
نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

النشرة اليومية لالتحاد
UAC DAILY MONITOR

23 كانون االول )ديسمبر( 2019 

حّل الجنيه المصري في المرتبة الثانية عالميًا بين قائمة العمالت األفضل 
أداء خالل العام الجاري، متساويًا مع الروبل الروسي، وفقا إلحصائيات 

نشرتها بلومبرغ بزنيس.
ووفقا للبيانات جاءت العملة األوكرانية "هريفنا"، في المركز األول بعد 
صعودها بنسبة 19 في المئة، فيما حل الروبل الروسي والجنيه المصري 
في المرتبة الثانية بعد تحقيقهما نسبة ارتفاع جاوزت 10 في المئة. وحّل 
الكوستاريكي.  والكولن  الشيكل،  ثم  التايلندي،  البات  الثالثة  المرتبة  في 
في  ارتفع  أن  بعد  عالميا،  السادسة  المرتبة  في  التونسي  الدينار  وجاء 

حدود %7، تاله الدوالر الكندي، والبيسو المكسيكي، والبيسو الفلبيني.

وزادت موارد مصر من العمالت األجنبية خاصة خالل العام الجاري، 
حيث وصل االحتياطي النقدي األجنبي بنهاية نوفمبر )تشرين الثاني( 
الماضي إلى 45.35 مليار دوالر، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة 
في مصر بأكثر من %28 لتسجل نحو 12.6 مليار دوالر في السنة 
المالية  السنة  مليار دوالر خالل   9.8 مقابل   ،2019 /2018 المالية 
السياحة  أن يصل دخل  الدولي  النقد  ويتوقع صندوق   .2017/2018
المصرية في العام المالي الحالي 2019/2020 إلى 16.5 مليار دوالر.

المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

الجنيه المصري الثاني عالمّيا 

ارتفع إجمالي أصول المصارف االماراتية بنسبة %0.1 من 3040.6 
مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2019 إلى 3043.1 مليار درهم 
عند نهاية شهر نوفمبر 2019، وبذلك تكون البنوك العاملة في الدولة 
 6.08% نسبة  بنمو  أصولها  إلى  درهم  مليار   174.6 أضافت  قد 

خالل 11 شهرًا منذ بداية العام الحالي.
كذلك ارتفع إجمالي االئتمان المصرفي بنسبة %0.8 من 1708.5 
مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2019 إلى 1721.9 مليار درهم 
في نهاية شهر نوفمبر 2019. وبذلك تكون البنوك العاملة في الدولة 
بمقدار  االقتصادية  القطاعات  لمختلف  جديدة  تمويالت  قدمت  قد 

65.7 مليار درهم وبنمو نسبة 3.96%. 
العام ولغاية  بداية  الخاص منذ  للقطاع  التمويل  البنوك حجم  وزادت 
نهاية نوفمبر بنسبة %1 )حوالي 11.2 مليار درهم( شّكلت حوالي 
%17.04 من إجمالي التمويل الجديد المقدم من البنوك للقطاعات 

المقيمة وغير المقيمة.
المصرفية  الودائع  إجمالي  انخفض   ،2019 نوفمبر  شهر  وخالل 

إجمالي رصيد  ليصل  مليون درهم(   200 %0.01 )حوالي  بمقدار 
الودائع لدى البنوك إلى 1819.6 مع نهاية نوفمبر الماضي مقابل 

1819.8 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

ارتفاع إجمالي أصول المصارف اإلماراتية



كشفت معلومات سويسرية عن أن حجم األموال العربية المنهوبة والمخفية 
في البنوك السويسرية يقّدر بنحو 200 مليار دوالر.

وتعد سويسرا أهم مالذ لألموال المنهوبة من الشعوب وثروات الحكام، 
حيث كانت تستخدم السرية المصرفية حتى قبل سنوات، ما جعل بنوكها 

أهم المالذات إلخفاء األموال.
وترى منظمة الشفافية العالمية أن قسمًا كبيرًا من هذه األموال يعود إلى 
حكام ورجال أعمال فاسدين حصلوا على ثرواتهم بطرق غير مشروعة.

ووفقا للمعلومات فإّن إجمالي المبالغ العربية المودعة في الخارج قد يصل 
إلى عدة تريليونات من الدوالرات.

لبنان وحده  الفساد في  التي وقعت مباشرًة ضحية  ر حجم األموال  ويقدَّ
بنحو 50 إلى 60 مليار دوالر خالل السنوات العشر الماضية، أي ما 
ين العام الذي يصل إلى أكثر من  يعادل نحو 70 بالمائة من مجمل الدَّ

150 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي اللبناني.
تجدر اإلشارة إلى أّن من أبرز مراكز األوفشور التي تحتضن األموال 
العربية إلى جانب سويسرا، جزر البحر الكاريبي البريطانية وليشتنشتاين 
التي  الواليات  وهي  وديالوير،  ووايومنغ  داكوتا  وجنوب  نيفادا  وواليات 

تتمتع بـ "بإعفاءات ضريبية".
المصدر )موقع العربي الجديد، بتصّرف(

200 مليار دوالر األموال العربية المخفّية في البنوك السويسرية


