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اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  المركزي  اإلمارات  مصرف  توّقع 
الحقيقي %2.4 في 2019، مدفوعا بنمو أسرع في القطاع النفطي.

 2019 في   5% النفطي  القطاع  نمو  المركزي  البنك  وتوقع 
مقارنة مع %2.8 في 2018 ونمو القطاع غير النفطي 1.4% 
المؤشر  أظهر  وكان   .2018 في  منه  قليال  أسرع   ،2019 في 
مصرف  يعده  الذي  النفطية  غير  لألنشطة  الفصلي  االقتصادي 
األول  الربع  خالل  النفطي  غير  القطاع  نمو  المركزي،  اإلمارات 
النمو  وكان  سنوي،  أساس  على   1.6% بنسبة   2019 عام  من 
االقتصادي الكلي قويًا، حيث شهد ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.2%، 

مدعومًا باألنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص.

كما أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، 
تأثير ضريبة  تالشى  حيث   ،2019 عام  من  األول  الربع  خالل 
في  التوظيف  شهد  سنوي،  ربع  أساس  وعلى  المضافة.  القيمة 
الربع  %1.2 خالل  بنسبة  ارتفع  حيث  انتعاشًا،  الخاص  القطاع 

األول من العام الجاري.
وواصلت ودائع القطاع الخاص االرتفاع خالل الربع األول، حيث 
استمر إجمالي االئتمان في النمو لمعظم القطاعات االقتصادية. 
في  المصرفي  النظام  دعم  المالية  السالمة  كما واصلت مؤشرات 

اإلمارات.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

المركزي االماراتي يتوّقع نمّوا %2.4 في 2019

مستوى  على  األداء  معدالت  في  نمو  أعلى  رابع  مصر  حققت 
العالم في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقًا لتقرير منتدى 
االقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، الذي 

صدر في سبتمبر )أيلول( الجاري.
وتقدمت مصر تسعة مراكز، ليحتل قطاع السياحة المركز الـ65 
عالميًا، بعد أن كان يحتل المركز الـ74 سابقًا، كما تقدمت مصر 
الترويج  استراتيجية  في  الخامس  المركز  إلى  الـ60  المركز  من 

والتسويق السياحي.
ووفقًا للتقرير، تصدرت مصر دول منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في مجال االستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال 
األمن  مؤشر  يخص  فيما  أداء  األفضل  كانت  كما  األعمال، 

والسالمة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.
واظهر التقرير أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة على 
على  الحكومي  اإلنفاق  لزيادة  وفقًا  يقاس  الذي  أولوياتها،  رأس 

المركز  إلى  الـ22  المركز  فيه مصر من  تقدمت  القطاع، حيث 
وتحسن  السياحي؛  والترويج  التسويق  استراتيجيات  وتطور   ،18

جودة الهواء والبنية التحتية والموانئ.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

مصر األسرع أداء عالمّيا في مؤّشر تنافسية السفر والسياحة



األجنبية  العمالت  احتياطي  نمو  األردني،  المركزي  للبنك  أرقام  كشفت 
خالل األشهر الثمانية األولى من العام الحالي 6.9 في المئة مقارنة مع 
نهاية 2018، حيث بلغت قيمة االحتياطي األجنبي للمملكة في نهاية 
آب )أغسطس( الماضي نحو 12.321 مليار دوالر، مقارنة مع نحو 
احتياطات  وارتفعت  الماضي.  العام  نهاية  في  دوالر  مليار   11.523
المملكة من العمالت األجنبية في األشهر الـ 7 األولى من العام الحالي 
 11.523 بنحو  مقارنة  دوالر،  مليار   12.271 نحو  لتسجل   6.4%

مليار دوالر في نهاية 2018. 

في المقابل ارتفع صافي الدين العام المستحق على األردن في الشهور 
السبعة األولى من العام الحالي بنسبة 5 في المئة. حيث وصل صافي 
الدين العام إلى 28.24 مليار دينار مقارنة مع 26.9 مليار دينار في 

نهاية 2018.
بلوغ  األردنية،  المالية  وزارة  عن  صدرت  التي  اإلحصائيات  وأظهرت 
الماضي 15.7  نهاية تموز )يوليو(  الداخلي لألردن في  الدين  صافي 

مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

نمو احتياطات المركزي األردني 6.9 في المئة


