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كانون الثاني (يناير)  2019نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

قطر تصدر قانونا استثماريا يسمح بتملك األجانب  100في المئة
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،قانون تنظيم
استثمار رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي ،الذي
يسمح بتملك األجانب للمشروعات بنسبة  100في المئة.
ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية االقتصادية ،وجذب
استثمارات أجنبية في جميع األنشطة والقطاعات االقتصادية
والتجارية ،واستقطاب رؤوس األموال األجنبية ،وتحقيق التنوع
االقتصادي توافقاً مع رؤية قطر الوطنية  ،2030ورفع مؤشر
الثقة واألمان االستثماري في الدولة.
وبموجب مشروع القانون ،سيفتح المجال لالستثمار األجنبي بنسبة
تملك  100%في مختلف القطاعات ،ودعم دخول رؤوس األموال
إلى السوق القطري ،من خالل توفير العديد من الحوافز ومن أهمها
تخصيص أراض للمستثمرين غير القطريين إلقامة مشاريعهم ،إلى
جانب إمكانية اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية ،وإتاحة
يعد خطوة
حرية تحويل االستثمارات داخل الدولة وخارجها .كما أنه ّ

مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات ،حسب مراقبين.
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديد،
ّ

قفزة قياسية إليرادات السياحة في تونس
قفزت إيرادات السياحة في تونس إلى  1.36مليار دوالر نهاية عام
 ،2018مع وصول عدد قياسي من الزائرين بلغ  8.3مليون ،بما يمثل
تعافياً قوياً لهذا القطاع الحيوي حيث تمثل السياحة  8في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي التونسي.
ومن شأن عودة األوروبيين أن تمنح االقتصاد دعماً مهماً ،وقد بدأت
شركات السياحة الكبرى في أوروبا العودة إلى تونس العام الماضي،
بعدما ابتعدت عنها على مدى ثالثة أعوام عقب الهجوم على شاطئ
في سوسة الذي أسفر عن مقتل  39سائحاً وهجوم منفصل على متحف
باردو في العاصمة تونس أدى إلى مقتل  21شخصاً .وتفيد بيانات
البنك المركزي أن إيرادات السياحة عام  2018ارتفعت نحو  45في
المائة عن عام  2017لتصل إلى  4.09مليار دينار ( 1.36مليار
دوالر).
السياح إلى  8.3مليون من سبعة ماليين في  ،2017وشغل
وقفز عدد ّ
الفنادق زوار من الجزائر وروسيا ودول أوروبية .وتتوقع تونس أن يصل

عدد السياح إلى تسعة ماليين للمرة األولى خالل عام  2019الحالي.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسطّ ،

 42.55مليار دوالر احتياطات مصر األجنبية
كشف البنك المركزي المصري عن بلوغ صافي االحتياطات
األجنبية  42.551مليار دوالر مع نهاية ديسمبر (كانون األول)
 ،2018منخفضاً بنحو ملياري دوالر عن الشهر السابق ،حيث
كان االحتياطي النقدي يساوي  44.513مليار دوالر في نوفمبر
تشرين الثاني.
وظلت احتياطات مصر األجنبية تزيد بشكل مطرد منذ نحو
ثالث سنوات ولم تتراجع إال مرتين فقط في يوليو (تموز) 2016
وأكتوبر (تشرين األول)  ،2016باإلضافة إلى الشهر الماضي.
وبلغ الدين الخارجي لمصر  92.64مليار دوالر في نهاية يونيو
حزيران الماضي بزيادة  17.2بالمئة على أساس سنوي.
وكانت أعلنت الرئاسة المصرية نهاية ديسمبر (كانون األول)
الماضي ،أنها تتوقع تسّلم الشريحة الخامسة وقيمتها مليا ار دوالر
من قرض صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) الجاري.
أن صندوق النقد الدولي قدم برنامج قرض بقيمة
مع اإلشارة إلى ّ
 12مليار دوالر في  ،2016حين وافقت مصر على حزمة

إصالحات تشمل خفض قيمة الجنيه ،وخفض دعم الطاقة وتطبيق
ضريبة القيمة المضافة.
بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcعربي،
ّ

زيادة إيرادات النفط في ليبيا  78في المئة
ارتفعت إيرادات النفط الليبية إلى  24.4مليار دوالر عام ،2018
بزيادة  78في المئة عن سنة  ،2017وذلك بحسب "المؤسسة
الوطنية للنفط" التي كشفت عن أنها سجلت متوسط إنتاج يومي
بلغ  1.107مليون برميل يومياً العام الماضي.
وفي هذا المجال ،أوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى
أن "ليبيا التي حققت العام الماضي أكبر زيادة في
صنع هللاّ ،
إنتاج النفط خالل  5سنوات ،تستهدف زيادته بأكثر من الضعف
إلى  2.1مليون برميل يوميا بحلول  ،2021شرط أن يتم تعزيز
األمن واالستقرار".
أن "ليبيا تنتج حالياً  953ألف برميل يومياً ،وهو ما
وأشار إلى ّ
يقل عن الطاقة اإلنتاجية قبل بدء الحرب والتي كانت قد بلغت
 1.6مليون برميل يومياً" ،مطالبا "بتحسين أمن العاملين إلتاحة
المجال أمام استئناف اإلنتاج من حقل الش اررة النفطي ،وطاقته
 315ألف برميل يوميا".
وفي  8ديسمبر/كانون األول الماضي ،سيطر على الحقل
رجال قبائل ومحتجون مسلحون وحراس حكوميون يطالبون بدفع

مرتباتهم .ومن المتوقع أن يقل اإلنتاج من الحقل بما يصل إلى
 11ألف برميل يومياً عندما يتم استئناف العمل بعد اإلغالق،
نظ اًر لعمليات نهب تحصل فيه.
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديد،
ّ

