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عالميًا  العاشرة  المرتبة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  احتلت 
ضمن قائمة الدول المتوقع تحقيقها معدالت نمو كبيرة في تجارتها 
العقد  خالل  تحققت  التي  النمو  معدالت  على  عالوة  الخارجية، 
األبحاث  وحدة  أصدرته  الذي  المؤشر  ضمن  وذلك  الماضي، 
والدراسات التابعة لمجموعة "ستاندرد تشارترد" المصرفية العالمية، 
وغّطى 20 دولة حول العالم تصدرتها ساحل العاج، وتلتها الهند 

وكينيا والصين وأيرلندا.
وتقدمت اإلمارات في الترتيب العام على مراكز تجارية مرموقة على 
وتركيا  وسويسرا،  وسنغافورة،  كونج،  هونج  مثل  العالمي  الصعيد 
التقرير أن اإلمارات تقود جهود منطقة الشرق  وغيرها. وجاء في 
إلى قاعدة  النفطية  للتحول من االعتماد على الصادرات  األوسط 

تجارية أكثر تنوعًا واستدامة.
وجاءت اإلمارات في المرتبة السابعة عالميًا على معيار الجاهزية 
التجارية، وهو العنصر الذي يقيس استعداد الدول وامتالكها لألسس 
الالزمة لتعزيز نمو تجارتها مستقباًل. كما حّلت اإلمارات في المرتبة 

12 عالميًا في المكون الخاص بتنوع الصادرات.
وأظهر التقرير أّن الدور الفاعل الذي تلعبه اإلمارات ضمن مبادرة 
الحزام والطريق كونها حلقة ربط أساسية بين إفريقيا وأوروبا، رسخ 

مكانتها بين الدول األكثر انفتاحًا على التجارة الدولية. 
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

اإلمارات العاشرة عالمّيا في مؤّشر التجارة الدولّية

كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، عن إطالق الحكومة 
أشهر  تسعة  مدتها  اقتصادي  إنقاذ  خطة  السودان  في  االنتقالية 

لتحقيق االستقرار في االقتصاد.
"اإلجراءات ستتضمن ترشيد اإلنفاق ومعالجة  أّن  البدوي  وأوضح 
التضخم"، الفتا إلى أّن "دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى 
يونيو حزيران 2020"، مشيرا إلى أّن "رئيس وزراء السودان سيطلب 
إلى  الحالية  زيارته  خالل  الدولي  البنك  من  دعما  دوالر  ملياري 

نيويورك".
وقال: طلب السودان من البنك الدولي إعارته ثالثة خبراء سودانيين 

للعمل في البالد خالل فترة االنتقال السياسي مع تمويل مهمتهم.
ورأى أّن "السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى ما بين مليار وملياري 
المركزي  البنك  في  النقد  من  كاحتياطي  تتوافر  أن  بد  ال  دوالر 

للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".
ويعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ أن فقد الجزء األكبر 
من إنتاجه النفطي في عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان 

قيمة  السودان  السنين. وخفض  أهلية استمرت عشرات  بعد حرب 
ويبلغ سعر  االنهيار.  منعه من  في  لكنه فشل  الجنيه عدة مرات 
مقابل  السوداء  السوق  في  جنيها   65 الحالي  الوقت  في  الدوالر 

السعر الرسمي البالغ 45 جنيها.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

السودان يطلق خّطة طارئة إلنقاذ االقتصاد 



عن  العمري  طاهر  العماني  المركزي  للبنك  التنفيذي  الرئيس  كشف 
الخليج للحصول على حزمة  أّن الحكومة ال تجري محادثات مع دول 
مساعدات جديدة، وذلك على الرغم من العجز المالي الكبير وتوقعات 

بتراجع النمو االقتصادي هذا العام.
وأّكد أّن "العجز المالي يتراجع بفضل كبح اإلنفاق، وبالتالي هناك سيطرة 
من  األموال  بعض  على  البالد  حيث حصلت  اإلنفاق  على  ما  بدرجة 
المركزي  البنك  لدى  "ليس  أّنه  على  مشددا  المباشرة"،  غير  الضرائب 
العماني أي خطط لتغيير السياسة النقدية في ما يتعلق بسعر الصرف".

وشدد على "التزام سلطنة عمان بربط الريال بالدوالر، على اعتبار أّن 
ذلك يحقق االستقرار، وألجل ذلك ال توجد خطط لتغيير السياسة النقدية 

في ما يتعلق بسعر الصرف".
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  يصل  أن  توقع  قد  المركزي  البنك  وكان 
الحقيقي إلى 1,1 في المئة هذا العام، انخفاضا من تقديرات سابقة عند 

2,2 في المئة". 

وتعاني سلطنة عمان من دوامة أزمات اقتصادية وصعوبات في تنفيذ 
اإلصالحات في ظل تراجع مواردها المالية بسبب تراجع أسعار النفط 

منذ منتصف عام 2014.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

المركزي العماني: العجز المالي يتراجع بفضل كبح االنفاق

سيولة  أزمة  وجود  رياض سالمة،  المركزي،  لبنان  حاكم مصرف  نفى 
في البالد، مؤّكدا أّن "البنوك اللبنانية تلبي طلب العمالء على الدوالر 
معظم  في  اآللي  الصرف  أجهزة  من  السحب  إمكانية  مع  األميركي، 
في  نراه  الذي  والكالم  بلبنان،  متوفر  "الدوالر  أّن  على  مشددا  البنوك"، 

وسائل التواصل االجتماعي، وأحيانًا اإلعالم، مضّخم وله أهدافه".
ترجع  اآللي  الصرف  بأجهزة  إجراءات خاصة  "أي  أّن  وأوضح سالمة 
لسياسة كل بنك على حدة"، الفتا إلى أّن "أي معاملة ال يستطيع العميل 
خالل  من  تجري  أن  يمكن  اآللي  الصرف  أجهزة  خالل  من  إجراءها 
لتوفير  الصرافة  لمكاتب  للجوء  الشركات  البنك". وتضطر بعض  منافذ 
احتياجاتها من العملة الصعبة، حيث تدفع سعرًا أعلى من السعر الرسمي 
البالع 1507.5 ليرة لبنانية للدوالر. وقد أضرب موزعو الوقود األسبوع 
الماضي؛ ألن البنوك ال توفر لهم الدوالرات الالزمة لسداد قيمة الواردات.

تكون  ربما  األماكن  بعض  في  الدوالر  توفر  عدم  أسباب  إّن  وقال: 
الصدد،  لبنان في هذا  لم ترد أي شكوى لمصرف  أّنه  لوجستية، علما 

حيث لدى البنك المركزي احتياطات تتجاوز 38.5 مليار دوالر، وهو 
حاضر في السوق، وال حاجة إلى إجراءات استثنائية.

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

المركزي اللبناني يطمئن: الدوالر متوّفر

عرضه  المقرر  األول  السنوي  تقريرها  في  المصرية  الحكومة  كشفت 
على البرلمان في أكتوبر )تشرين األول( المقبل، عن تحقيق االقتصاد 
ما  2018/2019، وهو  %5,6 عام  بلغ  نمو حقيقي  المصري معدل 
ُيعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام، كما يعد ثالث أفضل معدل 
نمو اقتصادي على مستوي العالم خالل ذات العام )بعد الهند والصين(، 
وساهم كل من صافي الصادرات واالستثمار بنسبة تقترب من %80 من 

النمو االقتصادي.
النصف األول  إلى %14,4 في  التضخم  للحكومة تراجع معدل  ووفقا 
من العام )2018/2019(، مقارنة بمعدل %30,2 في نفس الفترة من 
النصف  في   12,4% التضخم  معدل  وسجل   .)2017/2018( العام 
الثاني )2018/2019(، مقارنة بمعدل %13,8 في النصف المناظر 

)2017/2018(، وسجل معدل التضخم %13,4 لعام 2018/2019، 
مقارنة بمعدل %22 لعام )2017/2018(.

وفي ما يخص برنامج "توفير الموارد التمويلية"، فقد نجحت الحكومة في 
الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة  المالية  العديد من اإلصالحات  تنفيذ 
عنها  نتج  والتي  الضريبي  التحصيل  كفاءة  ورفع  العام،  اإلنفاق  هيكلة 
العام  في   % 9.7 من  العامة  الموازنة  في  الكلي  العجز  نسبة  خفض 
المالي 2017/ 2018، إلى 8.2 % خالل العام المالي 2018/ 2019 
بنسبة إنجاز 102% من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4 في المئة.

المصدر )موقع اليوم السابع، بتصّرف(

االقتصاد المصري يحقق أعلى نمو منذ 2009


