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البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئيُس  كشف 
للسياحة والمعارض الشيخ خالد آل خليفة، 
البحرين  في  السياحة  نسبَة  ارتفاع  عن 
متوقعا  العام،  بداية  منذ   5.3% بنسبة 

المزيد من االرتفاع في المستقبل القريب.
"العربية.  مع  مقابلٍة  في  خليفة،  آل  وأكد 
السفر  سوق  فعاليات  هامش  على  نت" 
العالمي، أّن "أكثر من 9.1 مليون سائح 
مشيرا  العام"،  بداية  منذ  البحرين  زاروا 
هذا  التسوق  مهرجان  "عائدات  أّن  إلى 
العام  بنسخة  مقارنة  للضعف  قفزت  العام 
 19 إلى  دينار  ماليين   8 من  الماضي، 

مليون دينار بحريني".
وشدد على أّن "البحرين تركز على السائح 
مكتب  افتتاح  تم  الغاية  ولهذه  الخليجي، 

حيث  السعودية  في  السياحة  لترويج 
ركزنا على السياحة العائلية، ما زاد مبيع 
 86 بنسبة  السياحية  الترويجية  العروض 
في المئة والليالي السياحية بنسبة 26 في 

اإليجابية  المؤشرات  لهذه  ونتيجة  المئة، 
دول  في  آخر  مكتب  افتتاح  يتم  سوف 

الكويت في العام 2019".
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

 السياحة في البحرين تحقق نمّوا 5.3 في المئة 

في  االقتصادي  التضخم  نسبة  سجلت 
تونس استقرارًا خالل شهر أكتوبر )تشرين 
عند  التوالي،  على  الثاني  للشهر  األول(، 
ارتفاع  تسجيل  بعد  المائة،  في   7.4
العام  من  األولى  األشهر  طوال  متواصل 

الحالي.
ووفقا للمعهد التونسي لإلحصاء، فإّن هذا 
االستقرار النسبي للتضخم، يعود سببه إلى 
تراجع مؤشرات األسعار على مستوى المواد 
وجه  على  المختلفة  والمشروبات  الغذائية 
في   7 بنحو  بتراجعها  وذلك  الخصوص، 
المائة. وشهدت نسبة التضخم االقتصادي 
نهاية  منذ  تصاعديًا  نسقًا  تونس  في 
الحالي،  العام  بداية  وحتى   2017 العام 
وتجاوزت حدود 6 في المائة خالل شهر 
ديسمبر )كانون األول(، لتستقر في حدود 
6.9 في المائة خالل شهر يناير )كانون 

الثاني( الماضي. 
خالل  ملحوظ  بشكل  النسبة  تلك  وقفزت 
 7.8 حدود  في  لتستقر  التالية  األشهر 
)حزيران(  يونيو  شهر  خالل  المائة  في 
على  األعلى  النسبة  وهي  الماضي، 

اإلطالق منذ سنوات، وقد تراجعت خالل 
)أيلول(  سبتمبر  الماضيين  الشهرين 

وأكتوبر.
األوسط،  الشرق  )صحيفة  المصدر 

بتصّرف(

تراجع نسبة التضّخم االقتصادي في تونس



أّكدت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط، أّن "انتعاشا كبيرا في 
أعداد السياح سيقود لمساهمة القطاع بنسبة %15 من الناتج المحلي 

اإلجمالي في العام الحالي".
وزاد عدد الزائرين نحو %40 على أساس سنوي في نهاية سبتمبر 
)أيلول(، وفي حال استمر األمر على هذا المنوال، فإن عدد السّياح 

سيتجاوز العشرة ماليين للمرة األولى منذ 2012.
إلى  "رويترز"،  لوكالة  المشاط في حديث صحافي  الوزيرة  وأشارت 
بداية  ومنذ  )زائر(،  مليون   7.5 نحو  بلغنا   2017 عام  "في  أّنه 
العام 2018 الحالي تعّد األرقام جيدة جدا ويوجد منحنى حاد جدا 

)للنمو(".
ولفتت إلى أّنه "من المتوّقع أن تسهم السياحة في مصر بأكثر من 
15 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام الجاري بعدما 

أصبحت أسرع القطاعات نموا في مصر".
المصدر )موقع cnbc  عربي، بتصّرف(

مصر تتوّقع نمو قطاع السياحة 15 في المئة

الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في دولة اإلمارات  ارتفعت 
العربية المتحدة إلى مستوى قياسي يعد األول من نوعه، وذلك بعد أن 
وصل إجمالي رصيدها إلى 286 مليار درهم في نهاية شهر أيلول 
الصادرة  األرقام  أظهرتها  التي  للمعطيات  الماضي. ووفقا  )سبتمبر( 
سجلتها  التي  الزيادة  قيمة  بلغت  المركزي،  اإلمارات  مصرف  عن 
الودائع الحكومية نحو 74 مليار درهم خالل األشهر التسعة األولى 

من العام الجاري. 
النفط  ارتفاع أسعار  الحكومية بدعم من  الودائع  الزيادة في  وجاءت 
التي نمت بأكثر من %35 خالل الـ 12 شهرا الماضية وهو ما ساهم 
في زيادة إيرادات الحكومة، وظهر جليا من خالل االرتفاع في إجمالي 

أصول الجهاز المصرفي اإلماراتي. 
العام  بداية  منذ  الحكومية  المالية  الفوائض  في  الزيادة  ساهمت  وقد 
الجاري، في زيادة اإلنفاق الحكومي الذي بلغ خالل النصف األول 

من العام نحو 186 مليار درهم، وذلك بحسب األرقام واإلحصاءات 
الصادرة عن وزارة المالية. 

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

ارتفاع الودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي اإلماراتي

توّقع النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي سعد عنداري، أن 
يبدأ لبنان التنقيب عن الغاز في نهاية 2019، وهو ما سيستغرق 
ما بين ثالث وأربع سنوات، وذلك عن طريق كونسورتيوم تقوده 

شركة النفط الفرنسية العمالقة توتال.
وكانت السلطات اللبنانية قد وافقت في مايو )أيار( الماضي على 
الفرنسية وإيني  توتال  قدمها كونسورتيوم مكون من  تنقيب  خطة 

اإليطالية ونوفاتك الروسية.
وأكد عنداري أّن "لبنان بموارده المحدودة ال يمكنه االعتماد على 
الزراعة أو الصناعة لتحقيق النمو، بل يحتاج إلى اقتصاد قائم على 
المعرفة باستثمارات في مجاالت من بينها تكنولوجيا المعلومات"، 
موضحا أّن "االقتصاد ينمو في نطاق بين 1 و%3 لكنه يتحمل 
تذكر،  دولية  مساعدة  دون  من  سوري  نازح  مليون   1.5 عبء 
األمر الذي تسبب بتوترات في سوق العمل، إذ يعاني اللبنانيون 

أنفسهم من تزايد معدالت البطالة".
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

لبنان يبدأ التنقيب عن الغاز في نهاية 2019


