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االقتصادي  الملتقى  فعاليات  الرياض  السعودية  العاصمة  استضافت 
السعودي االماراتي، بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية واتحاد 
تجارة  وغرفة  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  والصناعة  التجارة  غرف 
أبوظبي، وبحضور وزير التجارة واالستثمار السعودي الدكتور ماجد بن 
عبدهللا القصبي، ووزير االقتصاد اإلماراتي المهندس سلطان بن سعيد 
عبدهللا  سامي  الدكتور  السعودية  الغرف  مجلس  ورئيس  المنصوري،  
العبيدي، ونائب رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة االماراتي 
األعمال  أصحاب  من   )200( ونحو   ، العويس  سلطان  بن  عبدهللا 

السعوديين واإلماراتيين.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد هللا العبيدي، 
إلى أّن "انعقاد الملتقى يؤكد أن العامل االقتصادي هو الُمحرك األساسي 
واألكثر تأثيرًا في رسم خريطة العالقات السعودية اإلماراتية"، معتبرا أّن 
"التعاون االقتصادي بين البلدين ُيعد خطوة ال غنى عنها نحو االرتقاء 
بالعالقات التجارية واالستثمارية إلى المستوى الذي يتطلع ويطمح إليه 
الجميع"، موضحا أّن "حجم العالقة االقتصادية بين السعودية واإلمارات 

هو األكبر بين مثيالتها في دول مجلس التعاون الخليجي".
من ناحيته لفت نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة اإلمارات 
دولة  بين  االقتصادية  "العالقات  أّن  إلى  العويس،  بن سلطان  عبد هللا 
قديمة وأزلية وهى  السعودية  العربية  المتحدة والمملكة  العربية  اإلمارات 

في تطور مستمر".
المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

الرياض تستضيف الملتقى السعودي – اإلماراتي 

كشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، عن تراجع احتياط الجزائر 
"لألسف،  وقال:  دوالر،  مليار   80 من  أقل  إلى  األجنبي  النقد  من 
احتياطاتنا من النقد األجنبي تراجعت إلى أقل من 80 مليار دوالر، هي 

في حدود 79.80 مليار دوالر".
وبلغت احتياطات الجزائر من النقد األجنبي 82.12 مليار دوالر بنهاية 
بنهاية  دوالر  مليار   97.33 مقابل  الماضي  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 

.2017
مع  األخيرة  السنوات  خالل  الجزائر  على  المالية  الضغوط  وتزايدت 
انخفاض أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014، في 
ظل اعتماد اقتصاد البالد بقوة على العائدات النفطية. وانعكس ما يجري 
في أسواق الطاقة العالمية بشكل واضح على احتياطات الجزائر من النقد 
األجنبي التي هوت من 192 مليار دوالر في 2014، إلى 108 مليارات 

دوالر في منتصف 2017.

ونما اقتصاد الجزائر خالل 2018 بنحو 2.3 في المئة، بفضل ارتفاع 
أسعار النفط، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.4 في المائة خالل العام السابق، 
لكن معدل النمو ظل أقل من الرقم المستهدف من الحكومة في هذا العام 

عند 4 في المائة.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

80 مليار دوالر احتياطي الجزائر من النقد األجنبي 

04 شباط )فبراير( 2019

األجنبية  بالعملة  الودائع  ارتفاع  حديثة  رسمية  بيانات  أظهرت 
للشهر الثالث على التوالي لدى القطاع المصرفي المصري بنسبة 
)ديسمبر(  األول  كانون  أساس سنوي خالل شهر  %9.4 على 

الماضي.
ارتفعت  المصري،  المركزي  البنك  أصدرها  التي  للبيانات  ووفقا 
الودائع بالعملة األجنبية إلى 743.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 
العام  من  الفترة  نفس  خالل  جنيه  مليار   679 مقابل   2018
2017. وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت الودائع األجنبية خالل 
مليار   735.12 بنحو  مقارنة  هامشية،  بنسب   2018 ديسمبر 

جنيه بنهاية نوفمبر 2018.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع االحتياطي الدولي 
لمصر خالل ديسمبر الماضي بنسبة %4.4، على أساس شهري، 

فاقدًا نحو 1.962 مليار دوالر.
وزادت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي خالل العام المالي 
2017 - 2018 بنسبة بلغت نحو %22.3عن العام السابق. 
فيما بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع األعمال الخاص نحو 

521 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ 14.4 في المئة.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

ارتفاع ودائع القطاع المصرفي المصري األجنبية


