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فيما واشنطن تفرض رسوم ًا جديدة على بضائعها

بكني تدافع عن عالقاتها التجارية مع طهران بعد قرار ترامب
أعلن��ت وزارة الخارجي��ة الصيني��ة ،أم��س
األربع��اء ،إن عالق��ات الصي��ن التجاري��ة م��ع
إي��ران منفتح��ة وش��فافة ومش��روعة ،رداً عل��ى
إع�لان ترام��ب من��ع الش��ركات الت��ي تج��ري
معام�لات مع إيران م��ن التعامل التجاري مع
أميركا.
وأف��ادات الخارجي��ة الصيني��ة ،ف��ي بي��ان
أرس��لته بالفاك��س لـ(رويترز) رداً على أس��ئلة
بش��أن الحظر األميرك��ي الجديد وتهديدات
ترام��ب للش��ركات الت��ي تج��ري أعم��ا ً
ال م��ع
إي��ران ،إن (بكي��ن تع��ارض دوم �اً العقوب��ات
األحادي��ة الجانب وسياس��ة ال��ذراع الطويلة).
وأضاف��ت( :التع��اون التج��اري الصين��ي م��ع
إي��ران منفت��ح وش��فاف ونزي��ه ومش��روع وال
ينته��ك أياً م��ن قرارات مجل��س األمن التابع
لألم��م المتح��دة) .وتابع��ت( :يتعي��ن احت��رام
حقوق الصين المشروعة).
وتش��تري الصي��ن ،وه��ي أكب��ر مس��تورد
للنف��ط اإليراني ،نح��و  650ألف برميل يومياً
من طهران أي نحو س��بعة بالمئة من إجمالي
واردات الصين .وبأس��عار الس��وق الراهنة تبلغ
قيم��ة ه��ذه ال��واردات  15ملي��ار دوالر س��نوياً.
واس��تثمرت ش��ركتا النف��ط الحكوميت��ان
مؤسس��ة البت��رول الوطني��ة الصيني��ة (س��ي.
إن.بي.س��ي) و(س��ينوبك) ملي��ارات الدوالرات
ف��ي حق��ول نف��ط إيراني��ة رئيس��ية مث��ل حقل
يادآوران وحقل شمال آزادغان وكانتا تنقالن
النفط إلى الصين.
عل��ى صعي��د آخ��ر ،أعل��ن مكت��ب الممث��ل
التج��اري األمريك��ي إن الوالي��ات المتح��دة
س��تبدأ تحصيل رس��وم بنس��بة  25بالمئة على
واردات صيني��ة أخ��رى بقيم��ة  16ملي��ار دوالر
ف��ي  23أغس��طس /آب .ج��اءت تعليقات مكتب
الممثل التجاري يوم الثالثاء في الوقت الذي
نش��ر فيه قائمة نهائية للرس��وم تستهدف 279

الرئيس روحاني يوعز بإتخاذ سياسات جديدة
بشأن العملة الرقمية
ق��ال وزي��ر اإلتص��االت وتقني��ة المعلوم��ات محم��د ج��واد آذري جهرم��ي :إن رئي��س
الجمهوري��ة أوع��ز بعقد اجتماع مش��ترك بي��ن البنك المركزي ووزارة اإلتصاالت بش��أن
العمالت الرقمية وتقديم اقتراحات جديدة.
وعل��ى هام��ش إجتم��اع مجل��س ال��وزراء أمس األربع��اء ،أعل��ن الوزي��ر آذري جهرمي عن
إمكاني��ة تب��ادل وت��داول العمل��ة الرقمية عب��ر المصارف المحلي��ة .موضحاً أن الدراس��ات
ج��رت ف��ي ه��ذا الش��أن؛ لك��ن تفعي��ل الخط��ة ل��م يت��م بع��د ،لك��ون ه��ذا الن��وع م��ن التبادل
محظ��ور حت��ى اآلن م��ن جان��ب البنك المرك��زي االيراني .وأض��اف :ان الرؤية الجديدة
الت��ي طرح��ت ف��ي المجلس األعلى للفض��اء المجازي والحكومة ه��ي أن هذه العمالت ال
تشكل تهديداً بالضرورة ،بل بإمكانها إستحداث فرص.

إنتاج إيران من الصلب (نستلة) ال تتوقع تأثيراً
مباشراً على أنشطتها
سيبلغ  35مليون طن
أعل��ن مس��اعد وزي��ر الصناع��ة والمنا
�يان،ج�أن�م بسبب حظر إيران
والتج��ارة االيراني��ة ،مه��دي كرباس�

سلعة مستوردة .وهذا هو أحدث إجراء يتخذه
الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب للضغ��ط
عل��ى الصي��ن للتف��اوض على تن��ازالت تجارية
بع��د ف��رض رس��وم عل��ى س��لع بقيم��ة  34مليار
دوالر الش��هر الماضي .وتوع��دت الصين بالرد
بإجراء على نفس الدرجة.
وتس��تهدف القائم��ة الجدي��دة الت��ي تض��م
سلعاً قيمتها  16مليار دوالر أشباه الموصالت
م��ن الصي��ن ،وإن كان الكثي��ر م��ن الرقائ��ق
األساسية في هذه المنتجات يأتي من الواليات

رئيس غرفة تجارة وصناعة أفغانستان:

التبادل التجاري بني طهران وكابول في تنام مستمر
أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة أفغانستان آذرخش حافظي ،أمس األربعاء،
إن التعاون التجاري بين كابول وايران متواصل بال إنقطاع ،مؤكداً ان جميع
م��ا تحق��ق بهذا الش��أن دليل على تنامي التب��ادل االقتصادي التج��اري الثنائي
دون رادع أو عقبات.
وقال حافظي :إن التعاون االقتصادي والتجاري االيراني-األفغاني يعود الى
ما يزيد عن  20س��نة قبل فرض الواليات المتحدة حظراً على ايران ،إذ كانت
قيمت��ه آن��ذاك  24ملي��ون دوالر وبل��غ الي��وم ملياري��ن و 572ملي��ون دوالر .وع��زا
آذرخ��ش ه��ذا النم��و التج��اري الى ج��وار البلدي��ن وتمتعهما بحدود مش��تركة
برية طويلة آمنة ،مؤكداً على عدم تأثير الحظر عليها ألن التجار من القطاع
الخاص يقومون بهذه النشطات مباشرة.
ولف��ت رئي��س غرفة تج��ارة وصناعة أفغانس��تان الى أن التب��ادل التجاري بين
مس��توردي ومص��دري هاتي��ن الدولتي��ن ال ينحصر على ال��دوالر ،بل يتعدى الى
اليورو والى عمالت أخرى ومنها العملة المحلية.
وأعرب حافظي عن اعتقاده بأن التجارة بين ايران وأفغانس��تان س��هلة بفضل
تمتع ايران ببنى تحتية واس��عة وبفضل الس��هولة في التداول التجاري الثنائي
وأمن الطرق التي جعلت من ايران بلداً متصدراً لقائمة التجارة مع أفغانستان.

المتح��دة وتاي��وان وكوري��ا الجنوبي��ة .كم��ا
س��تطبق الرسوم البالغة  25بالمئة أيضاً على
مجموع��ة واس��عة م��ن المنتج��ات اإللكترونية
والبالس��تيك والكيماويات ومعدات الس��كك
الحديد المستوردة من الصين .وعبرت رابطة
صناع��ة أش��باه الموص�لات ع��ن خيب��ة أمله��ا
م��ن ق��رار مكت��ب الممث��ل التج��اري األمريكي
اإلبقاء على القطاع في قائمة الرسوم .وكان
مكت��ب الممثل التجاري رفع عدداً من الس��لع
م��ن قائمته األصلية بعد فت��رة من فتح الباب

للتعليق��ات العام��ة والمراجع��ة عل��ى مدى 46
يوم �اً خل��ص فيه��ا إل��ى أنه��ا ستس��بب (ض��رراً
إقتصادياً جسيماً).
وبع��د القائم��ة الجدي��دة ،يص��ل إجمال��ي
قيم��ة ال��واردات الصيني��ة الت��ي تواجه رس��وماً
نسبتها  25بالمئة إلى نحو  50مليار دوالر في
ظ��ل الح��رب التجاري��ة الت��ي تتصاعد س��ريعاً
وق��د ت��ؤدي ف��ي نهاي��ة المط��اف إل��ى ف��رض
رسوم على جميع السلع المتداولة بين أكبر
اقتصادين في العالم.

باكستان متفائلة بإكتشافات نفطية ضخمة بالحدود مع إيران
كش��ف وزي��ر الش��ؤون البحري��ة والش��ؤون
الخارجي��ة في الحكومة الباكس��تانية اإلنتقالية،
عب��داهلل حس��ين ه��ارون ،أن ش��ركة (إكس��ون
موبي��ل) اقترب��ت م��ن الوص��ول إل��ى احتياط��ات
نفطية ضخمة بالقرب من الحدود الباكستانية-
اإليراني��ة ،مش��يراً إل��ى أن حج��م ه��ذه المخزون��ات
سيكون أكبر من االحتياطات الكويتية.
وبحس��ب موق��ع« ، »brecorder.comفق��د أش��ار
ه��ارون إل��ى أن ش��ركة (إكس��ون موبي��ل) قام��ت
بحف��ر نح��و  5آالف مت��ر بالق��رب م��ن الح��دود
اإليراني��ة وه��ي متفائل��ة باالكتش��اف النفط��ي؛
مبين �اً أن��ه ف��ي ح��ال اكتش��اف مخزون��ات النف��ط
فس��تكون باكستان ضمن قائمة العشرة الكبار في
اإلنت��اج النفط��ي ،وس��تتقدم على الكوي��ت صاحبة
المركز السادس.
ولف��ت الموق��ع إل��ى أن الكوي��ت تمتل��ك
احتياط��ات نفطي��ة تبل��غ 4ر 8ف��ي المئ��ة م��ن
االحتياط��ي العالمي النفطي ،كما أنها تملك
م��ا يقارب 50ر 101مليار برميل نفطي ،باإلضافة
إل��ى إمتالكه��ا لحص��ة أخ��رى ف��ي المنطق��ة

تقرير :مليون موظف وعامل هجروا السعودية في  18شهر ًا
المواطني��ن والمواطن��ات بنس��بة % 70
بدءاً من  11سبتمبر /أيلول المقبل.

يس��تمر نزي��ف العمال��ة األجنبي��ة من
سوق العمل في السعودية عقب إجراءات
حكومي��ة لتوطي��ن العمال��ة المحلية في
مواجه��ة مع��دالت البطال��ة المرتفع��ة،
بجان��ب ف��رض المملك��ة رس��وماً مرتفعة
على األجانب.
وأظه��رت بيان��ات رس��مية ،أوردته��ا
وكال��ة (األناض��ول) التركي��ة ،خ��روج
1ر 1ملي��ون موظ��ف أجنب��ي م��ن القط��اع
الخ��اص م��ن وظائفه��م خالل  18ش��هراً،
أي منذ مطلع  2017وحتى نهاية يونيو/
حزيران الماضي.
وتراج��ع عدد األجان��ب إلى 4ر 7مليون
موظ��ف بنهاي��ة الرب��ع الثان��ي م��ن الع��ام
الجاري ،مقابل 49ر 8مليون نهاية ،2016
اس��تناداً إل��ى بيان��ات المؤسس��ة العام��ة
للتأمين��ات االجتماعي��ة .ف��ي المقاب��ل،
ارتف��ع ع��دد الموظفي��ن الس��عوديين إلى
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73ر 1ملي��ون نهاي��ة يوني��و /حزي��ران
الماضي نظير 68ر 1مليون عام .2016
وتعتم��د المملك��ة وبقي��ة دول الخليج
(الفارس��ي) بش��كل كبي��ر عل��ى العمال��ة
األجنبي��ة .وتعان��ي الس��عودية -أكب��ر
ُمص��در للنف��ط -ج��راء تراج��ع أس��عار
الخ��ام ع��ن مس��توياته منتص��ف .2014
وتتزام��ن خس��ارة الموظفي��ن األجان��ب
ف��ي الس��عودية لوظائفه��م م��ع تكثي��ف
الحكوم��ة خ�لال العامي��ن الماضيي��ن
م��ن عملي��ة توطي��ن العمال��ة المحلي��ة
ف��ي عدي��د القطاع��ات االقتصادي��ة.
واشترطت الحكومة عمالة محلية فقط
في قطاعات عدة كالتأمين واالتصاالت
والمواصالت ،في وقت بلغت نسبة بطالة
المواطنين 9ر .% 12وس��تقصر السعودية
العم��ل ف��ي مناف��ذ البي��ع -ل �ـ  12نش��اطاً
ومهن��ة معظمه��ا بقط��اع التجزئة -على

أعباء
ويعتق��د مراقب��ون أن التضيي��ق ال��ذي
يطال العمالة األجنبية س��ينعكس س��لباً
عل��ى متطلب��ات س��وق العم��ل واألنش��طة
االقتصادية بالبالد ،خاصة تلك التي ال
تتطلب مهارات عالية مثل البناء وتجارة
التجزئة والح��رف وورش الصيانة ،حيث
تصل نس��بة االعتماد على األجانب بهذه
القطاعات إلى أكثر من النصف.
وذك��رت مجل��ة (إيكونوميس��ت) ف��ي
أبري��ل /نيس��ان الماض��ي أن ش��ركات
القط��اع الخ��اص ه��ي م��ن تتحم��ل عبء
هذه السياس��ة ألنها تعتمد على العمالة
الرخيص��ة ،ف��ي حي��ن يكلفه��ا تش��غيل
السعوديين كثيراً.
وتش��هد المملك��ة (أكب��ر مغ��ادرة)
للعمال��ة األجنبي��ة ف��ي تاري��خ الب�لاد
حس��ب وص��ف ع��دد م��ن الخب��راء -م��عارتفاع الرس��وم .وتوقع البنك الس��عودي
الفرنسي -في تقرير سابق -مغادرة نحو
 165ألف عامل سنوياً للمملكة ،في حين
س��يصل ع��دد المغادري��ن إل��ى  670ألف �اً
بحلول عام .2020
ويبل��غ ع��دد األجان��ب بالمملكة نحو
7ر 11ملي��ون واف��د ،يعم��ل منه��م 4ر7
ملي��ون ،بينم��ا يمث��ل المرافق��ون 3ر4
ملي��ون ش��خص .وفرض��ت الس��عودية
رس��وماً عل��ى المرافقي��ن للعمال��ة
الواف��دة بواقع مئة ريال عن كل مقيم
من��ذ يولي��و /تم��وز الماضي ،وس��يرتفع
ه��ذا الرق��م ألربعمئ��ة ري��ال بحل��ول
منتصف .2020

المشتركة مع السعودية تبلغ 5ر 2مليار برميل.
وبحس��ب التقدي��رات الحالي��ة ،ف��ان 89ر 81ف��ي
المئ��ة م��ن االحتياط��ي النفط��ي العالم��ي المثبت
يق��ع ف��ي دول منظم��ة (أوب��ك) ،ومعظ��م ه��ذه
االحتياطات تس��توطن في منطقة الشرق األوسط
وتق��در ب �ـ36ر 65ف��ي المئ��ة .ولف��ت الموق��ع إل��ى أن
باكس��تان استوردت في الفترة مابين يوليو /تموز
 2017وحت��ى فبراير /ش��باط  2018م��ا يقارب 4ر60
ملي��ون برمي��ل م��ن النف��ط الخ��ام ،ف��ي حي��ن أنه��ا
أنتج��ت محلي �اً 8ر 21ملي��ون برمي��ل؛ موضح �اً أن
إنت��اج باكس��تان المحلي يلب��ي فقط  15في المئة
من إجمالي االحتياجات ،في حين أن نسبة  85في
المئ��ة يت��م توفيرها عب��ر الواردات على ش��كل نفط
خام ،باإلضافة إلى منتجات بترولية مكررة.
وأشار التقرير إلى أن باكستان تواجه في الوقت
الحالي عجزاً على مستوى الحساب الجاري بنحو
 18ملي��ار دوالر ،الفت �اً إل��ى أنها تنفق بش��كل كبير
عل��ى اس��تيراد النف��ط م��ن خ�لال الس��حب م��ن
احتياط��ات النق��د األجنب��ي ،وق��د س��جلت فات��ورة
الواردات ارتفاعاً لتبلغ 928ر 12مليار دوالر.

دمشق تطلق خطة إصدار
جديدة لجذب أموال
املغتربني
وافق��ت الحكوم��ة الس��ورية مؤخ��راً عل��ى خطة
لج��ذب أم��وال الس��وريين ف��ي الخ��ارج ،تتضم��ن
إص��دار ش��هادات إي��داع بالعم�لات األجنبي��ة ف��ي
المص��ارف العامل��ة بعوائد تنافس��ية ،لضخها في
االقتصاد الوطني.
وق��ال وزي��ر المالي��ة الس��وري مأم��ون حم��دان
به��ذا الص��دد :إن الحكوم��ة ناقش��ت المس��ألة وتم
تحدي��د س��عر الفائ��دة بش��كل أول��ي عن��د 25ر%4
لإلص��دار األول ،مش��يراً إل��ى أن أي ش��خص داخل
س��وريا أو خارجه��ا يمكن��ه إيداع أموال��ه من خالل
ش��راء ش��هادات اإلي��داع .والق��ى موض��وع إص��دار
الش��هادات إهتماماً ملحوظاً في الش��ارع الس��وري،
حيث تس��اءل الكثيرون حول أهمية وجدوى نس��ب
الفائدة وآليات اإليداع .وأكد رئيس هيئة األوراق
واألسواق المالية السورية ،عابد فضلية ،ان ما يتم
تداوله حول شهادات اإليداع بالعملة األجنبية ،لم
يتعد بعد مصادقة الحكومة على إصدار مثل هذه
الشهادات من قبل المركزي.
وح��ول تفاصي��ل اإلص��دار ،أك��د أن��ه ف��ي
ح��ال س��مح للمغتربي��ن الس��وريين ف��ي الخ��ارج
باالكتتاب على هذه الشهادات عبر قنوات رسمية
م��ن خ�لال المرك��زي ،س��يقتضي ذلك الس��ماح
له��م بحرية إدخال وس��حب إيداعاتهم بعد إنتهاء
آجالها بالطرق والقنوات الرسمية.
وأش��ار إل��ى أن تعليم��ات المرك��زي الس��وري
يج��ب أن تتضم��ن إجاب��ات واضح��ة ح��ول ذل��ك،
وخاص��ة بص��دد م��ن يح��ق له��م االكتت��اب عل��ى
ه��ذه الش��هادات ف��ي الخ��ارج ،وهل ه��م المغتربون
الس��وريون مم��ن تتواف��ر لديه��م الثبوتي��ات م��ن
إقامات وغيرها ،أم يحق لغير السوريين االكتتاب
على هذه الشهادات؟

إنت��اج مختل��ف أن��واع المنتوج��ات ف��ي صناعة
الصل��ب في البالد س��يبلغ  35مليون طن حتى
نهاي��ة الع��ام االيران��ي الج��اري (ينته��ي ف��ي
 20آذار /م��ارس  .)2019وف��ي تصري��ح ل��ه ي��وم
الثالثاء خالل مراسم إفتتاح المعرض الدولي
ال �ـ 12للمع��ادن والصل��ب والص��ب والمكائ��ن
والصناع��ات ذات الصل��ة المق��ام ف��ي مدين��ة
اصفه��ان (وس��ط اي��ران) ،ق��ال كرباس��يان :ان
الطاق��ة اإلنتاجي��ة للبالد في الوق��ت الحاضر
تبل��غ نح��و  32ملي��ون ط��ن ،فيم��ا كان ف��ي
الع��ام  2013نح��و  21ملي��ون ط��ن .وأوض��ح بأن
حج��م إنت��اج الصل��ب خ�لال الثل��ث األول م��ن
الع��ام الج��اري كان نح��و  8ماليي��ن ط��ن ،ت��م
تصدير 7ر 2مليون طن منه الى الخارج .وتابع
كرباس��يان :إن إنت��اج الب�لاد م��ن الصل��ب ف��ي
العام الماضي س��جل رقماً قياسياً وتم تصدير
م��ا قيمت��ه  9ملي��ارات دوالر م��ن الصل��ب ال��ى
الخ��ارج .وأوض��ح بأن اي��ران كانت الى ما قبل
ع��دة أع��وام تس��تورد بع��ض منتوج��ات الصلب،
فيم��ا تص��در اآلن العديد من المنتوجات منها
ّ
المركز.
الحديد اإلسفنجي والحديد

قال��ت ش��ركة نس��تلة ،أكب��ر ش��ركة
غذاء في العالم ،إنها ال تتوقع أي تداعيات
مباش��رة ج��راء إع��ادة ف��رض (عقوب��ات)
أميركية على إيران.
ورداً عل��ى إستفس��ار ف��ي ه��ذا الص��دد،
قالت الشركة( :نواصل متابعة التطورات
السياس��ية ع��ن كث��ب فيم��ا يتعل��ق
بالعقوب��ات عل��ى إي��ران ..ال توج��د أي
تداعيات مباش��رة على أنش��طتنا في الوقت
الحالي).
وأضافت الش��ركة ان مقر نس��تلة إيران
ف��ي طه��ران وله��ا مصنع��ان أحدهم��ا ف��ي
قزوين وينت��ج حبوب وألبان األطفال وآخر
للمي��اه المعبأة في بول��ور .وذكرت أن 818
موظفاً يعملون في الش��ركة التي تستورد
عدداً قلي ً
ال من منتجات نستلة من الخارج.
وتابعت( :بتوفير منتجات غذائية أساس��ية
للمس��تهلكين اإليرانيي��ن ،س��نواصل تلبية
احتياجات السكان).

أكبر مصرف إيطالي يتفاوض إلعفائه
من العقوبات ضد إيران

أف��اد موق��ع (ي��ورو ني��وز) ،أن بن��ك (يون��ي كردي��ت) ،وه��و أكبر مص��رف ف��ي إيطاليا،
يج��ري حالي �اً مفاوض��ات مع الجان��ب األمريكي إلعفائ��ه من العقوبات المق��ررة في حال
تعام��ل م��ع إي��ران .وأف��ادت وكالة مهر لألنباء ،نق� ً
لا (يورو نيوز) ،ان هذا البنك الش��هير
يح��اول أن يتوص��ل ال��ى إتف��اق م��ع الواليات المتح��دة األمريكية للس��ماح ل��ه بالعمل مع
الجانب االيراني واالستمرار في نشاطاته السابقة.
وقال جان بيرموستير أمين عام المصرف( :نحن واثقون بأننا نستطيع أن نتوصل الى
إتفاق مع الواليات في هذا الخصوص خالل العام الحالي).
وق��د تع��رض البنك إلى محاس��بات في عام  2011من جان��ب الواليات المتحدة وذلك
عل��ى أث��ر تعاون��ه الس��ابق مع الش��ركات االيرانية ،وقد ب��دأت وزارة الع��دل األمريكية عام
 2012تحقيقات بهذا الخصوص.

تركيا ستواصل شراء الغاز من إيران
أعلن وزير الطاقة التركي ،فاتح دونميز ،إن بالده ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران
تماشياً مع إتفاق توريد طويل األمد.
وق��ال دونمي��ز أم��س األربع��اء :إن عقد التوري��د الطويل األجل مع إي��ران ينص على كمية
قدرها 5ر 9مليار مترمكعب ،ويسري حتى عام  ،2026بحسب ما نقلت رويترز.

إرتفاع ديون مصر الخارجية إلى 2ر 88مليار دوالر
أعل��ن البن��ك المرك��زي المصري ارتفاع دي��ون مصر الخارجية إل��ى 2ر 88مليار دوالر
في نهاية مارس الماضي.
وذك��ر البن��ك ف��ي تقري��ر أص��دره الثالث��اء ،ان دي��ون مص��ر الخارجية بلغت ف��ي نهاية
م��ارس الماض��ي 2ر 88ملي��ار دوالر ،بزيادة قدرها 1ر 9مليار دوالر بما يعادل 6ر ،% 11مقارنة
بنهاية يونيو  .2017وأرجع البنك هذا االرتفاع إلى (زيادة صافي االستخدام من القروض
والتس��هيالت بنح��و 4ر 7ملي��ار دوالر ،وارتفاع أس��عار صرف معظم العم�لات المقترض بها
أمام الدوالر بنحو 7ر 1مليار دوالر).
وأشار إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت نحو 9ر 10مليار دوالر خالل الفترة من
يوليو إلى مارس من العام المالي  ،2018 - 2017حيث بلغت األقس��اط المس��ددة نحو 2ر9
ملي��ار دوالر والفوائ��د المدفوع��ة حوالي 7ر 1مليار دوالر .ولفت إلى أن نس��بة رصيد الدين
الخارج��ي إل��ى النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي بلغ��ت 8ر ،% 36وأك��د أنه��ا الزالت ف��ي الحدود
اآلمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وأوض��ح البن��ك المرك��زي ،أن إجمال��ي الدين العام المحلي بلغ نح��و 536ر 3تريليون
جنيه ،بما يعادل 8ر % 86من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية مارس الماضي.

