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األوسط  الشرق  منطقة  في  النمو  توقعات  الدولي  النقد  خفض صندوق 
االقتصادي  للنمو  توقعاته  على  أبقى  المقابل  في  لكّنه  أفريقيا،  وشمال 
في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة في كانون الثاني/يناير الماضي، 
متوّقعا أن ينمو اقتصاد المملكة 1,8 في المئة هذا العام، ويرتفع إلى 

2,1 في المئة بحلول العام 2020.
وبحسب الصندوق، فإن اقتصاد المنطقة سينمو بنسبة %1,3 أي أقل ب 
0,9 بالمئة من التوقعات السابقة في كانون االول/يناير الماضي بسبب 

العقوبات على إيران وانخفاض نمو النفط واألزمات.
ومن المتوقع أن يتعافى اقتصاد منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا في 
عام 2020 لينمو بنسبة 3,2 بالمئة. فبحسب الصندوق تتأّثر توقعات 
المنطقة بعوامل عدة، بما في ذلك تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
للنفط في السعودية والعقوبات األميركية على إيران والتوترات والنزاعات 

األهلية في اقتصادات اخرى بما في ذلك العراق وسوريا واليمن.

كما توقع الصندوق أن يصل معدل أسعار النفط إلى 59 دوالر للبرميل 
هذا العام والعام القادم، وهو أقل من التوقعات السابقة في تشرين األول/

اكتوبر الماضي بأكثر من 65 دوالر للبرميل الواحد.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

صندوق النقد يتوّقع نمّوا %1.8 للسعودية في 2019

10 نيسان )ابريل( 2019

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة 
األسترالي   - اإلماراتي  األعمال  ملتقى  اإلمارات،  دولة  في  والصناعة 
وذلك بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من أستراليا برئاسة رئيس الغرفة 
الوفد  والصناعة روالند جبور، حيث ضم  للتجارة  العربية   - األسترالية 

أكثر من 50 رجل أعمال وممثاًل للشركات التجارية في أستراليا.
حضر الملتقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد هللا 
سلطان العويس، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأمين 
عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم، ومدير 

عام غرفة الشارقة بالوكالة محمد أحمد أمين.
المشتركة، واستعراض  بالفرص االستثمارية  التعريف  الملتقى  واستهدف 
آفاق التعاون والشراكات الثنائية في قطاعات اقتصادية متنوعة، وإتاحة 

بنظرائهم؛  لاللتقاء  البلدين،  في  األعمال  للمشاركين من رجال  الفرصة 
لمناقشة فرص التعاون واالستثمار المتاحة للجانبين.

كذلك نظمت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، اجتماعًا تجاريًا مع الوفد 
بين  التجارية  االستثمارات  وتنمية  تعزيز  سبل  لبحث  وذلك  األسترالي 

ممثلي القطاع الخاص في كل من إمارة أبو ظبي ودولة أستراليا.
العالمية  بالمكانة  تتمتع  دولة حضارية  اإلمارات  أّن  جبور  روالند  وأّكد 
تحقيق  في  اإليجابية  النماذج  من  وتعد  الميادين،  شتى  في  المرموقة 
النجاحات االقتصادية، وما تلعبه من دور ريادي في المنطقة، من حيث 

سعيها لتعزيز مفاهيم التنمية الشاملة وترسيخها.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

وفد من الغرفة العربية – األسترالية يزور االمارات



عن  جنقول  يحي  حسين  المركزي  السودان  بنك  محافظ  كشف 
أن مجموع احتياطي البالد من النقد األجنبي بنهاية 2018 بلغ 
العام  بنهاية  الخارجي  الدين  ارتفاع  معلنا  دوالر،  مليار   1.44
الماضي إلى حوالي 50 مليار دوالر بزيادة %3 عن نهاية عام 

.2017
وأوضح المحافظ جنقول أّن "جملة األوراق النقدية التي تم إصدارها 
منذ مطلع العام المنصرم 2018 وحتى نهاية مارس الماضي نحو 

34.3 مليار جنيه".
الطبيعي  غير  االرتفاع  إلى  السيولة  شح  مشكلة  المحافظ  وعزا 
لحركة السحوبات النقدية، مشيرا إلى استمرار البنك المركزي في 
التي تتناسب مع احتياجات  النقدية  حل المشكلة بتوفير األوراق 
االقتصاد، معلنًا عن طباعة نحو 47.7 مليار جنيه عام 2018، 

وهو ما يفوق مجموع المطبوع خالل العامين السابقين.
الماضي  العام  بنهاية  الخارجي  الدين  حجم  ارتفاع  عن  وأعلن 
إلى نحو 50 مليار دوالر أميركي، بمعدل نمو بلغ %3 مقارنة 
بالموقف في نهاية عام 2017، عازيًا سبب االرتفاع إلى زيادة 

 61% تمثل  والتي  مليار دوالر،   30.3 البالغة  الفوائد  متأخرات 
من إجمالي الدين. وكشف عن زيادة حجم الودائع المصرفية إلى 
190 مليار جنيه في العام الماضي، مقارنة بـ 125 عام 2017.

المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

1.44 مليار دوالر احتياطي السودان من النقد األجنبي

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
إلى  النمو  مستوى  يرتفع  أن  مرجحًا  العام،  هذا   2.8% إلى  لإلمارات 

%3.3 في العام المقبل وأن يصل إلى 2.7 بحلول عام 2024. 
للدول  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  متوسط  يصل  أن  الصندوق  ورجح 
حوالي  إلى  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  للنفط  المنتجة 
%0.4 هذا العام، وحوالي %2.8 في العام المقبل. في حين توقع أن 
وحوالي  العام  هذا   1.3% إلى  ككل  المنطقة  دول  نمو  متوسط  يصل 

%3.2 في العام المقبل.
وبحسب التقرير من المتوقع استقرار مستوى التضخم في اإلمارات في 

العام الجاري والمقبل عند مستوى ال يزيد على %2.1، مقابل 3.1% 
في العام الماضي، ورجح الصندوق استقرار أسعار المستهلك في الدولة 

عند مستوى ال يزيد على %2.2 بحلول 2024.
ويرجح الصندوق أن تحقق الدولة فائضًا في حساباتها الجارية يصل إلى 
%5.9 من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وإلى %5.1 في 2020. 
كذلك توّقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإلمارات بنحو 3.6% 

العام المقبل وأن يستقر عند %2.8 بحلول عام 2023.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

توقعات بنمو الناتج المحلي لإلمارات %2.8 في 2019


