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ارتفاع الودائع األجنبية للمصارف السعودية
بلغت الودائع األجنبية لدى المصارف
السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري،
نحو  158.8مليار ريال ،مسجلة ارتفاعا للربع
الثاني على التوالي.
وارتفعت الودائع األجنبية بنحو  23.5في
المئة ،بما يعادل  30.26مليار ريال بنهاية
الربع الثالث من  ،2018مقارنة بالفترة نفسها
من العام الماضي البالغة نحو  128.5مليار
ريال.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي
سجلت الودائع األجنبية أعلى مستوى
(ساما)ّ ،
لها في  27شهرا ،وبالتحديد منذ شهر حزيران
(يونيو)  ،2016والبالغة حينها نحو 160.8
مليار ريال .وشكلت الودائع األجنبية بنهاية
الربع الثالث  ،2018نحو  9.71في المئة من
إجمالي الودائع المصرفية ،فيما كانت تشكل

بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي نحو
 8.02في المئة ،بزيادة بلغت  169نقطة
أساس.
ونمت ودائع العمالت األجنبية لدى المصارف
العاملة في السعودية بنهاية شهر أيلول

(سبتمبر) الماضي ،بنحو  12.2في المئة ،بما
يعادل  17.27مليار ريال ،مقارنة بشهر آب
(أغسطس) السابق له ،محققه بذلك أعلى نمو
شهري منذ أكثر من عام.
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نتّ ،

ارتفاع فائض الميزان التجاري القطري
ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة
قطر ،خالل الربع الثالث من العام الجاري
بنسبة  35.8في المئة على أساس سنوي
إلى نحو  50مليار ريال ،وذلك وفقاً لبيانات
صادرة عن و ازرة التخطيط التنموي واإلحصاء
القطرية.
وساهم زيادة الفائض التجاري في ارتفاع قيمة
الصادرات خالل الربع الثالث بنسبة  32.3في
المئة ،لتصل إلى نحو  80مليار ريال بدعم
من ارتفاع أسعار النفط والغاز.
في المقابل سجلت الواردات السلعية إلى قطر
نمواً بنسبة  27في المئة ،إلى نحو  29.7مليار
ريال .هذا وارتفع إجمالي قيمة فائض الميزان
التجاري السلعي القطري بنهاية األشهر التسعة
األولى من العام الحالي إلى نحو  141مليار
ريال ،بزيادة نسبتها  37في المئة بالمقارنة مع

الفترة المقابلة من العام  ،2017بدعم من نمو

الواردات إلى  86مليار ريال.

الصادرات إلى  228مليار ريال ،وارتفاع قيمة

بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcعربي،
ّ

العجز التجاري الجزائري يتقلّص إلى  6.58في المئة

سجلت إيرادات الجزائر من الطاقة ارتفاعا بنسبة  18.21في المئة خالل
ّ
األشهر العشرة األولى من العام الحالي ،مقارنة مع الفترة المماثلة من
 ،2017ليتقلص بذلك العجز التجاري إلى  6.58في المئة.
وبلغت صادرات النفط والغاز التي تشكل  93.17في المئة من إجمالي
الصادرات 31.795 ،مليار دوالر ،ارتفاعاً من  26.896مليار دوالر
في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين األول) من العام
الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات اإلجمالية  34.126مليار دوالر ،مقابل 28.424
مليا اًر في األشهر العشرة األولى من  ،2017في حين تراجعت الواردات
 0.35بالمئة إلى  38.240مليار دوالر ،ليصل العجز إلى 4.114
مليارات دوالر مقابل  9.95مليارات دوالر خالل الفترة نفسها من العام
الماضي.

أما الصادرات خارج المحروقات فبلغت  2.33مليار دوالر خالل األشهر
العشرة األولى من السنة الجارية ،رغم ارتفاعها بـ 52.55بالمئة مقارنة
بالفترة نفسها من .2017
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديدّ ،

اإلمارات تتوقع استثمارات بـ  50مليار درهم في 2020
عزز قانون االستثمار األجنبي الذي أصدرته دولة اإلمارات العربية
المتحدة في شهر أكتوبر (تشرين األول) الماضي من تنافسية الدولة،
ورفع من جاذبيتها لجهة استقطاب المزيد من االستثمارات خالل
العامين القادمين .حيث من المنتظر ارتفاع إجمالي االستثمار
األجنبي المباشر في اإلمارات إلى  50مليار درهم خالل العام
 2020وفقاً لتقارير المؤسسات العالمية المتخصصة ومن ضمنها
"تريدينج إكنوميكس".
وكانت قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة في اإلمارات بلغت نحو
 33مليار درهم في العام  2017بنمو نسبته  10%مقارنة مع العام
 ،2016األمر الذي يعكس استمرار النهج الصاعد لمؤشر هذا النوع
من االستثمارات من جهة ،ويرسخ مكانة الدولة عالمياً وإقليمياً في
هذا المجال.
وتتبوأ دولة اإلمارات المركز  13عالمياً واألولى عربياً فيما يتعلق
بجذب االستثمارات األجنبية المباشرة بحسب تقرير "األونكتاد".

ويظهر الرصد الخاص بحركة االستثمارات األجنبية المباشرة تدفقها
على جميع القطاعات ما يعني منح االقتصاد الوطني المزيد من القوة
والمساهمة في زيادة فرص نموه خالل المرحلة القادمة.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتية،
ّ

االستثمارات األجنبية في المغرب تقفز بنسبة  41.5في المئة

قفزت االستثمارات األجنبية في المغرب بنسبة  41.5%على أساس
سنوي ،نتيجة تنفيذ صفقة استحواذ كبيرة من شركة جنوب أفريقية
على مجموعة مغربية عاملة في قطاع التأمين.
ووفقا لمكتب الصرف التابع لو ازرة االقتصاد والمالية ،وصلت التدفقات
الصافية لالستثمارات األجنبية المباشرة ،إلى  3.18مليارات دوالر
األول الماضي ،حيث بلغت قيمة الزيادة نحو
في نهاية شهر تشرين ّ
 930مليون دوالر عن أكتوبر (تشرين األول) من العام الماضي
.2017
وتزامن االرتفاع الكبير الذي سجلته االستثمارات األجنبية مع تحويل
العمالق "سانالم" الجنوب األفريقي نحو مليار دوالر لمجموعة "ساهام
فاينناس" المغربية ،بعد استحواذه على حصة إضافية بلغت 53.4%
من رأسمال المجموعة المغربية في مارس (آذار) الماضي.
وتنشط "ساهام فينانس" التي كانت ضمن مجموعة مملوكة لوزير

الصناعة والتجارة موالي حفيظ العلمي ،في  26دولة في أفريقيا

والشرق األوسط.

بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديد،
ّ

