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أّن  حنون،  روبنس  البرازيلية  العربية  التجارة  غرفة  رئيس  أّكد 
"العالقات السياسية بين البرازيل وجمهورية مصر العربية تاريخية 
استثمارات،  شكل  في  العالقة  هذه  ترجمة  يجب  واألن  وعميقة، 
خاصة أن المستثمرين البرازيليين لديهم رغبة حقيقية في االستثمار 
في مصر على وجه العموم، واالستثمار في المنطقة االقتصادية 

لقناة السويس على وجه الخصوص".
 - المصري  األعمال  منتدى  فعاليات  خالل  جاء  حّنون  كالم 
برازيلية  شركة   22 ضّم  كبير  برازيلي  وفد  بمشاركة  البرازيلي 
وبحضور سفير البرازيل لدى القاهرة روى أمارال، والمستشار نائب 
الحرة محمد  والمناطق  لالستثمار  العامة  للهيئة  التنفيذى  الرئيس 

عبد الوهاب، ومستشار وزيرة لشؤون التعاون الدولي السفير رضا 
المصري  األعمال  مجلس  في  المصري  الجانب  ورئيس  بيبرس، 
االستثمار  لترويج  الوزارة  السويدي، ومستشار  البرازيلي عماد   -

مالك فواز. 
"الجانب  أّن  إلى  البرازيلية  العربية  التجارة  غرفة  رئيس  وأشار 
داعيا  لعقد شراكات ومشروعات طويلة األجل"،  البرازيلي يسعى 
وزيرة االستثمار والتعاون الدولي ورجال األعمال المصريين لزيارة 
وفرص  البرازيلية  االقتصادية  التجربة  على  لالطالع  البرازيل 

االستثمار هناك.
المصدر )موقع اليوم السابع، بتصّرف(

روبنز حّنون: المستثمرين البرازيليين لديهم رغبة حقيقة لالستثمار في مصر

نمو الناتج المحّلي اإلجمالي لإلمارات 2 في المئة
أظهر تقرير صادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، نمو 
القطاع غير النفطي خالل الربع األول من عام 2019، بنسبة 1.6 في 
المائة على أساس سنوي. في حين شهد النمو االقتصادي الكلي ارتفاعًا 
سنويًا بنسبة 2.2 في المئة، مدعومًا باألنشطة الحكومية وازدياد الطلب 

من القطاع الخاص.
الحقيقي  المحلي اإلجمالي  الناتج  أن يحقق  المتوقع  للبيانات من  ووفقًا 
الكلي معدل نمو بنسبة 2 في المئة، مدفوعًا بنمو قدره 2.7 في المائة 
التوالي.  على  النفطي  وغير  النفطي  القطاعين  في  المئة  في  و1.8 
وبحسب التقرير هناك توقعات باستمرار نمو النشاط االقتصادي، بدعم 
والمحلي  االتحادي  المستويين  على  المتوقع  العام  اإلنفاق  ارتفاع  من 
لكل إمارة، وزيادة االستثمار في معرض »إكسبو« المقرر في 2020، 

واستمرار االنتعاش على المستوى اإلقليمي.
كما أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خالل 
الربع األول من عام 2019؛ حيث تالشى تأثير ضريبة القيمة المضافة. 
انتعاشًا؛  الخاص  القطاع  في  التوظيف  ربع سنوي، شهد  أساس  وعلى 

حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة خالل الربع األول من العام الجاري. 
األول من عام  الربع  االرتفاع، خالل  الخاص  القطاع  ودائع  وواصلت 
القطاعات  لمعظم  النمو  في  االئتمان  إجمالي  استمر  كما   ،2019

االقتصادية. 
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(



قفز إجمالي موجودات بنك الكويت المركزي خالل شهر أّيار )مايو( 
الماضي إلى أعلى مستوى على اإلطالق، حيث بلغ إجمالي موجودات 
»المركزي« في الشهر الماضي 11.38 مليار دينار، مقابل 11.13 
 2.25 بلغ  نموًا  2018، مسجاًل  العام  ذاته من  الشهر  مليار خالل 

في المئة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت موجودات »المركزي« 0.88 في المئة، 

علمًا بأنها بلغت 11.28 مليار في نيسان )أبريل( 2018.
الموجودات  قيمة  ارتفاع  »المركزي«  موجودات  ارتفاع  في  وساهم 
األخرى بنسبة 210.5 في المئة عند 135.69 مليار دينار، مقارنة 
بـ43.7 مليار دينار في مايو 2018، مع نمو شهري 74.9 في المئة.

وسجلت األرصدة النقدية وحسابات وسندات وشهادات إيداع وأذونات 
خزينة وودائع بالعملة األجنبية خالل مايو الماضي نحو 11.22 مليار 
العام  الشهر نفسه من  المئة عن قيمتها في  دينار، بنمو 1.45 في 
الماضي البالغ 11.06 مليار دينار، وذلك مع ارتفاع شهري 0.45 

في المئة.
في المقابل واصلت موجودات الذهب في »المركزي« استقرارها عند 
صندوق  قيمة  بلوغ  عن  البيانات  كشفت  فيما  دينار،  مليون   31.7
االحتياطي العام لـ»المركزي« 548.24 مليون دينار، وهي المستويات 

نفسها المسجلة في أبريل الماضي.
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(

موجودات المركزي الكويتي تقفز ألعلى مستوياتها


