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

ارتفاع احتياطات البنوك في مصرف اإلمارات المركزي
ارتفع إجمالي احتياطات البنوك في مصرف اإلمارات المركزي ،مع
نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام  2018إلى 283.4
مليار درهم ،بزيادة  11.8مليار درهم وبنمو  4.3في المئة مقارنة مع
 271.6مليار خالل الشهر ذاته من العام .2017
ووفقا ألحدث احصاءات مصرف اإلمارات المركزي حافظت احتياطات
البنوك على نهج متصاعد بشكل عام منذ بداية  2018رغم حالة
التذبذب التي شهدتها في بعض األشهر حيث وصل إجمالي قيمتها
في نهاية النصف األول  267مليا اًر قبل أن تعاود الصعود مجدداً في
نهاية العام وتحديداً خالل شهري أكتوبر ونوفمبر وتقفز إلى مستوى
 283.4مليار .
وشكلت شهادات اإليداع التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي
والبالغة قيمتها  125.8مليار في نهاية شهر نوفمبر من العام 2018
نحو  44%تقريباً من إجمالي احتياطاتها في حين سجل 42.9%

وبقيمة  121.8مليار لمصلحة بند االحتياطي اإللزامي ونحو 13.1%
وبقيمة  35.8مليار درهم تحت بند صافي الحسابات الجارية.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتيةّ ،

انخفاض عجز الموازنة العامة لمملكة البحرين
كشف "صندوق النقد الدولي" عن انخفاض عجز الموازنة العامة
لمملكة البحرين إلى  6.5في المئة خالل األعوام الثالثة الماضية.
ووفقاً لبيانات رسمية نشرها "مصرف البحرين المركزي" ،تراجع
الدين العام في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة
 2.46في المئة قياساً مع الشهر السابق له.
ويتوقع "صندوق النقد الدولي" أن يؤدي استمرار ارتفاع النفط
خالل عام  2019إضافة الى مواصلة برامج اإلصالح المالي
التي تتم تحت إشرافه في العديد من الدول المصدرة والمستوردة
للنفط إلى تحسن أداء الموازنات الحكومية في  14دولة عربية مع
تحقيق  5دول منها فائضاً مقابل تراجع االداء في  5دول فقط،
مع تواصل التحسن في نفس العدد من الدول خالل العام .2019

بتصرف)
المصدر (موقع النشرة االقتصادي،
ّ

ارتفاع حجم الصادرات المصرية  11.6في المئة
كشفت بيانات رسمية أوردها المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء المصري،
ارتفاع إجمالي صادرات مصر خالل العام الماضي بنسبة 11.6%
ليسجل نحو  25مليار دوالر.
وبلغ حجم الصادرات المصرية خالل عام  2018المنصرم نحو 25
مليار دوالر ،مقابل  22.4مليار دوالر خالل  ،2017مسجالً زيادة
بلغت نسبتها نحو  11.6في المئة .ووصلت قيمة التعاقدات التصديرية
للشركات المصرية بألمانيا إلى  130مليون دوالر ،وإتاحة  104فرص
تصديرية بقيمة 75مليون دوالر بواسطة جهاز التمثيل التجاري.

ويعود السبب في ارتفاع حجم الصادرات المصرية ،إلى رفع روسيا
الحظر المفروض على تصدير البطاطس المصرية ،وإلغاء الحظر على
المنتجات المصرية المصدرة إلى السودان ،ورفع كندا الحظر المفروض
على الشحن التجاري الجوي لرحالت مصر للطيران ،وإطالق منطقة
التجارة الحرة القارية اإلفريقية ،والتوقيع على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات
بين الدول العربية.
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نتّ ،

االستثمارات األجنبية ترتفع  36.7في المئة في المغرب
كشف مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بإحصاء تبادل التجارة
واالقتصاد) ،عن ارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة 36.7
شهر من  .2018وقد بلغت
في المئة على أساس سنوي خالل ً 11ا
االستثمارات األجنبية المباشرة  31.82مليار درهم ( 3.3مليار دوالر)،
خالل الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني)
.2018
أكد رئيس الحكومة المغربية ،سعد الدين العثماني ،التزام الحكومة
وّ
بتحسين مناخ األعمال للمستثمرين المغاربة واألجانب ،مشي ار إلى "اننا
مستعدون لتيسير وتحسين مناخ األعمال ،لفائدة المستثمرين المغاربة
واألجانب ،بما يمهد لتوجيه استثمارات إضافية نحو القارة اإلفريقية".
إلى ذلك ،ارتفعت صادرات المغرب بنسبة  7.1%على أساس سنوي
لتصل  367مليار درهم ( 38.8مليار دوالر) ،خالل  11شه ار من
 .2018كما ارتفعت واردات المغرب بنسبة  % 7.7على أساس

سنوي إلى  471مليار درهم ( 49.8مليار دوالر) ،خالل  11شه ار
من .2018

بتصرف)
المصدر (موقع النشرة االقتصاديّ ،

تونس :مشاريع طاقة متجددة بـ  2.5مليار دينار
أن "تونس ستنتج
أشار رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ،إلى ّ
ربع إنتاجها من الطاقة في  2020عبر مشاريع طاقة متجددة
بقيمة  2.5مليار دينار تونسي ( 835.56مليون دوالر) .كما
ستنتج تونس ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول ."2020
وأعلن الشاهد عن مشروعات للطاقة المتجددة تسمح بتوفير 25
أن "إنجاز
في المائة من استهالك الطاقة في البالد ،الفتا إلى ّ
هذه المشاريع ،التي تعد األولى من نوعها في تونس ،من ناحية
األهمية والحجم ،سيمكن من التخلص تدريجيا من عجز الطاقة،
كما سيفضي إلى الحد من مستوى العجزي التجاري".
من جهة أخرى ،أظهر تقرير صادر عن المعهد الوطني التونسي
لإلحصاء ،زيادة العجز التجاري لتونس إلى مستوى قياسي عند
نحو  19مليار دينار ( 6.33مليار دوالر) في  ،2018ارتفاعا
من  15.6مليار في  .2017وبحسب بيانات المعهد ،ارتفعت

الواردات  20في المائة إلى  60مليار دينار.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

