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التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خالل زيارته إلى العاصمة 
القطرية الدوحة، رئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، 
بحضور النائب األول للرئيس محّمد بن طوار الكواري، حيث جرى خالل 
اللقاء بحث سبل تعزيز عالقات التعاون التجاري بين البلدين والمجاالت 
المتاحة لالستثمار في كل من قطر وباكستان، وإمكانية إقامة مشروعات 

مشتركة خصوصا في القطاعات الصناعية والغذائية.
وأشار خان إلى عمق العالقات التي تربط باكستان مع قطر، مشيرا إلى 
حرص إسالم أباد على تعزيز عالقات التعاون المشترك مع الدوحة في 

مختلف المجاالت.
القطرية  الشركات  نمو عدد  إلى  ثاني  آل  الشيخ خليفة  لفت  من جهته 
الباكستانية المشتركة العاملة في السوق القطري، والتي بلغت نحو 1250 

شركة بنهاية العام 2018، تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، إضافة 
إلى وجود جالية باكستانية كبيرة تعمل وتساهم في النهضة التي تشهدها 

البالد.
وأشار إلى نمو التبادل التجاري بين قطر وباكستان بنسبة %100 خالل 
العام 2017 إذ بلغت قيمته نحو 1.6 مليار دوالر مقابل 782 مليون 
دوالر في العام 2016، كما واصل التبادل التجاري نموه المتصاعد في 
العام  من  األولى  التسعة  األشهر  قيمته خالل  بلغت  إذ   ،2018 العام 
الماضي نحو 1.8 مليار دوالر بزيادة نسبتها %12.5 عن العام 2017 

بأكمله، مما يعكس تطور العالقات التجارية بين البلدين.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

رئيس غرفة قطر يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

حّلت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المركز األول أوسطيًا والـ 46 
عالميًا على مؤشر »بلومبيرج« لالبتكار لعام 2019، الذي يحلل عشرات 
المعايير لقياس ابتكار الدول بما في ذلك اإلنفاق على األبحاث والتطوير 

والقدرة التصنيعية، ومدى تركز شركات التكنولوجيا في القطاع العام.
ألمانيا  تلتها  العام،  العالمي هذا  التصنيف  الجنوبية  وتصدرت كوريا 
البحث  التي طرأت على قطاعي  التحسينات  بعد  الثاني  المركز  في 
والتعليم في أكبر اقتصاد في أوروبا. وصعدت الواليات المتحدة إلى 
المركز الثامن، بعد عام من إقصائها من المراكز العشرة األولى للمرة 
األولى بسبب تراجع أدائها في مجال التعليم. وتراجعت السويد التي 
كانت تحتل المركز الثاني في 2018، إلى المركز السابع هذا العام، 
إلى  الصين  في  االختراع  براءات  أنشطة  في  التسارع  أدى  في حين 
صعودها إلى المركز 16. وتراجعت المملكة المتحدة إلى المركز 18، 

تلتها أستراليا في المركز 19. وكان من بين الوافدين الجدد للقائمة 
بعض أكبر االقتصادات الناشئة وهي الهند )54( والسعودية )56( 

والمكسيك )59( وفيتنام )60(.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

اإلمارات األولى إقليميا في مؤّشر "االبتكار" 

23 كانون الثاني )يناير(2019



األجنبية  االستثمارات  ارتفاع  عن  المغربي  الصرف  مكتب  كشف 
المباشرة %28.6 إلى 33.5 مليار درهم، بالتوازي مع زيادة العجز 
مليار دوالر( في   21.36( مليارات درهم   204 إلى   8% التجاري 

2018، مقارنة مع مستواه في السنة السابقة.
لتفوق  إلى 478.7 مليار درهم مغربي،  الواردات 9.3%  وارتفعت 
الصادرات التي بلغت 274.2 مليار درهم مرتفعة 10.2 في المئة. 
في حين زادت فاتورة واردات البالد من الطاقة %18.4 إلى 82.3 
مليار درهم. وبلغ إجمالي صادرات قطاع السيارات 60 مليار درهم، 
ومشتقاته  الفوسفات  مبيعات  زادت  بينما  المئة،  في   10.7 مرتفعا 

%17 إلى 51.7 مليار درهم.
في المقابل وانخفضت تحويالت المغاربة المقيمين في الخارج 1.7% 
إلى   1.4% السياحة  إيرادات  نمت  فيما  درهم،  مليار   64.8 إلى 
احتياطيات  التجاري على  العجز  اتساع  مليار درهم. ويؤثر   73.2

المغرب من النقد األجنبي، التي انخفضت %5.2 على أساس سنوي 
الثاني، وهو ما  يناير كانون  التاسع من  إلى 229 مليار درهم في 

يكفي لتغطية احتياجات البالد من الواردات لمدة خمسة أشهر.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

ارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة في المغرب

خّفضت وكالة "موديز" العالمية لخدمات المستثمرين تصنيف لبنان للدين 
تقليل  موديز  وكالة  قرار  يعكس  حيث   ،Caa1 إلى   B3 من  السيادي 
التصنيف، تزايد المخاطر حول السيولة واالستقرار المالي بما قد يؤدي 
إلى اللجوء إلعادة هيكلة الديون أو القيام بإجراءات أخرى قد تشكل تعثرًا 

وفق تصنيفات الوكالة.
أو عكس  باحتواء  الحكومة،  تقوم  أن  باحتمال  "موديز"  وكالة  وتوقعت 
عبء الدين المرتفع وعبء الفائدة في ظل تدهور ظروف التمويل المحلية 
والخارجية، أو قد تسعى إلى تعزيز القدرة على تحمل الديون، معلنة أّن 

التأخير المستمر في تشكيل الحكومة يزيد من الضغوط على لبنان.
إذا قامت حكومة  السداد  التخلف عن  يتم تجنب  قد  فإّنه  للوكالة  ووفقا 

جديدة، عند تشكيلها، باتخاذ بعض إجراءات الدمج المالي التي تطلق 
العنان لحزمة أموال مؤتمر "سيدر".

كذلك خفضت "موديز" سقف السندات طويلة األجل للعملة األجنبية إلى 
B2 من B1، وسقف الودائع إلى Caa1  من B3 والسندات بالعملة 

. Ba2  من Ba3 المحلية والسقوف المودعة إلى
المائة من  للبنان نسبة 30 في  التمويلية  ويتجاوز إجمالي االحتياجات 
الناتج المحلي اإلجمالي، وهي من بين أعلى المعدالت السيادية، وفق 

الوكالة.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

"موديز" تخّفض تصنيف لبنان للدين السيادي


