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سل��ان  ب�  أح�"  ال�ه$"س  ال+ع(د)ة  الغ,ف  م/ل.  رئ�.  اع23, 
ال,اج9ي، أّن "خ;ة خادم ال9,م�� ال7,8ف�� ال�ل5 سل�ان ب� ع2" 
ت?�$3ها،  ال3ي  ال�2A,ة  وال�2ادرات  الBاص  الق;اع   Dل93ف�  D7Dالع
ق;اع  دور   D7Dتع على  ال,ش�"ة،  الق�ادة  وح,ص  اه�3ام   .Iتع
األع�ال ال+ع(دN في ال3$��ة االقK3اد)ة واس�3,ار دع�ه وت��I$ه 

ل�I(ن قادرًا على الق�ام S+�Tول�اته على ال(جه األمRل".
والK$اع�ة  ال3/ار7ة  والغ,ف  "ال�/ل.  أّن  إلى  ال,اج9ي   Uولف
 U�2,ة ال3ي اش�3لAات الDلالس3فادة م� ال�9ف Wل جه"هIT س�ع�الن
عل�ها م2ادرات خ;ة ال93ف�D خاصة في جانX ال�3(7ل للKادرات 
ال+ع(د)ة وال�8ار7ع الKغ�,ة وال�3(س;ة وص(ًال لأله"اف ال�,س(مة 
لهdه الق;اعات في رؤ7ة ال��لAة 2030 و_,نامج ال93(ل ال([$ي 

."2020

الe�2ة  ت;(7,  في  ال�3Bلفة  ال"ولة وأجهDتها  T/ه(د  ال,اج9ي  وأشاد 
األع�ال  ب�eة  وت9+��  واالس�R3ار7ة  ال3/ار7ة  لألن8;ة  ال7,83ع�ة 
م�  ع"د  خKBKة  واس3ه"افها  ال$Dاهة   D7Dوتع الف+اد  ومIاف9ة 

الق;اعات وال�8ار7ع ودع�ها وت9ف�Dها للق;اع الBاص.

TاتBاذ إج,اءات  أّن ت(ن. ملD3مة  ال"ولي ع�  ال$ق"  أعل� ص$"وق 
حاس�ة إلصالح اقK3ادها، ق2ل إج,اء م,اجعة لإلف,اج ع� ش,97ة 
ائ�3ان�ة ج"ي"ة، ح�j اتفi ص$"وق ال$ق" العام ال�اضي مع ت(ن. 
مل�ار   2.8 ح(الي  ق��3ه  س$(ات  أر_ع  م"ته  إق,اض  ب,نامج  على 

دوالر، لA$ه م,تT n2إصالحات اقK3اد)ة.
و7;الX ص$"وق ال$ق" ت(ن. BTفo فات(رة أج(ر العامل�� Tالق;اع 
ال$اتج ال�9لي االج�الي  العام، ال3ي ت2لغ 15 في ال�eة تق,27ا م� 

وه( أح" أعلى ال�ع"الت في العالW، وdsل5 خفo ال"عW لل;اقة ال3ي 
)+3ف�" م$ها األغ$�اء X+9T الK$"وق I8Tل غ�, مA3افئ.

وته"ف الB3ف�?ات في هdي� ال�/ال�� إلى تقل�ل ع/D ال��Dان�ة، 
 D/ع oان�ة 2018، إلى خفDمة ال3(ن+�ة في م�)I9ال n;Bت jح�
ال�(ازنة إلى 4.9 في ال�eة م� ال$اتج ال�9لي االج�الي م� ح(الي 

6 في ال�eة م3(قعة مع نها)ة العام 2017 ال9الي.

الراجحي: خّطة تحفيز القطاع الخاص تعّزز التنمية االقتصادية

"النقد الدولي": تونس مطالبة بخفض عجز الموازنة



ع�  لل!�ق��  )ال!&خ�$  ال+!عل(  ال-�,  الل-�اني  ال0زراء  م2ل1  أق& 
ال�ف5  و7ن!اج  الس!89اف  رخ>!��  م�ح  على  واف(  ح�@  ال�ف5، 
 "Cو"ن0فات الف&ن�Fة  "ت0تال"  ش&Gات  الئ!الف  و9   4 ال&قع!ْ��  في 
األولى  خ0Oته  خOا  ق,  ل-�ان  ل�0Pن  اإلOQال�ة  و"إي�ي"  ال&وس�ة، 

ل0ل0ج نادU ال,ول ال+�!2ة لل�ف5.
 VW0ّار ابي خل�ل ب!فZاقة وال+�اه س�Oال &Wوم� ال+!0قع أن ي0ّقع وز
دفع  مع  ال�ف5  ش&Gات  ت^الف  مع  العق0د  ال0زراء  م2ل1  م� 
ال9فاالت، في مهلة ال تWZ, ع� ال8ه&، وWعق� ذلC تق,Q_ الG&8ات 
خOة االس!89اف، على أن ي-,أ الع+ل في حف& آ)ار ال�ف5 في ب,اQة 

.2019
وفي هgا اإلfار ه�أ وزW& الOاقة وال+�اه الل-�اني س�Zار ابي خل�ل 
الل-�ان��� )إق&ار ب�, ال�ف5 ودخ0ل ل-�ان نادU ال,ول ال�ف�Oة، م�8&ا 

إلى أّن "ب,اQة حف& آ)ار ال�ف5 س!09ن في ب,اQة 2019 ل�&i امPان�ة 
تW0O& ال^قل"، الف!ا إلى أّنه "ق+�ا )+Zاي,ة ودورة ت&اخ�$ وجاءت 
تق��_  وGان  ال0زراء  م2ل1  في  الkات+ة   lانGو وال&س0م  ال�!ائج 

."nلل8&و ��F^ان ه�اك تGالع&وض الف��ة وال+ال�ة و

 ,Wo+خال, ع-, ال&ح+� ال �W&^-اس!ق-ل رئ�1 غ&فة ت2ارة وص�اعة ال
وف,ًا ت2ارWًا tQ_ م+sل�� ع� القOاع الkاص في 0GرWا ال�r0�2ة.

ال�sائ�ة  العالقات   ZWZتع "أه+�ة  على  اللقاء  خالل   ,Wّo+ال وأك, 
ال>,Qق��  ال-ل,ي�  في  الkاص  القOاع  ب��  ال+G&!8ة  واالق!>ادQة 
ت-ادل  ت�s9ف  "أه+�ة  إلى  م�8&ًا  ب��ه+ا"،   Uال!2ار ال!عاون  وت�+�ة 
الWZارات ب�� ال0ف0د ال!2ارWة ب�� ال-ل,ي� وعق, صفقات مG&!8ة ب�� 
أص^اب األع+ال ال-^&����W ونv&ائه_ ال09ر��W ل!ع+�( أf& ال!عاون 

االق!>ادU ال+8!&ك".
ال+8ارWع  ت�+�ة  ح0ل  ال+0ض0عات  م�  ع,دًا  ال2ان-ان  واس!ع&ض 
إلى  الهادفة  ال!W&W0Oة  وال-&امج   5Okال وأه_  ال+G&!8ة  االق!>ادQة 
جان�  إلى  و0GرWا،   �W&^-ال ب��  ال-���ة  ال!2ارة  )+ع,الت  االرتقاء 

ال+&احل  خالل  ال-ل,ي�  ب��  ال+8!&ك  ال!عاون   ZWZتع س-ل  م�اق8ة 
القادمة، و7مPان�ة االس!فادة م� الk-&ات ال09رWة ال&ائ,ة في مk!لف 

ال+2االت ال!2ارWة.

ال+xة  ال0Fدان إلى 24.76 في  الU0�F في   _kt!ال ت&اجع مع,ل 
 Ugال lفي ال0ق Cاني (ن0ف+-&) ال+اضي، وذلsال �W&8خالل شه& ت
تFعى ف�ه ال^0Pمة إلى تO-�( إصالحات اق!>ادQة ته,ف إلنعاش 

االق!>اد.
كgلC انkفV ال��2ه ال0Fداني م�g ت�W&8 األول (أك!r0&) ال+اضي، 
على  مف&وضًا  Gان  ت2ارWًا  حv&ًا  ال+!^,ة  ال0الQات   lرفع )ع,ما 
أح2ام  زWادة  على  الG&8ات  ش2ع  ما  عامًا،   20  gم� ال0Fدان 

ال0اردات، وف&ض ضغf0ًا على الع+لة األج�-�ة ال8^�^ة )الفعل.
ال,والر  ال0Fداني مقابل  ال��2ه  ال+&UZG سع& ص&ف   C�-ال وW-قي 
ع�, 6.7 ج��ه، ل�9 ع,م ت0اف& الع+لة األج�-�ة في الق�0ات ال&س+�ة، 
ت,اول  ف�ها   U&2Q ال!ي  ال0Fداء  لل0Fق  الل02ء  إلى  ال!2ار  ي,فع 

ال,والر بsالثة أمsال سع&ه ال&س+ي.

وOWال� "ص�,وق ال�ق, ال,ولي" ال0Fدان ب!^&W& سع& ص&ف ع+ل!ه، 
 Ugال االق!>اد  و7نعاش  اس!s+ارات  لg2ب  ال�ق,Qة  ال�Fاسة  وت8,ي, 
مF!^0ذًا  العام 2011  في  ال0�2ب  انف>ال   gم� ي0اجه صعr0ات 
للع+لة  ال&ئ�1  ال+>,ر  ال�ف5،  م�  ال-الد  إن!اج  أرrاع  ثالثة  على 

ال>ع-ة وال,خل ال^0Pمي.

مجلس الوزراء اللبناني يقر تراخيص التنقيب عن النفط

المؤّيد يبحث تعزيز العالقات االقتصادية مع كوريا الجنوبية

التضّخم في السودان يتراجع إلى 24.76 في المئة



أشار م1اف0 ال/.- ال,�+#* األردني ز$اد ف�$# إلى "ال�ور ال�ئ�� 
لل/.- في االس4ق�ار ال.ق�* ورس; ال:�اسات ال.ق�7ة وال,�6ف�ة ال4ي 
ع<  فAال  الBC$لة،  م:��ته  خالل  لل/.-  تقل��   Bوه ف�ه،   H6ت
ت1ف�# االق64اد الMB.ي، ومعالKة االخ4الالت ال,Jث�ة على ال4.,�ة 

االق64اد7ة".
في   2.3  Sبلغ ال1ق�قي  ال.اتج   B,ن ن:/ة  أّن  ع<  ف�$#  و+Xف 
ال,]ة، ومع�ل الA4\; 3.3 في ال,]ة، وم< ال,B4قع أن ي/قى ب.ف� 

ال,:B4[ العام القادم.
ال,]ة،  ال.,B في ال6ادرات بلغ 0.1 في  وأوضح ف�$# أّن "مع�ل 
ب�.,ا ن,S ال,:B4ردات ب.:/ة 5.6 في ال,]ة، ومع�ل ال.,d Bال�خل 
ال:�احي بلغ 12.8 في ال,]ة، ومع�ل ال.,B لB1االت العامل�< 0.4 
في ال,]ة، ومع�ل ال.,d Bال4:ه�الت االئ4,ان�ة 7.3 في ال,]ة"، الف4ا 
إلى أّن "حK; االح�4اMي م< الع,الت االج./�ة ل�[ ال/.- ال,�+#* 

بلغ 12 مل�ار دوالر، وهB 7غCي م:B4ردات ال,,لoة ألك�m م< 7 
 ،Hهpال اح�4اMي م<  لpل- م/لغ 1.7 مل�ار دوالر  أشه� A7اف 
 13.7 Hهpي م< الع,الت االج./�ة والMل- اج,الي االح�4اpل�/لغ ب

مل�ار دوالر".

الS$Bo ض,<  دولة  داو جBن#" ت6.�ف  بBرز  آن�  "س4ان�رد   Sقdأ
قائ,ة االسC4الع، واح4فاqها ب64.�فاتها ال1ال�ة. 

ال/ل�ان، وال4ي  ال:.B$ة ل64.�ف  ن4ائج مXاوراتها  الB+الة  وأص�رت 
 *�Kأنها ل< ُت S1أوض sال,اضي، ح� (Bن�Bي) ب�أت في ح#$�ان
الB4ق�S م<  الُ,�رجة خالل هpا  ال�ول  تغ���ات على ت6.�ف  أ* 

العام.
X7ع�ون  ال:Bق  في  ال,Xار+�<  أن  بBرز"  آن�  "س4ان�رد   S.وأعل
ال4ي   ،S$Boال في  األج./ي  االسm4,ار  ُم:4ق/ل  شأن  في  dال4فاؤل 

لل4عامل مع dعx اإلج�اءات   SقBال مازال1d Sاجة إلى م#$� م< 
والBAاzd +أنy,ة ال4:ل�;، مقابل ال�فع وق�رة ال4عامل مع الع,الت 

األج./�ة.

و+انS ال/Bرصة ح6لS في أيلBل (س/4,/�) ال,اضي على ال�4ق�ة 
إلى األسBاق ال.اش]ة H:1d مJش� "فBت:ي"، ح�s ي.�y4 ال�خBل 
ض,< ال�4ق�ة على م�حل�4<، ف�,ا سX4ه� ال�X+ات الُ,�رجة م�اجعة 

خالل آذار (مارس) ث; أيلBل (س/4,/�) ال,ق/ل.

13.7 مليار دوالر احتياطي األردن من العمالت األجنبية والذهب

"ستاندرد آند بورز": تفاؤل بسأن مستقبل االستثمار في الكويت


