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توّقع وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، نمو اقتصاد 
"النمو  أّن  إلى  المئة، مشيرًا  2.5 و3 في  بين  العام  بالده خالل هذا 
سيكون مدعومًا بتحّسن أداء وناتج قطاعات رئيسة، من ضمنها قطاع 

التجارة والسياحة، باإلضافة إلى قطاع النفط".
على صعيد آخر، ارتفع إجمالي أصول المصارف اإلماراتية بنسبة 1.2 
في المئة )بمقدار زيادة 35.2 مليار درهم(، وذلك من 2878 مليار 
درهم بنهاية شهر كانون األول )ديسمبر( 2018 إلى 2913.2 مليار 

درهم بنهاية شهر كانون الثاني )يناير( 2019.
وارتفع إجمالي االئتمان المصرفي بنسبة %3.0 )بزيادة مقدارها 5.4 
ديسمبر  شهر  بنهاية  درهم  مليار   1656.6 من  وذلك  درهم(؛  مليار 

2018 إلى 1662 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2019.
وخالل شهر يناير 2019 انخفض إجمالي الودائع المصرفية )بمقدار 
مليار درهم؛ نتيجة انخفاض بمقدار 0.1 مليار درهم في ودائع المقيمين، 

ليصل  المقيمين(  غير  ودائع  في  درهم  مليار   0.9 بمقدار  وانخفاض 
إجمالي الودائع إلى 1754.6 مليار درهم مع نهاية يناير العام الحالي.

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

االمارات تتوقع نمّوا %3 في 2019
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أظهر كشف الحساب الشهري، تراجع موجودات بنك الكويت المركزي 
المئة على  الثاني )يناير( الماضي بنسبة 0.7 في  خالل شهر كانون 
مليار   35.8 أي  دينار،  مليار   10.862 سجل  حيث  شهري،  أساس 
أي  دينار،  مليار   10.788 بـ  مقارنة  الماضي،  الشهر  خالل  دوالر 

35.57 مليار دوالر، خالل شهر كانون األول )ديسمبر( 2018.
خزينة  وأذونات  إيداع  وشهادات  وسندات  النقدية  )األرصدة  بند  وسجل 
وودائع بالعملة األجنبية( نحو 10.667 مليار دينار، مقارنة بـ 10.542 
مليار دينار، بنمو 1.2 في المئة. وتراجعت الموجودات األخرى بنسبة 
23.5 في المئة إلى 163.3 مليون دينار، مقابل 213.6 مليون دينار 

خالل الشهر السابق له.
قيمة  بلغت  فقد  المركزي،  الكويت  بنك  عن  الصادرة  البيانات  وبحسب 
حسابات وودائع البنوك المحلية لدى المركزي نحو 3.993 مليار دينار، 

فيما سجلت سندات البنك المركزي نحو 1.85 مليار دينار خالل الشهر 
الماضي.

المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

35.8 مليار دوالر موجودات البنك المركزي الكويتي

البنوك  شراء  العالمي،  الذهب  مجلس  عن  صادر  تقرير  أحدث  أظهر 
المركزية حول العالم خالل العام 2018 المنصرم، نحو 651.5 طن من 
الذهب، وكشف التقرير عن أّن كل من روسيا وتركيا رفعتا احتياطاتهما 

من الذهب على حساب الدوالر.
ووفقا للتقرير فإّن دوال مثل العراق والهند والصين وكازاخستان كانت بين 
كبار مشتري الذهب خالل العام 2018، إذا بحسب البيانات فقد زادت 

احتياطات البنك المركزي العراقي من الذهب خالل العام الماضي بواقع 
6.45 طن ليصل إجمالي ما يحوزه من ذهب إلى 96.3 طن.

وتصّدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية من حيث احتياطات 
الذهب التي بلغت 323.1 طن، يليها في المرتبة الثانية لبنان بمقدار 

)286.8 طن(، ثم ليبيا في المركز الثالث بواقع )116.6 طن(.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

لبنان الثاني عربيا من حيث احتياطات الذهب


