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عن  الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  المؤسسة  كشفت 
بنسبة  العربية  الدول  على  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  تراجع 
منها  الصادرة  االستثمارات  قيمة  ارتفعت  حين  في   ،2018 في  طفيفة 

وسط انخفاض جاذبية المنطقة للمستثمرين.
بالدول  االستثمار  مناخ  حول  السنوي  تقريرها  في  المؤسسة  وأفصحت 
العربية للعام 2019، عن أّن االستثمارات الواردة إلى المنطقة هبطت 
بنسبة 0.34 في المئة إلى 31.2 مليار دوالر في 2018 مقارنة مع 

31.3 مليار في 2017.
وبحسب التقرير فقد شهدت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من الدول 

العربية ارتفاعا بنسبة 27.4 في المئة إلى 47.8 مليار دوالر في 2018 
ومن إجمالي عالمي يبلغ 1.014 تريليون دوالر.

وقد تصدرت المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
قائمة التدفقات الصادرة من المنطقة على الترتيب وبنسبة 76 بالمئة في 

.2018
لجاذبية  المؤسسة  مؤشر  على  العربية  الدول  تراجع  التقرير  وأظهر 
الخامسة على مستوى  المرتبة  باتت في  2019 حيث  للعام  االستثمار 

العالم من بين سبع مجموعات جغرافية.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

ارتفاع قيمة االستثمارات العربية في الخارج

االقتصادي السعودي يحقق نمّوا 1.66 في المئة
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء، نمو االقتصاد 
السعودي 1.66 في المئة خالل الربع األول من العام الحالي، في 
تحسن كان متوقعًا حيث يقترب هذا النمو من مثلي المعدل المحقق 

في الفترة ذاتها قبل عام.
األول  الربع  في  النفطي  غير  القطاع  نمو  بلغ  لإلحصاءات  ووفقًا 
العام  من  ذاتها  الفترة  مع  كبيرة  بدرجة  متماشيًا  المئة،  في   2.13
الماضي، ومتسارعًا من 1.8 في المئة في الربع األخير من العام 
القطاع  في  خاصة  بصفة  النفطي  غير  النشاط  وتحسن  الماضي. 

الخاص، الذي شهد نموًا بنسبة 2.3 في المائة. 
وكان صندوق النقد الدولي توّقع أن يتعزز النمو الحقيقي للقطاع غير 
النفطي إلى 2.9 في المئة في 2019، ليرفع نمو االقتصاد عمومًا 
إلى 1.9 في المئة، ارتفاعًا من توقع سابق كان يبلغ 1.8 في المائة. 
وأعلنت السعودية عن تحقيقها أول فائض في ميزانيتها للمرة األولى 
منذ 2014، بقيمة 27.8 مليار ريال )7.4 مليار دوالر(، في الربع 
األول من العام الحالي، وسّجلت كذلك نموًا في االستثمارات األجنبية 

بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، في حين تنمو السوق المالية 
بنسبة 15 في المائة.

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(



حقق االقتصاد األردني نموًا في الناتج المحلي اإلجمالي بلغت نسبته 
%2 خالل الربع األول لعام 2019، مقارنة بما نسبته %1.9 في الربع 
األول من عام 2018، حسبما أفاد تقرير أصدرته دائرة اإلحصاءات 

العامة الحكومية.
الربع  خالل  إيجابيًا  نموًا  القطاعات  معظم  تحقيق  التقديرات  وأظهرت 
وحقق   .2018 عام  من  األول  بالربع  مقارنة   2019 عام  من  األول 
الفترة،  النقل والتخزين واالتصاالت أعلى معدل نمو خالل هذه  قطاع 
بلغت نسبته 3.7 في المئة، تاله قطاع الزراعة بمعدل 3.6 في المئة، 
المالية  قطاع  ثم  المئة،  في   3.4 والشخصية  االجتماعية  والخدمات 

والتأمين والعقارات 3 في المئة، والكهرباء والمياه 1.7 في المئة.

الربع  خالل  المحقق  النمو  معدل  في  القطاعية  للمساهمات  وبالنسبة 
المالية والتأمين  األول من عام 2019 والبالغ %2، فقد ساهم قطاع 
النقل  والعقارات بما مقداره 0.71 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع 
والتخزين واالتصاالت بما مقداره 0.31 نقطة مئوية من إجمالي معدل 
النمو المتحقق. كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.23 
والشخصية  االجتماعية  الخدمات  قطاع  من  كل  وساهم  مئوية،  نقطة 
وقطاع الزراعة بما مقداره 0.22 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي 

معدل النمو المتحقق.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

نمو االقتصاد األردني 2 في المئة


