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

سلطنة عمان :عجز الموازنة يبلغ حدود  5مليار دوالر

أظهرت بيانات حكومية ،تسجيل سلطنة عمان عج از في الموازنة بلغ
 1.87مليار ريال ( 4.86مليار دوالر) خالل الفترة من يناير (كانون
الثاني)  2018إلى نوفمبر (تشرين الثاني)  ،2018بانخفاض نسبته 43
في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام .2017
واستفادت سلطنة عمان من ارتفاع إيرادات الخام في  ،2018مع صعود
أسعار النفط العام الماضي بدعم من تخفيضات اإلنتاج.
وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تراجع متوسط إنتاج

األعضاء إلى  30.83مليون برميل يومياً خالل عام  ،2019مقارنة مع
 31.86مليون برميل في عام .2018
وكانت المنظمة توصلت إلى اتفاق في كانون األول (ديسمبر) الماضي
مع كبار المنتجين المستقلين يقضي بخفض اإلنتاج بمقدار  1.2مليون
برميل يومياً ،منها  800ألف برميل سيلتزم بها أعضاء أوبك ،والبقية
سيتحملها غير األعضاء.
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نتّ ،

كشف صندوق النقد العربي عن بلوغ موجودات القطاع المصرفي العربي
نحو  3.2ترليون دوالر ،أي ما نسبته  130في المئة من الناتج اإلجمالي
للدول العربية.
ووفقا للتقرير السنوي للصندوق عن االستقرار المالي في الدول العربية
لعام  ،2018نجح القطاع المصرفي العربي في خفض نسبة التسهيالت
غير العاملة إلى إجمالي التسهيالت إلى أدنى مستوى بين عامي 2013
و 2017عند  6.5في المئة ،ما ُيشير إلى تحسن نوع موجودات هذا
القطاع.
تميز القطاع المصرفي العربي بمالءة مالية مرتفعة ،إذ
وأظهر التقرير ّ
وصل معدل كفاية رأس المال إلى أعلى مستوى عند  27.5في المئة
مبينا استمرار ارتفاع معدل العائد على الموجودات
نهاية عام ّ .2017
للعام الثالث على التوالي ليبلغ  1.5في المئة نهاية عام .2017
وخلص التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي ،على رغم التحديات

واألخطار اإلقليمية والدولية ،كان مستق اًر وقاد اًر على تحمل الصدمات،
في ضوء ما حققه من مستويات جيدة من رأس المال وجودة األصول
والربحية ،ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الحياةّ ،

 3.2تريليون دوالر موجودات القطاع المصرفي العربي

البرلمان العراقي يقر موازنة  2019بقيمة  112مليار دوالر
أقر مجلس النواب العراقي الموازنة العامة لسنة  2019بقيمة قدرت
بنحو  112مليار دوالر ،حيث قدرت إيرادات الموازنة بـ  88مليار
دوالر على أساس سعر بيع لبرميل النفط الواحد بـ 56دوال ار وبواقع
تصدير  3.88مليون برميل يوميا ،من ضمنها ربع مليون برميل
مصدرة من إقليم كردستان.
وبلغ حجم العجز في الموازنة العامة  19.2مليار دوالر يتم تغطيتها
من االقتراض الخارجي والداخلي ،والفائض في حال ارتفعت أسعار
النفط.
وكان مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة العراقية يحتوي على
 52مادة ،تم إلغاء ثالث منها وإضافة نحو  30مادة جديدة
وشملت ميزانية عام  2019رواتب قوات البيشمركة الكردية ،وهي القوة
العسكرية في إقليم كردستان شبه المستقل ،بعد أن شهدت السنوات
السابقة خالفات حادة بين بغداد وأربيل حول تمويل البيشمركة .كما

وتضمنت إلزام الحكومة بإعادة أفراد الجيش والشرطة الذين فسخت
عقودهم في وقت سابق ،وتثبيت موظفي العقود وباألخص في و ازرة
الكهرباء ومفوضية االنتخابات.
بتصرف)
الحرة،
ّ
المصدر (موقع قناة ّ

ارتفاع احتياطي تونس من النقد األجنبي

كشف البنك المركزي التونسي عن ارتفاع احتياطي تونس من النقد
األجنبي إلى مستوى يغطي الواردات لمدة  91يوما ،وذلك بعد أسبوع من
التوقيع على قرض من السعودية بقيمة  500مليون دوالر.
ووفقا للبنك المركزي يبلغ احتياطي تونس من العملة األجنبية 15.09
مليار دينار (حوالي  4.99مليار دوالر) ،أو ما يغطي  91يوما من
الواردات بعد أن كان في حدود  80يوما.
وكانت أعلنت الحكومة التونسية عن توقيع وزير المالية رضا شلغوم في

العاصمة السعودية على قرض بشروط ميسرة بقيمة  500مليون دوالر.
وفي الشهر الماضي ،قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بعد زيارة
إلى الرياض إن السعودية تعهدات بمساعدات مالية قيمتها حوالي 830
مليون دوالر منها  500مليون دوالر ستستخدم لتمويل الموازنة .في حين
وافق االتحاد األوروبي على تقديم حزمة مساعدات مالية لتونس بقيمة
 305ماليين يورو.
بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcعربيّ ،

