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توقعت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، أن ينعكس اإلعالن عن تشكيل 
الحكومة اللبنانية "إيجابيًا" على التصنيف االئتماني للبنان، كذلك توقعت 
الضرورية  المالية  اإلصالحات  الحريري  سعد  الرئيس  حكومة  تنّفذ  أن 
إلطالق حزمة االستثمارات البالغة قيمتها 11 بليون دوالر، التي تعّهد 
ُعِقد في باريس في  الذي  الدوليون خالل مؤتمر "سيدر"  المانحون  بها 

نيسان )إبريل( الماضي.
ويعّبر بيان "موديز" عن االرتياح لتشكيل الحكومة واالنطالق في مسار 
سندات  أسعار  ارتفعت  إذ  األسواق.  في  أشاعه  مثلما  اإلصالحات، 
اليوروبوند بمعدل 4 في المئة بحسب االستحقاق، وتراجع كلفة تغطية 
األخطار السيادية المعروفة بـ credit default swap ما بين 3 و7 في 
المئة بحسب االستحقاق. كما حصل انخفاض طفيف في سعر صرف 
الدوالر المتداول بين المصارف. أما بالنسبة إلى البورصة التي ال تعكس 
وارتفعت  زيادة خجولة،  فقد سجلت  إلى صغرها،  نظرًا  الحركة،  أصاًل 

أسعار سهمي "سوليدير".
تغفل  لم  أنها  إال  "موديز"،  عنها  تحدثت  التي  اإليجابية  رغم  وعلى 

واقع استمرار ارتفاع األخطار االئتمانية بسبب نسبة النمو االقتصادي 
المنخفضة جدًا، مما سيشكل تحديًا لمساعي الحكومة لضبط األوضاع 

المالية.
المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

"موديز" تتوّقع انعكاسا إيجابيا لتشكيل الحكومة على االقتصاد اللبناني

كشفت المندوبية المغربية السامية للتخطيط عن تراجع معدل البطالة إلى 
%9.8 في 2018 من %10.2 في 2017 مع تصدر الخدمات سائر 

القطاعات على صعيد خلق الوظائف.
وأفصحت المندوبية عن خلق االقتصاد المغربي 112 ألف وظيفة العام 
الماضي، منها 21 ألفا في المناطق الريفية، ارتفاعا من 86 ألف وظيفة 

في 2017.
وخلق قطاع الخدمات 65 ألف وظيفة في حين بلغت الوظائف الجديدة 

في اإلنشاءات والصناعات التحويلية 15 ألفا و13 ألفا على الترتيب. 
هذا وشهد قطاع الزراعة ومصايد األسماك 19 ألف وظيفة جديدة حيث 
حصد المغرب محصوال جيدا للعام الثاني على التوالي بعد أمطار وفيرة.

بانخفاض   2018 في  مليون   1.168 العمل  عن  العاطلين  عدد  وبلغ 
48 ألفا عن 2017، مع اإلشارة إلى أّن العمالة غير الرسمية شائعة 
في المغرب مما يجعل من الصعب إصدار أرقام توظيف ُيعتمد عليها.

المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

تراجع معّدل البطالة في المغرب إلى 9.8 في المئة

06 شباط )فبراير( 2019

توقع  وزير المالية المصري محمد معيط نمو اقتصاد مصر أكثر من 
%5.5 في الربعين الثالث واألخير من السنة المالية الحالية -2018

.2019
ولفت معيط إلى أّنه "نتوقع أن تكون نتائج النمو في الربع الثالث والربع 
أننا  ثقة  تعطينا  األول  النصف  فنتائج  الثاني،  الربع  من  أكبر  الرابع 
تقديرات  الدولية ومن  التقارير  تقديرات  أفضل من  منضبطين وتقديراتنا 

صندوق النقد".
وبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي المصري %5.5 في الربع الثاني من 
ذاتها من  الفترة  %5.3 في  مقارنة مع   ،2018-2019 المالية  السنة 

السنة السابقة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع حجم 
الدين الخارجي إلى    93.131    مليار دوالر بنهاية سبتمبر/أيلول 2018 
على   0.5% بزيادة  يونيو/حزيران،  بنهاية  دوالر  مليار   92.644 من 

أساس ربع سنوي وبنحو %15.2 على أساس سنوي.       
كما أظهرت بيانات المركزي زيادة إجمالي الدين العام المحلي للبالد إلى 
3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول من 3.696 تريليون جنيه 
5.2 في  بزيادة  يونيو/حزيران،  بنهاية  مليار دوالر(   210.60 )حوالي 
المئة. أما على أساس سنوي زاد الدين المحلي للبالد 17.3 في المئة.

المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

مصر تتوّقع نموا 5.5 في المئة


