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(ديسمبر)  2019نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

االمارات األولى إقليميا في ّ
مؤشر التجارة االلكترونية العالمي
تصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،المركز األول إقليمياً والـ
ّ
 28عالمياً في مؤشر التجارة اإللكترونية الصادر عن مؤتمر
تصدرت هولندا
األمم المتحدة للتجارة والتنمية "األونكتاد" ،في حين ّ
المؤشر عالميا ،تلتها سويس ار ثانياً ثم سنغافورة في المركز الثالث.
ويقيس المؤشر مدى استعداد االقتصاد لدعم التسوق عبر اإلنترنت،
ويتكون المؤشر من  4معايير ترتبط بالتسوق اإللكتروني وهي
نسبة مستخدمي اإلنترنت ،ونسبة األفراد الذين يملكون حساباً
بنكياً ،ومستوى أمان شبكات اإلنترنت ،ومستوى الخدمات البريدية.
أن نسبة استخدام األفراد لإلنترنت في
وكشفت "األونكتاد" عن ّ
دولة االمارات مرتفعة جداً حيث تصل إلى  98في المئة ،في حين
أن نسبة األشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية بعمر  15عاماً
أن درجة
فما فوق تصل إلى  88في المئة ،بينما أظهر التقرير ّ
االعتماد على خدمات البريد والثقة فيها ممتازة عند  84في المئة.

بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتية،
ّ

ارتفاع أعداد القادمين إلى قطر  13في المئة

كشف تقرير صادر عن جهاز التخطيط واإلحصاء عن ارتفاع عدد
زوار قطر خالل العشرة أشهر األولى من العام الحالي إلى 1.7
ّ
مليون زائر لتسجل نمواً نسبته  13%مقارنة مع الفترة ذاتها من عام
.2018
وبحسب التقرير جاءت الدول اآلسيوية بما فيها أوقيانوسيا في المرتبة
الزوار بنسبة  39في المئة ،بأعداد بلغت
األولى من حيث عدد ّ
 656.5ألف زائر ،تلتها القارة األوروبية بنسبة  31في المئة وأعداد
زوار أكثر من  513.9ألف زائر .بينما بلغ عدد الزوار القادمين
من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدوحة خالل األشهر العشرة

تقدر بنحو
األولى من العام الحالي نحو  183.9ألف زائر ،بنسبة ّ
 11في المئة من إجمالي أعداد الزائرين للدولة خالل تلك الفترة.
واستحوذت الدول العر ّبية األخرى على نسبة  7في المئة من أعداد
الزوار اإلجمالية ،حيث بلغت أعداد زوار قطر منها نحو  119ألف
زائر ،فيما استحوذت األمريكتان على  154ألف زائر شكلوا نسبة 9
في المئة ،وحلت الدول األفريقية في المرتبة األخيرة باستحواذها على
نسبة  2%من إجمالي الزائرين شكلت ما يوازي  36.5ألف زائر.
بتصرف)
المصدر (جريدة الراية القطرية،
ّ

مصر :ارتفاع احتياطي النقد األجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ،عن ارتفاع احتياطي النقد األجنبي
في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ،بمقدار 107
ماليين دوالر.
ووفقا للمركزي المصري فقد وصل صافي االحتياطيات الدولية
وصل إلى  45354.4مليون دوالر أمريكي في نهاية نوفمبر
 .2019في حين بلغ االحتياطي النقدي  45مليا ار و 246مليون
دوالر في أكتوبر .2019
ويستخدم االحتياطي النقدي في سداد قيمة الواردات وأقساط الدين

الخارجي للبالد ،حيث بلغ رصيد الدين الخارجي المستحق على

مصر  108.7مليار دوالر في نهاية يونيو الماضي ،بما يعادل

 36%من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهي نسبة ما زالت في
الحدود اآلمنة وفقا للمعايير الدولية ،حسب البنك المركزي.

جدير بالذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في األول من يوليو

من كل عام ،وينتهي في  30يونيو من العام التالي.

بتصرف)
المصدر (موقع روسيا اليوم بالعربي،
ّ

