رغم  مقبولة  اقت�سادي  ن�ساط  م��ع��دلت  وحتقيق  الت�سخم، 

التحديات واملخاطر.
اإىل  العام  الدين  ن�سبة  انخفا�ش  الدويل،  النقد  �سندوق  وتوقع 

الناجت املحلي الإجمايل بنحو 15 باملئة بنهاية عام 2020.
اآف��اق  تقرير  يف  اأورده���ا  التي  بياناته  يف  ال�سندوق  ورج��ح 
القت�ساد العاملي حول القت�سادي الوطني، ان ينخف�ش الدين 
العام اىل 90.4 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل بنهاية العام 

اجلاري، لي�ستمر بالرتاجع اىل 75.4 باملئة يف نهاية 2020.
من  كبري  عدد  تدفق  اىل  والعراق  �سوريا  يف  ال�رشاعات  واأدت 
على  ال�سغط  زي��ادة  وبالتايل  �سوريا،  من  خا�سة  الالجئني، 
العراق  مع  احل��دود  اإغ��الق  واىل  امل��ح��دودة  املتاحة  امل���وارد 
ويف  التجارة  منافذ  يف  ا�سطرابات  اىل  اأدى  مما  و�سوريا، 

القرارات ال�ستثمارية للم�ستثمرين الأجانب.
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