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موريتانيا تتوّقع نمّوا %6 نهاية 2019

بدء  إلى  أجاي،  ولد  المختار  الموريتاني  والمالية  االقتصاد  وزير  أشار 
االقتصاد الموريتاني بالتعافي مع نهاية األشهر الستة األولى من العام 
2019 الحالي، متوّقعا أن يبلغ معّدل النمو 6 في المئة مع نهاية العام 
معدل  يتجاوز  أن  السنة هي  بداية  في  "التوقعات  أّن  وأوضح  الحالي. 
النمو االقتصادي الحقيقي بنهاية العام الجاري 6 بالمئة وهو رقم يؤكد 

التعافي االقتصادي".
وتعتبر الزراعة من أهم القطاعات التي ساهمت في المؤشرات التي تم 
مجال  في  خاصة  المزروعة  المساحات  زادت  حيث  عليها،  االعتماد 
المحاصيل المروية واألرز. وتشير األرقام إلى أن المساحات المزروعة 
بلغت 31 ألف هكتار في النصف األول من العام الجاري ارتفاعا من 

16 ألف هكتار قبل ثالث سنوات.
الموريتاني  انتعاش االقتصاد  البحري كذلك في  وساهمت عوائد الصيد 
بعد أن بلغت مستويات عالية وصلت حدود 514 مليون دوالر ارتفاعا 
من 480 مليون دوالر بنهاية 2016. كذلك ارتفعت صادرات األسماك 
والمنتجات البحرية األخرى في النصف األول من هذا العام نحو 423 

ألف طن ارتفاعا من 395 ألف طن بمقارنة سنوية.
في  دوالر  مليون   80 من  الصعبة  العملة  من  البالد  عائدات  وارتفعت 
النصف األول من سنة 2016 إلى حوالي 130 مليون دوالر في األشهر 

الستة األولى من العام الجاري.
المصدر )صحيفة العرب اللندنّية، بتصّرف(

كشفت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودية )البنك المركزي(، 
حزيران  شهر  نهاية  في  تريليون   1.961 إلى  الموجودات  ارتفاع  عن 
)يونيو( الماضي، مقارنة مع 1.936 تريليون ريال خالل الفترة ذاتها من 

العام الماضي، أي بنسبة نمو 1.3 في المئة.
ووفقا لـ "ساما" ارتفعت الموجودات على أساس سنوي بنحو 25 مليار 
ريال،  مليارات   3 ساما  موجودات  تراجعت  أساس شهري  وعلى  ريال، 
أي  ريال،  تريليون   1.964 الماضي  )مايو(  أّيار  في  كانت  حيث 

بانخفاض 0.2 في المئة.
وارتفع صافي األصول األجنبية في يونيو إلى 1.899 تريليون ريال، 
مقابل 1.871 تريليون ريال خالل ذات الفترة من العام الماضي. في 
شهر  نهاية  في  المصرفي  النظام  لدى  الموجودات  إجمالي  ارتفع  حين 
 3.764 مقابل  ريال،  تريليون   3.862 إلى  الماضي  )يونيو(  حزيران 
تريليون ريال، نهاية يونيو من العام الماضي أي بارتفاع 2.6 في المئة.

إلى  الحكومة  من  المصارف  مطلوبات  قيمة  ارتفاع  البيانات  وكشفت 
351.6 مليار ريال، مقابل 284.3 مليار ريال في شهر يونيو من العام 

الماضي. وعلى أساس سنوي ارتفع إقراض المصارف للقطاع الخاص 
إلى 1.465 تريليون ريال، مقابل 1.43 تريليون ريال، في الفترة المقابلة 
من العام الماضي، ومقابل 1.47 تريليون ريال، في الشهر السابق عليه.

المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

ارتفاع احتياطي السعودية إلى 1.961 تريليون دوالر



أظهرت بيانات "البنك المركزي الكويتي" تراجع فائض ميزان المدفوعات 
على   50.19% بنسبة  الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل  الكويتية 

أساس سنوي.
العام  الثالثة األشهر األولى من  الكويتي في  المدفوعات  وسجل ميزان 
دوالر(،  مليون   772.5( دينار  مليون   234.6 بقيمة  فائضًا  الجاري 
مقابل 471 مليون دينار )1.6 مليار دوالر( فائض خالل الفترة المماثلة 

من العام 2018 المنصرم.
بنسبة   2018 عام  المدفوعات خالل  ميزان  فائض  قيمة  قفزت  وكانت 
فائض  دينار  مليون  مقابل 597  دينار،  مليار  إلى 1.14   90.95%

خالل عام 2017.

في  المدفوعات  لميزان  السنوي  التراجع  أّن سبب  البيانات عن  وكشفت 
بنسبة  والخدمات  السلع  حساب  فائض  النخفاض  يعود  األول،  الربع 
%22.42 إلى 1.083 مليار دينار، مقابل 1.396 مليار دينار في 

الربع األول من 2018.
في سياق آخر، تراجعت قيمة تحويالت الوافدين في الكويت إلى الخارج 
خالل الربع األول من العام الجاري بنسبة %7.88 على أساس سنوي. 
ويأتي ذلك نتيجة اتباع الحكومة الكويتية سياسة داعمة لتوطين العمالة 
على  رسوم  وفرض  الوافدة،  العمالة  أعداد  تقليص  خالل  من  المحلية، 

تحويالت العمالة إلى الخارج.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

الكويت: تراجع فائض ميزان المدفوعات 50.19 في المئة


