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مصر تستهدف خفض العجز الكلّي  9.8في المئة
أن "مصر
أشار وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط ،إلى ّ
تنفذ برنامج إصالح اقتصادي يشمل إصالح السياسات المالية
أن "مصر من خالل هذه السياسة اإلصالحية
والضريبية" ،الفتا إلى ّ
نجحت في خفض معدالت العجز الكلى إلى نحو  9.8%من الناتج
المحلى اإلجمالي في  30حزيران الماضي وتستهدف خفض العجز
إلى  8.4%خالل العام المالي الجاري".
كالم الوزير معيط جاء خالل لقاءه وفدا من جمعية الضرائب
أن "حجم اقتراض الحكومة خالل  7سنوات،
المصرية ،حيث ّ
أكد ّ
وصل إلى  2.5تريليون جنيه ،حيث أصبحت الديون تضغط على
الموازنة العامة للدولة ،ووصلنا اآلن إلى مرحلة ضرورة السداد"،
أن "تلك المعدالت من الديون لو تركت ،ستحمل األجيال
مشددا على ّ
أعباء كبيرة" ،الفتًا إلى "أهمية خفض معدالت العجز والدين
المقبلة
ً

بالشكل المناسب".
بتصرف)
المصدر (موقع االقتصاد االلكتروني،
ّ

الحكومة السودانية الجديدة تقر خطة اقتصادية قصيرة المدى
بدأت الحكومة السودانية الجديدة برئاسة معتز موسى ممارسة
مهامها ،حيث تسعى إلى تنفيذ خطة قصيرة المدى تعتمد على
استخدام أسلوب الصدمات من أجل حلحلة األزمات االقتصادية
والمعيشية التي تعاني منها البالد.
وبينما لم تكشف الحكومة عن تفاصيل الخطة وما إذا كانت
تتضمن ق اررات متعلقة بسوق الصرف األجنبي ،اكتفى رئيس
الوزراء السوداني معتز موسى بالقول خالل انعقاد الجلسة األولى
إن "المرحلة المقبلة ستكون إلحداث نقلة
لمجلس الوزراء الجديدّ ،
عملية لصالح االستقرار االقتصادي وفق برنامج عمل مكثف
موحد يتسم بجدية التنفيذ ومصداقية التوجه بجداول زمنية معلومة
ومحددة برقابة ومتابعة فاعلة ولكن بهدف إحداث تغيير شامل

يخدم األجندة الوطنية التي تلبي تطلعات الشعب السوداني".
بتصرف)
المصدر (موقع االقتصاد االلكتروني،
ّ

قطر ثاني أغنى بلد عالمّيا بحلول 2020

توقع صندوق النقد الدولي تراجع دولة قطر من صدارة أغنى
المناطق في العالم بحلول العام  ،2020إلى المرتبة الثانية لصالح
منطقة ماكاو التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
وصنف صندوق النقد الدولي في تقريره الذي نقلته وكالة "بلومبرغ"،
مناطق العالم بحسب نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي،
انطالقا من األسعار الحالية.
فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في
ووفقا للتقرير ّ
قطر سيبلغ بحلول عام  2020قرابة  139.15ألف دوالر ،فيما
سيصل نصيب الفرد في ماكاو إلى  143.116ألف دوالر.
في حين توقع التقرير ،أن تحل لوكسمبورغ في  2020في
المرتبة الثالثة بنصيب فرد من حجم الناتج المحلي اإلجمالي عند

 118.15ألف دوالر.
بتصرف)
المصدر (موقع االقتصاد االلكتروني،
ّ

 60مليار دوالر احتياطي المركزي العراقي من العمالت األجنبية
كشف محافظ "البنك المركزي العراقي" علي العالق ،عن بلوغ
احتياطات العراق من العملة الصعبة  60مليار دوالر ،حيث باتت
تغطي  170%من حجم الكتلة النقدية للدينار العراقي.
أن "حجم االحتياطي النقدي من العملة األجنبية
وأوضح العالق ّ
يقاس دائما إلى حجم الكتلة النقدية من العملة المحلية الموجودة
في السوق ،إضافة إلى معايير دولية أخرى ،السيما وأن صندوق
النقد الدولي طور مؤخ ار معيا ار جديدا أضاف فيه قدرة الدولة على
تغطية التجارة وتسديد ديونها".
أن "البنك المركزي العراقي يمتلك احتياطيا من العملة األجنبية
وّ
أكد ّ
مريحا جدا ضمن التصنيفات الدولية ويعد متقدما بالنسبة للدول
األخرى ،مقارنة بالكتلة النقدية المطروحة من العملة المحلية"،
أن "االحتياطي يقترب من مستوى الـ 60مليار دوالر،
مشي ار إلى ّ
مقابل  43تريليون دينار ،ما يعني أنه يغطي  170بالمئة من

حجم الكتلة النقدية".

بتصرف)
المصدر (موقع االقتصاد االلكتروني،
ّ

 188مليون دوالر عجز الميزان التجاري البحريني
بلغ إجمالي صادرات البحرين غير النفطية  576مليون دوالر (216
مليون دينار) ،في حين بلغ حجم الواردات غير النفطية مليار دوالر (نحو
 404مليون دينار) ،ليصل بذلك العجز في الميزان التجاري إلى نحو
 188مليون دينار.
وتصدرت الصين المرتبة األولى من ناحية عدد الواردات للبحرين
بإجمالي  50مليون دينار ،تليها الواليات المتحدة األميركية بـ 44مليون
دينار ،واإلمارات بـ 35مليون دينار ،في حين احتلت السعودية المرتبة
الرابعة بنحو  28مليون دينار ،لتحتل الهند المرتبة الخامسة بإجمالي
 26مليون دينار.
وتصدرت السعودية المرتبة األولى من الدول التي يتم التصدير لها حيث
بلغ إجمالي الصادرات  52مليون دينار ،تليها االمارات بـ 26مليون
دينار ،فيما احتلت الواليات المتحدة األميركية المرتبة الثالثة بـ 22مليون
دينار لتأتي سلطنة عمان ومصر في المرتبة الرابعة والخامسة بـ 22

مليون و  15مليون كإجمالي للصادرات على التوالي.
بتصرف)
المصدر (موقع االقتصاد االلكتروني،
ّ

