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السعودية تتو ّقع نم ّوا  1.9في المئة
توّقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي،
أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية معدل النمو الذي أعلنه
صندوق النقد الدولي عند  1.9في المئة مع نهاية هذا العام ،إذا ظلت
جميع المؤشرات دون تغيير.
وكان صندوق النقد الدولي توقع بعد مشاورات سنوية مع الحكومة
السعودية الشهر الماضي ،أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي 1.9
بالمئة في  2018ألسباب منها ارتفاع إنتاج النفط ،ذلك عقب
انكماش بلغت نسبته  0.9%العام الماضي.
وفي سياق منفصل ،كشف الخليفي عن طلب ثالثة بنوك إقليمية
أن
تراخيص إضافة إلى طلب بنك محلي رخصة رقميةّ ،
مؤكدا ّ
"مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مستعدة للرفع التدريجي
المتوقع في أسعار الفائدة األميركية" ،الفتا إلى "اننا نتابع أسعار

الفائدة العالمية ومستعدون لكل التطورات".
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نت،
ّ

اإلمارات تمنح إقامة طويلة األجل للوافدين
أقر مجلس الوزراء اإلماراتي ق اررات هامة في سياق تعزيز التنمية
ّ
االقتصادية ،منها نظام جديد للمرة األولى سيسمح للوافدين
باإلقامة طويلة األمد بعد التقاعد لمن تجاوز عمره الـ  55عاماً
ويشمل القانون شرائح مختلفة من الراغبين باإلقامة من الموظفين
أو المستثمرين أو غيرهم.
ومن المفترض أن يسمح هذا النظام للعاملين الوافدين في اإلمارات
بالبقاء في الدولة بعد انتهاء عالقة العمل التعاقدية مع المؤسسات
التي يعملون فيها.
وتهدف التسهيالت الجديدة إلى توفير خيارات اإلقامة طويلة األمد
والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في اإلقامة على أرض الدولة
للرخاء واالستثمار من خالل نظام مالي وصحي مستقر وعالي
الجودة.
وينص القانون على امتيازات خاصة باإلقامة لمدة  5سنوات تجدد
تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الـ  55وما فوق حسب شروط
محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثما ار في عقار بقيمة مليوني

درهم أو أالّ تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو اثبات دخل ال

يقل عن  20.000درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام
 2019بحسب ما أوردته وكالة أنباء اإلمارات "وام".
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نت،
ّ

الرئيس السوداني يعّين محافظا جديدا للمصرف المركزي
عين الرئيس السوداني عمر حسن البشير ،محمد خير الزبير
ّ
محافظا جديدا للبنك المركزي ،خلفا للمحافظ السابق حازم عبد
القادر الذي كان توفي بسكتة قلبية في تركيا.
وسبق أن تولى الزبير هذا النصب من عام  2011حتى عام
 ،2013كما شغل منصب وزير الدولة للمالية .ويأتي تعيين
الزبير في وقت يشهد فيه االقتصاد السوداني حالة من االضطراب
وتعاني فيه البالد من أزمة عملة ومن أحد أعلى معدالت التضخم
في العالم .كما يأتي بعد أسبوع من إقالة الرئيس البشير للحكومة
وتعيين رئيس جديد للوزراء وخفض عدد الو ازرات بنحو الثلث.
في سياق آخر ،كشف الجهاز المركزي لإلحصاء عن ارتفاع
معدل التضخم في البالد إلى مستويات جديدة في أغسطس/آب
بلغت  66.82في المئة مقابل  63.94المئة في يوليو/تموز.

بتصرف)
المصدر (موقع العربية.نت،
ّ

ارتفاع حجم االستثمارات المغربية الخارجية
بلغ حجم التدفقات االستثمارية الخارجية للمغرب مع نهاية شهر أغسطس
(آب) الماضي  7.22مليار درهم ( 768مليون دوالر) ،بحسب
إحصائيات مكتب الصرف (هيئة حكومية مكلف مراقبة وتقنين عملية
صرف العمالت وحركتها عبر الحدود المغربية).
وشهدت هذه التدفقات ارتفاعا بنسبة  28.8في المئة خالل هذه الفترة،
نتيجة توسع االستثمارات المغربية في أفريقيا.
في المقابل ،انخفض حجم تدفقات االستثمارات الخارجية الواردة على
المغرب بنسبة  7.3في المائة ،وبلغت  21.8مليار درهم ( 2.32مليار
دوالر) خالل هذه الفترة .وبذلك بلغ صافي تدفق االستثمارات الخارجية
للمغرب  14.6مليار درهم ( 1.55مليار دوالر) خالل هذه الفترة،
منخفضا بذلك بنسبة  18.6في المائة مقارنة بالفترة ذاتها مع العام
الماضي.
أن إحصائيات مكتب الصرف تشير إلى ارتفاع العجز
تجدر اإلشارة إلى ّ
التجاري للمغرب (مبادالت السلع والبضائع) خالل هذه الفترة بنسبة

 10.1في المائة ،نظ اًر لزيادة الواردات بقيمة أعلى من مستوى زيادة
الصادرات.
بتصرف)
المصدر (جريدة الشرق األوسط،
ّ

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية  14في المئة
أشار وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصر ،إلى ارتفاع صادرت
مصر غير البترولية خالل األشهر الـ 7األولى من العام الحالي 14.3
في المئة إلى  14.89بليون دوالر ،من  13.25بليون خالل الفترة ذاتها
العام الماضي.
ولفت إلى "ارتفاع الواردات  15.28في المئة إلى  38.15بليون دوالر،
من نحو  33.97بليون" ،مشي ار إلى "ارتفاع معدالت التجارة الخارجية
غير البترولية  15المئة إلى  53.048بليون دوالر".
وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ،التابعة
لو ازرة التجارة والصناعة ،أظهر ارتفاع الصادرات غير البترولية  12في
مبينا ارتفاع معدالت التبادل
المئة عام  2017إلى  20.5بليون دوالرّ .
التجاري بين مصر والواليات المتحدة  29.2في المئة إلى  3.8بليون
دوالر ،ومع الدول األفريقية باستثناء العربية  24.8في المئة إلى 1.4
بليون دوالر .في حين زادت معدالت التبادل التجاري السلعي بين مصر
والدول العربية  11.8في المئة إلى  7.9بليون دوالر ،وبين مصر

واالتحاد األوروبي  5.2في المئة إلى  16.2بليون.

بتصرف)
المصدر (جريدة الحياة،
ّ

