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اإلمارات األولى إقليميا في "التجارة االلكترونية" 

تصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األولى في قائمة أسرع 
األوسط  الشرق  مستوى  على  وتطورًا  نموًا  اإللكترونية  التجارة  أسواق 

وشمال إفريقيا.
ويظهر تقرير "تجارة اإلمارات اإللكترونية" الصادر بالتعاون بين "اقتصادية 
دبي" و "فيزا"، بلوغ دولة اإلمارات مرحلة النضج من جانب المستهلكين 
والتجار على حد سواء، ويعود ذلك بفضل االبتكارات المستمرة في مجال 
التبني الرقمي، وتزايد أعداد المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، إلى جانب 
وجود البيئة المالئمة التي تعزز نمو الشركات الناشئة في دولة اإلمارات، 

وإمارة دبي على وجه التحديد.
األوسط  الشرق  منطقة  في  تطورًا  األكثر  السوق  اإلمارات  دولة  وتعد 

وشمال إفريقيا، التي تعد بحد ذاتها من أسرع أسواق التجارة اإللكترونية 
على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة اإللكترونية فيها 
إلى 59 مليار درهم في العام الجاري 2019، وأن تحقق متوسط نمو 

بنسبة %23 سنويًا خالل الفترة من العام 2018 وحتى 2022. 
ويعد تبني الحكومة لمدفوعات التجارة اإللكترونية على المنصات، مثل 
مدينة دبي الذكية، إلى جانب النمو الهائل في فئات أخرى، مثل قطاع 
مطاعم الخدمة السريعة وقطاع النقل، بمثابة المحرك الرئيسي لمحافظة 

التجارة اإللكترونية في اإلمارات على صدارتها. 
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

توّقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق االقتصاد العالمي، أن يحقق 
في   2.4 بنسبة  الحالي   2019 العام  خالل  نموا  السعودي  االقتصاد 
المئة، أي بزيادة 0.1 في المئة مقارنة مع توقعات سابقة للصندوق في 

أبريل )نيسان( الماضي.
ورفع الصندوق توقعات نمو العام المقبل 2020، بنسبة 0.9 في المئة 
مقارنة مع توقعات أبريل )نيسان( الماضي، لتبلغ التوقعات النهائية 2.5 

في المئة وفق األرقام الرسمية.
وبحسب الصندوق سوف يكتسب القطاع غير النفطي مزيدًا من القوة في 
2019 في ظل زيادة اإلنفاق الحكومي وتحسن الثقة، وفى 2020 كذلك 

مع ارتفاع نمو القطاع النفطي في السعودية.
بدأت  التي  المالية  اإلصالحات  على  الدولي،  النقد  صندوق  وأثنى 
السعودية بتنفيذها منذ 2016، مبّينا أّن اإلصالحات بدأت تؤتى ثمارها 

وتظهر على مفاصل االقتصاد المحلي.
غير  المالية  اإليرادات  تعزيز  في  السعودية  العربية  المملكة  ونجحت 
النفطية، عبر رزمة من اإلجراءات االقتصادية، بدأت بتنفيذها منذ الربع 
الدخل.  لتنويع مصادر   ،2030 المملكة  2016، ضمن رؤية  األخير 

يتضمن  الذي  اإلصالحي  برنامجها  تنفيذ  السعودية  الحكومة  وتواصل 
إصالحات المالية العامة، وتخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، 
وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، إضافة إلى زيادة شفافية 

المالية العامة.
المصدر )موقع اليوم السابع، بتصّرف(

صندوق النقد يتوّقع نمّوا %2.4 لالقتصاد السعودي



الودائع  لبنان سليم صفير أن تتعافى  توّقع رئيس جمعية مصارف 
في البنوك اللبنانية من هبوط سجلته في األشهر الخمسة األولى من 

2019 مع عودة تفاؤل العمالء بعد إقرار ميزانية الحكومة.
ولفت صفير إلى تراجع الودائع إلى 176 مليار دوالر بنهاية مايو 
األول(،  )كانون  ديسمبر  نهاية  في  دوالر  مليار   179 من  )أيار( 
متوّقعا تعافيًا شديد اإليجابية على اعتبار أّن السوق في لبنان شديدة 

المرونة.
األشهر  في  االقتصاد  لدعم  خطوات  ستتخذ  "البنوك  أّن  وأوضح 
األربعة إلى السبعة المقبلة، بما في ذلك العمل على خفض أسعار 
الفائدة وتقديم المزيد من القروض لبعض القطاعات، حيث ساهمت 

هذه اإلجراءات في اجتذاب ما بين 800 مليون ومليار دوالر تقريبًا".
أضاف: إّن لذلك داللة إيجابية بالتأكيد، فهناك مليار دوالر إضافي 

في االحتياطيات، وبالرغم من ارتفاع تكلفته، فهو موجود.
واعتبر أّن "متوسط أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع في لبنان 
زاد إلى حوالي %6.8 هذا العام من نطاق يتراوح بين %3.4 إلى 
األسعار  تلك  كانت  "بينما  أّنه  إلى  الماضي"، مشيرا  العام   3.5%
مرتفعة، فإنها تتماشى مع تلك المعروضة في السوق بالمنطقة"، الفتا 
إلى أّن "القروض انكمشت أيضًا في فترة الخمسة أشهر حتى نهاية 

مايو أيار بحوالي 5 في المئة".
المصدر )موقع cnbc عربي بتصّرف(

176 مليار دوالر حجم الودائع في البنوك اللبنانية


