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االستثمار  تدفق  حيث  من  إفريقيًا  األولى  المرتبة  مصر  احتلت 
األجنبي المباشر، حيث ارتفع االستثمار األجنبي المباشر بشكل 
ملحوظ، وزاد إجمالي االستثمارات الخاصة بنسبة 47 في المئة، 
مع زيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر بنسبة 15 في المئة. 
وتهدف البالد إلى زيادة صافي االستثمار األجنبي المباشر إلى 
11 مليار دوالر خالل العام الحالي 2019 والصعود التدريجي 

إلى نحو 20 مليار دوالر في 2021-2022. 
اتساع  عن  المصري  المركزي  البنك  بيانات  كشفت  المقابل  في 
في  دوالر  مليار   3.85 إلى  الجارية  المعامالت  ميزان  عجز 
مع  مقارنة   ،2018-2019 المالية  السنة  من  األول  النصف 
3.54 مليار قبل عام. وتتوّقع مصر تحسنًا في األرقام بعد تحولها 
إلى مصدر للغاز الطبيعي، حيث تتسارع وتيرة صادرات مصر 
2018، وتحميل  األول(  )تشرين  أكتوبر  منذ  المسال  الغاز  من 
أبريل  منذ  أعلى مستوى  )آذار(، وهو  مارس  في  ناقالت  خمس 

)نيسان( 2013.
منذ   3% بنحو  الدوالر  مقابل  المصري  الجنيه  ارتفع  ذلك،  إلى 

بداية 2019، إذ بلغ متوسط سعر بيع الدوالر في البنوك المصرية 
قناة  إيرادات  وزادت  جنيه.   17.28 عند  والشراء  جنيه   17.38
السويس إلى 2.928 مليار دوالر من 2.768 مليار دوالر في 
إيرادات  بلغت  حين  في   .2017-2018 من  األول  النصف 
السياحة 5.4 مليار دوالر، ارتفاعا من 3.8 مليار دوالر قبل عام.

المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

مصر األولى افريقيا في تدفقات االستثمار األجنبي

02 نيسان )ابريل( 2019

توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد العراق واليمن تعافيًا ملحوظًا 
خالل الفترة المقبلة، ومنح العراق نمّوا اقتصاديا بنسبة 2.8 في 
المئة خالل العام الحالي، وبخاصة بعد تشكيل حكومة جديدة في 
بغداد، مقارنة بمعدل 0.6 في المئة العام 2018، فضاًل عن أن 
االتفاق على إعادة اإلعمار ستمنح اقتصاد العراق بحسب البنك 

الدولي دفعة قوية. 
في الموازاة، توقع البنك الدولي انتعاشًا سريعًا في اليمن، في حالة 

احتواء أعمال العنف، على الرغم من استمرار المخاطر.
المستجدات  حول  الدولي  البنك  عن  الصادر  للتقرير  ووفقا 
االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فإّن رؤية 
السعودية 2030، التي تم إدراجها في موازنة 2019، ستساهم 
بشكل كبير في تنويع االقتصاد السعودي، وتقليل االعتماد على 

عوائد النفط في الموازنة العامة.
النمو االقتصادي في دول  الدولي أن يصل معدل  البنك  وتوقع 
مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1 في المئة عام 2019، بارتفاع 

إلى  ذلك  وأرجع   .2018 مع  بالمقارنة  المئة  في   0.1 نسبته 
اإلصالحات التي قامت بها دول مجلس التعاون لتقليل اعتمادها 
على عوائد النفط، باإلضافة إلى الحجم الهائل من االستثمارات 
في البنية التحتية التي تقوم بها اإلمارات تمهيدًا الستضافة معرض 

»اكسبو« في عام 2020.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

البنك الدولي يتوّقع نمّوا اقتصاديا للبلدان العربية


