
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن ارتفاع االستثمارات 
الخارجية المباشرة إلى السعودية إلى 3.50 مليار دوالر في األشهر 
عام،  قبل  دوالر  مليار   3.18 مقابل   2019 من  األولى  التسعة 
مفصحة عن ارتفاع عدد االستثمارات األجنبية الجديدة في المملكة 

بنسبة 54 في المئة خالل عام 2019 المنصرم.
وتصدرت قطاعات التصنيع والبناء واالتصاالت وتقنية المعلومات 
القطاعات األكثر إقبااًل بالنسبة لالستثمارات الخارجية. وجرى خالل 
إنشاءات و190 شركة تصنيع  193 شركة  تأسيس   ،2019 عام 

و178 شركة تقنية معلومات واتصاالت جديدة في السعودية.
شركة  و82  بريطانية  شركة   100 دخول   2019 العام  وشهد 

كما   .2018 عام  في  البلدين  لكال  شركة   24 بـ  مقارنًة  أميركية، 
جاءت الهند ومصر واألردن والصين من بين أعلى الدول من حيث 
حيث  المملكة،  في  االستثمار  بدأت  التي  الجديدة،  الشركات  عدد 
ارتفعت حصة الهند من السوق على نحو كبير من 30 شركة في 

عام 2018 إلى 140 شركة في عام 2019.
وكان الربع األخير من عام 2019 هو األكثر نشاطًا خالل العام، 
حيث ارتفع عدد الشركات األجنبية الجديدة التي بدأت االستثمار في 
المملكة إلى 305 شركات، مقارنة بـ 238 شركة خالل نفس الفترة 

من عام 2018.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

حّلت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المركز األول إقليميًا والثامن 
عالميًا على مؤشر التقدم التكنولوجي للدول، الصادر عن مجلة "جلوبال 
فاينانس"، وهو المؤشر الذي يقيس األداء المحرز لـ 67 دولة في السباق 

التكنولوجي العالمي.
وتقدمت اإلمارات على دول معروفة بتقدمها التقني مثل كوريا الجنوبية 
تصدرت  حين  في  واليابان.  وألمانيا  وكندا  المتحدة  والمملكة  وسويسرا 
السويد  تلتها  نقطة،   3.682 على  بحصولها  الدول  تصنيف  النرويج 
في المركز الثاني بـ 3.681 نقطة، ثم هولندا ثالثًة ب 3.677 نقطة، 

وتذيلت التصنيف باكستان.
"بلومبيرج"  مؤشر  على  مرتبتين  اإلمارات  تقدمت  آخر،  جانب  من 
لالبتكار لعام 2020 لتحتل المركز 44 عالميًا، فيما واصلت صدارتها 
على الصعيد اإلقليمي، بينما احتلت ألمانيا المرتبة األولى على المؤشر، 
ست  مدى  على  احتكرتها  أن  بعد  الصدارة  عن  الجنوبية  كوريا  لتبعد 
وقفزت  التاسعة،  المرتبة  إلى  المتحدة  الواليات  تراجعت  بينما  سنوات، 

سنغافورة إلى المركز الثالث بعد غياب عنه لعامين. ويلقي التصنيف 
الضوء على قدرة االقتصادات على االبتكار، وهو موضوع رئيسي في 
منتدى دافوس الذي ينطلق غدًا ويستمر حتى 24 يناير/ كانون الثاني 

الجاري. 
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(
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السعودية تستقطب استثمارات أجنبية بـ 3.50 مليار دوالر في 2019

االمارات األولى عربيا في مؤشري "التقّدم التكنولوجي" و "االبتكار"



ارتفع الدين العام اللبناني اإلجمالي 2.39 مليار دوالر في نوفمبر/ 
مليار دوالر صعودا من   89.48 2019، مسجال  الثاني  تشرين 
87.08 مليارا في أكتوبر/ نوفمبر السابق له، إثر إصدار سندات 
خزينة بالعملة األجنبية قيمتها 3 مليارات دوالر، عوضًا عن سندات 

مماثلة استحقت بقيمة 1.5 مليار دوالر.
العام اإلجمالي، وفقا إلحصاءات  الدين  وعلى صعيٍد سنوي، زاد 
مقارنًة  دوالر،  مليارات   5.82 بمقدار  لبنان"،  مصارف  "جمعية 
بالمستوى الذي كان عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والبالغ 

حينها 83.66 مليار دوالر.

على   2.45% اللبنانية  بالليرة  الدين  ارتفع  فقد  التفاصيل،  وفي 
أساٍس شهري، و%11.16 على أساٍس سنوي، إلى 55.91 مليار 
 3.25% األجنبية  بالعملة  الدين  زاد  اآلخر،  المقلب  وفي  دوالر. 
إلى  ليصل  سنوي،  صعيٍد  على  و0.62%  شهري،  صعيٍد  على 

33.57 مليار دوالر.
العام  الدين  من  المصرفي  القطاع  حصة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
انكمشت إلى %33.98 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، هبوطا 

من %36.16 في أكتوبر/ تشرين األول.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

ارتفاع الدين اللبناني إلى 89.48 مليار دوالر


