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تق��� ص�ر  في  ال�ولي  ال$ق�  ال($ف'&% في ص$�وق  ال-,ل*  ت0قع 
ن-0ًا  ال-غ�2ي  االق(5اد  89,ل  أن  ال�ا>عة،  ال-ادة  إ=ار  في  ع$ه 
 @AB)ال  CفA$ي أن  على  الFال'ة،  ال8$ة  نها9ة  ال-Hة  في   4.4
أداء   K8Fوت ج'�  زراعي  >-05Fل  م�ف0عًا  ال-Hة  في   0.6 إلى 
 Kع فBًال  ومQ(قاته،  والف0سفات  والغ&ائ'ة  ال5$اع'ة  ال5ادرات 

ان(عاش اق(5ادات م$Tقة ال'0رو.
ووفقا لل(ق��� فإّن آفاق ال-�X ال-(0سW ال تVال مUات'ة في ال-غ�ب، 
ح'^ مK ال-�جح أن 59ل ال$-0 إلى 4.5 في ال-Hة >Fل0ل 2021، 
غ'� أن األخTار >a8F ال5$�وق ال تVال م�تفعة وت(عل` أساسًا 
>-X0)8 ال$-0 في ال�ول ال-(ق�مة وال5اع�ة، وال(0ت�ات ال,'0س'اس'ة 
العال-'ة  ال-ال'ة  األس0اق   aتقل إلى  إضافة  الع�2'ة،  ال-$Tقة  في 

وأسعار الTاقة. ول@ f)89ع� ال5$�وق أن 89,ل ال$-0 في ال-غ�ب 
3.1 في ال-Hة خالل العام 2018 ال-قfل ألسfاب م$اخ'ة.

س,لj ال0دائع األج$f'ة ل�X ال-5ارف ال-Fل'ة في ال--لiة الع�2'ة 
األول   K��Qت شه�  خالل  ال-Hة  في   6.55 بf8$ة  ن-0ا  ال8ع0د9ة 
(أك(�20)، على أساس سn ،%0$-ا س,لj ن-0ا بf8$ة 4.7 في ال-Hة 

مقارنة مع الQه� ال8اب` مK العام الFالي.
 0Fن ال-Fل'ة  ال-5ارف   Xل� األج$f'ة  >الع-الت  ال0دائع   jو2لغ
134.69 مل'ار ر�ال مقارنة بـ 126.40 مل'ار ر�ال خالل الف(�ة 
ذاتها مK العام ال8اب`، م8,لة ن-0ا بf8$ة 6.55 في ال-Hة >فارق 
الع�2ي  ال$ق�  ب'انات مUس8ة   a8F< ر�ال،  مل'ار   8.28 0Fن بلغ 

ال8ع0د% "ساما".

واس(ق�ت ال0دائع >الع-لة األج$f'ة م$& ب�ا9ة العام الFالي ح(ى نها9ة 
 W127 مل'ار ر�ال، مقارنة >-(0س W0س)-< (األول K��Qت) أك(�20
العام ال-اضي ع$� 152.4 مل'ار ر�ال وم(0سW عام 2015 ع$� 
154.6 مل'ار ر�ال. وشuلj ودائع األف�اد والn�Qات ن0F 70.6 في 
ال-Hة مK إج-الي ال0دائع األج$f'ة و0F$2 95.08 مل'ار ر�ال، ف'-ا 
 39.60 0F$2ة وH-0 29.4 في الF0م'ة نuFات الH'ودائع اله jلuش
مل'ار ر�ال. n-ا شuلj ال0دائع األج$f'ة ب$ها9ة أك(�20 8.41 في 
ال-Hة مK إج-الي ال0دائع ل�X ال-5ارف ال-Fل'ة، ف'-ا nانj تuQل 

ن0F 7.8 في ال-Hة خالل الف(�ة ذاتها مK العام ال8اب`.

صندوق النقد الدولي يتوقع نمّوا 4.5 في المئة للمغرب

نمو الودائع األجنبية للمصارف السعودية 6.55 في المئة



ال��دان،  ال�زراء في  ال'ا%ع ل#"ل�  ال'.#-ة االق'*اد(ة  أق0ّ ق/اع 
ن#�  ت4ق-2  (�'ه6ف  ال89  ال#ق;ل،  ال#الي  للعام  ال#�ازنة  م=0وع 

اق'*اد8 ب.�4 4 في ال#ائة في 2018.
وت�'ه6ف ال#�ازنة ال"6ي6ة ال�-/0ة على مع6الت ال'HIJ ال#'فاق#ة، 
S-4% (*ل م'�سQ ال'HIJ في 2018 إلى ن�4 19.5 في ال#Nة، 
ال#ائة  في   17.6 %#ع6ل  العامة  االس'V#ارات  زWادة  على  عالوة 

و\ضافة 60 ألف وY-فة.
م6#4  االق'*اد8   Q-/I'وال ال#ال-ة   0Wوز لف[  ال#"ال  ه9ا  وفي 
االس'ق0ار  ت4ق-2  إلى  ته6ف  "ال#�ازنة  أّن  إلى  ابي،  ال0̀ عV#ان 
سع0  واس'ق0ار   ،HIJ'ال مع6الت   aخف خالل   cم االق'*اد8 

ال*0ف للع#لة ال#4ل-ة، وت4ق-2 ال.#� االق'*اد8 ال#�'6ام".
ان ص.6وق ال.ق6 ال6ولي ت�قع في تق0W0 أخ-0 عc ال��دان أن  ̀و

(*ل ال.#� في عام 2017 إلى 3.25 في ال#ائة.

 Hال6ع f-ة اس'#0ت ل.�4 عام %ع6 تقل-#IJوعاش ال��دان م�جة ت
مع6ل   aفIوان نها(ة 2016.  في  أساس-ة  سلع   cال�ق�د وع  cع
الق-اسي   Hال0ق  chل ال#اضي،  ال=ه0  ال��دان  ال�.�8 في   HIJ'ال
ون�ف#;0  األول)   cW0=ت)  0l�'أك  c-ب ارتفع   c-hال#�'هل ألسعار 
 nغ�Jاس'#0ار ال �pب.�4 1.75 في ال#ائة، ما (ع (انيVال cW0=ت)

ال'IJ#-ة.

ت�قع تق0W0 صادر عc "ال#qس�ة العl0-ة لJ#ان االس'V#ار وائ'#ان 
في  ت�4.ًا  العl0-ة  االق'*ادات  ت=ه6  أن  ض#ان"   - ال*ادرات 
م'�سQ مع6ل ال.#� ل-;لغ %3.1 في 2018، على أن ي;لغ ال.اتج 
ال#4لي اإلج#الي العl0-ة ن�4 2.8 تW0ل-�ن دوالر في العام القادم.

وتأتي ت�قعات ال#qس�ة العl0-ة لJ#ان االس'V#ار وائ'#ان ال*ادرات 
رغH وج�د ق6ر `;-0 مc ع6م ال-ق-c %=أن آفاق االق'*اد العl0ي 
واألوضاع   Qال.ف أسعار  م�ار  غ#�ض   y;�% ن#�ه،  وت�قعات 
ال"-�س-اس-ة في ال#./قة، ح-S تعاني االق'*ادات العl0-ة ت;ا}qًا، 
خاصة ال6ول العl0-ة ال#.'"ة لل.فQ ال#'أث0ة به;�n األسعار م.9 ن�4 

3 س.�ات.
وت'~امc ت�قعات ال'c�4 مع ال.#� ال#4'#ل لالق'*اد العال#ي خالل 

ف�ق   Qال.ف أسعار  اس'ق0ار  و\مpان-ة   ،3.7% %#ع6ل  ذاتها  الف'0ة 
م�'�� 50 دوالرًا لل;0م-ل.

ووفقًا لل'ق0W0، فإّنه مع اس'#0ار اإلصالحات ال#ال-ة في غال;-ة ال6ول 
العl0-ة ال'ي }ال[ الع6ي6 مc ب.�د ال6عH وت.#-ة اإلي0ادات العامة، 
مc ال#0جح أن ت=ه6 م�ازنات 14 دولة عl0-ة ت�4ً.ا واس'ق0اًرا خالل 

العام ال#ق;ل، رغH اس'#0ار الع"~ في غال;-'ها.

ت�ّقع ص.6وق ال.ق6 ال6ولي، أن ي0تفع ن#� ال.اتج ال#4لي اإلج#الي 
ال#ق;ل،   2018 العام  خالل  ال#Nة  في   4.1 إلى   ]W�hلل ال4ق-قي 
في ال�ق[ ال89 س-=ه6 ف-ه ال.اتج ال#4لي اإلج#الي ال.ف/ي الفعلي 
ارتفاعًا ل-*ل إلى 4 في ال#Nة، مع ث;ات ال.اتج ال#4لي اإلج#الي 

الفعلي غ-0 ال.ف/ي ع.6 3.5 في ال#Nة.
=ف تق0W0 صادر عc ال*.6وق اح'#ال ارتفاع ن#� الق/اع غ-0  ̀و
ال.ف/ي ل6ول م"ل� ال'عاون الIل-"ي إلى 2.6 في ال#Nة مع نها(ة 
ه9ا العام، مc 1.8 في ال#Nة خالل 2016، مقابل انIفاض م'�قع 

خالل العام ال#ق;ل ل-*ل إلى 2.4 في ال#Nة.
وy�4l "ص.6وق ال.ق6" ق6 يqد8 انIفاض اإلن'اج ال.ف/ي في دول 
الIل-ج، إلى انIفاض ال.#� الhلي إلج#الي ال.اتج ال#4لي ال4ق-قي 
ال#Nة خالل  في  بلغ 2.2  أن  %ع6  العام،  ه9ا  ال#Nة  في  إلى 0.5 

.2016

;-0ة في  وأYه0 ال'ق0W0 أّن ت0اجع اإلي0ادات ال.ف/-ة، أسف0 عc زWادة̀ 
ع"~ ال#�ازنات العامة وت;ا}q في مع6الت ال.#�، في ال�ق[ ال89 
(4'اج ف-ه ال#�ا}.�ن ال=;اب إلى ال#~6W مc ف0ص الع#ل، م;ّ-.ا أّن 
آفاق ال.#� في دول الIل-ج الت~ال ضع-فة على ال#�6 ال#'�سQ في 

Yل أسعار ال.فQ ال#.IفJة وال#Iا}0 ال"-�س-اس-ة.

مجلس الوزراء السوداني يقر موازنة 2018

3.1 في المئة النمو المتوّقع للبلدان العربية في 2018

"النقد الدولي" يتوّقع نمّوا 4.1 في المئة للكويت في 2018


