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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

مجلس الغرف السعودية ّ
ينظم الملتقى السعودي  -البلغاري

ناقش ملتقى أصحاب االعمال السعودي  -البلغاري ،الذي عقد في مقر
مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض ،بحضور وزير االقتصاد
البلغاري ايمل كارناكولف ووفد األعمال المرافق له ،تنمية التبادل التجاري
وتوقيع االتفاقيات االستثمارية.
وتحدث نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أ .منير بن سعد الملتقى،
ّ
أن "المملكة تتمتع ببنية تحتية متكاملة ،وفرص استثمارية متنوعة
ّ
فأكد ّ
تمكن الشركات البلغارية والسعودية
وواعدة تحتاج للوسائل الفعالة التي ّ
من التعاون في كافة المجاالت االقتصادية ،وتبادل المعرفة ،وفتح
قنوات جديدة للتعاون االستثماري بين البلدين ،خاصة في مجال الرعاية
الصحية ،والصناعات الخفيفة ،والسياحة والترفيه ،والطاقة المتجددة

وتقنية المعلومات" ،داعيا الشركات البلغارية لالستثمار في المملكة،
واستغالل الفرص االستثمارية الواعدة في كافة المجاالت.
أن "الحكومة البلغارية تضع
من جانبه ّ
أكد وزير االقتصاد البلغاري ّ
العالقات التجارية والصناعية مع المملكة العربية السعودية ،بين أولويات
سياستها االقتصادية الخارجية وستدعم جميع المبادرات لصالح التعاون
بين البلدين".
عبر السفير البلغاري لدى المملكة ديميتار ابادجيف عن
من جهته ّ
الحرص على تسهيل التأشيرات البلغارية للسعوديين ،وتنمية التبادل
التجاري وعقد الشراكات االستثمارية بين البلدين.
بتصرف)
المصدر (موقع مجلس الغرف السعوديةّ ،

"فيتش" ترفع تصنيف مصر االئتماني
رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف االئتماني تصنيف جمهورية مصر
العربية إلى  +Bمع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق
 ،Bوأعلنت المؤسسة أن استمرار األداء الصحي للتمويل الخارجي
مبينة أن الجنيه المصري
لمصر سيعتمد على مرونة العملة المحليةّ .
لم يشهد تذبذبا قويا منذ التخفيض القوي في .2016
وكان البنك المركزي المصري سمح بسعر صرف مرن للجنيه في
نوفمبر (تشرين الثاني)  2016وهو ما ساهم في خسارة العملة
المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدوالر.
أن العملة المحلية شهدت ضعفا ،ولكنه معتدل،
واعتبرت "فيتش" ّ
خالل الفترة التي شهدت خروج االستثمارات األجنبية من األوراق
المالية بين منتصف أبريل (نيسان) ونهاية ديسمبر (كانون األول)،
حيث انخفض الجنيه بـ 1.7في المائة مقابل الدوالر.
وأفصحت عن عودة االستثمارات األجنبية بشكل أقوى في .2019
وهو ما ساعد الجنيه المصري على االرتفاع بـ 3في المائة بحلول
منتصف مارس (آذار) .وتوقعت فيتش أن تبلغ خدمة الدين الخارجي

لمصر نحو  10مليارات دوالر في المتوسط خالل .2020 - 2019
ما يمثل نحو  12في المائة من المتحصالت الخارجية الجارية
للبالد ،وهو ما يتماشى مع متوسط االلتزامات المثيلة في البالد
الواقعة تحت تصنيف .B
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

ارتفاع عجز الميزان التجاري الجزائري

بلغ العجز التجاري للجزائر  436.1مليار دوالر في يناير (كانون
الثاني)  ،2019مقابل عجز يقدر بـ 45مليون دوالر في يناير ،2018
بزيادة قدرت بـ  39.1مليار دوالر.
وتراجعت الصادرات الجزائرية إلى  367.2مليار دوالر في يناير
 2019مقابل  835.3مليار دوالر في يناير  ،2018بانخفاض نسبته
 3.38في المئة ،وذلك وفقا لبيانات المركز الوطني لإلرسال وأنظمة
معلومات الجمارك الذي أشار إلى أن أرقام يناير  2019مؤقتة بينما
أرقام يناير  2018مؤكدة.
أما بالنسبة للواردات ،فقد انخفضت بشكل طفيف إلى  803.3مليار
دوالر في يناير  ،2019مقارنة بـ  880.3مليار دوالر في نفس الشهر

من عام  ،2018بانخفاض قدره  98.1بالمائة .وتبلغ نسبة تغطية
الصادرات للواردات في يناير الماضي  62بالمائة مقابل  99بالمائة
في يناير .2018
وانخفضت صادرات المحروقات ،إلى  14.2مليار دوالر مقابل 58.3
مليار دوالر في يناير  ،2018أي بانخفاض قدره  44.1مليار دوالر
( -40بالمائة) .كما انخفضت الصادرات خارج المحروقات ،والتي ال
تزال هامشية حيث ال تتعدى 7ر 9بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات،
إلى  229مليون دوالر في يناير  ،2019مقابل  250مليون دوالر في
يناير  -4.8( 2018بالمائة).
بتصرف)
المصدر (وكالة أنباء الجزائر،
ّ

