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كشف البنك المركزي المصري عن بلوغ صافي االحتياطيات األجنبية 
44.06 مليار دوالر في نهاية فبراير )شباط(، ليزيد مقارنة مع الشهر 
السابق حيث كان االحتياطي النقدي قد بلغ 42.616 مليار دوالر في 

يناير )كانون الثاني(.
وعلى أساس سنوي ارتفع صافي االحتياطي الدولي لمصر بقيمة 5.53 
 ،2018 عام  بنهاية   14.9% نحو  تتجاوز  زيادة  بنسبة  دوالر  مليار 
حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي االحتياطي 
األجنبي إلى 42.55 مليار دوالر بنهاية كانون األول )ديسمبر( 2018، 

مقابل نحو 37.02 مليار دوالر خالل الفترة ذاتها من العام 2017.
يبلغ نحو  النقد األجنبي  احتياطي مصر من  2011، كان  العام  وقبل 
36 مليار دوالر لكن تم استنزافه خالل السنوات التي أعقبت الثورة بسبب 
المباشرة  الدوالرية وعلى رأسها االستثمارات األجنبية  المصادر  نضوب 

وتراجع عائدات مصر من قطاع السياحة.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

احتياطي مصر األجنبي يبلغ 44.06 مليار دوالر

05 آذار )مارس( 2019

احتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز األول إقليميًا وعربيًا والثالث 
لألسواق  اللوجستي  أجيليتي  "مؤشر  والهند، ضمن  الصين  بعد  عالميًا 
الناشئة 2019" للسنة الخامسة على التوالي، كما حصدت المرتبة األولى 

على معيار "أساسيات مزاولة األعمال".
في  األخرى  الناشئة  األسواق  معظم  على  العربي  الخليج  دول  وتفوقت 
واسع  نطاق  على  يقيس  الذي  المؤشر،  من  العاشر  السنوي  اإلصدار 
القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة األعمال في الدول 
القوة  ونقاط  األعمال  لمزاولة  المواتية  الظروف  ساهمت  حيث  الناشئة، 
الرئيسية في منح دول الخليج، مراكز متقدمة في صدارة تصنيف المؤشر 
بعد السوقين العمالقين الصين والهند تواليًا إلى جانب دول جنوب شرق 

آسيا.
حيث حصدت  التصنيف،  في  متقدمة  مراكز  الخليج  دول  احتلت  كما 
ُعمان  وسلطنة  السادس،  والسعودية  عالميًا  الثالث  المركز  اإلمارات 
12، والبحرين 16، والكويت 18. ومن دول جنوب شرق آسيا احتلت 

 ،11 وتايلند   ،10 5، وفيتنام  الرابع عالميًا، وماليزيا  المركز  إندونيسيا 
والفلبين 20 بسبب أدائها القوي.

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

اإلمارات الثالثة عالمّيا في "مؤشر األسواق الناشئة"



أعلن البنك الدولي عن تقديم ملياري دوالر كدعم مالي لألردن لمساعدته 
على استكمال مسار اإلصالحات االقتصادية في الفترة القادمة.

وسيمنح البنك تسهيالت لألردن قيمتها 1.9 مليار دوالر للعامين الحالي 
والمقبل، وهي تعادل الدعم الذي قدمه له خالل السنوات الخمس الماضية، 
نتيجة قيام الحكومة بتسريع وتيرة اإلصالحات االقتصادية. ويأتي التحرك 
بعد أيام من عرض األردن أزماته االقتصادية وآماله بالخروج منها على 

طاولة مؤتمر المانحين الذي ُعقد في العاصمة البريطانية لندن.
مقابلة صحفية،  للبنك كريستالينا جورجييفا في  التنفيذية  المدير  وأكدت 
"البنك يرتبط بشراكة قوية مع األردن حيث زخم اإلصالحات قوي  أّن 
جدا وسيستمر التزام البنك في الدعم المالي لألردن في السنتين المقبلتين 

استنادا إلى اإلصالحات التي سيجريها".
وشددت على أّن "الدعم المالي سيخضع لموافقة مجلس إدارة البنك في 

الوقت، الذي تسير فيه اإلصالحات قدما في المملكة بشكل مطرد".
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصّرف(

البنك الدولي يقّدم دعما مالّيا لألردن بـ 2 مليار دوالر

كشف البنك المركزي المغربي عن ارتفاع العجز التجاري في البالد خالل 
شهر كانون الثاني )يناير( الماضي، بنسبة 8.6 في المئة إلى 15.7 
مليار درهم )حوالي 1.64 مليار دوالر(، وذلك بالمقارنة مع مستواه خالل 

الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وارتفعت الواردات بنسبة 7 في المئة إلى 39.5 مليار درهم، بينما بلغ 
حجم الصادرات 23.8 مليار درهم أي بزيادة 5.9 في المئة. في المقابل 
هبطت االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة 30.4 في المئة إلى 1.57 
المقيمين في  المغاربة  التحويالت من  بينما انخفض حجم  مليار درهم، 

الخارج بنسبة 9.2 في المئة إلى 5.4 مليار درهم.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد انخفضت احتياطيات المغرب من النقد 
األجنبي 3 في المئة على أساس سنوي إلى 227.2 مليار درهم بحلول 
22 شباط )فبراير( الماضي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة خمسة 

أشهر.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

ارتفاع العجز التجاري المغربي 8.6 في المئة


