
انتيليجانس  )االيكونوميست  البريطانية  األبحاث  وحدة  منحت 
 ،)BBB( سياديًا  تقييمًا  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  يونت(، 
كاشفة عن محافظة االمارات على فائض في حساباتها الجارية، 

مبّينة أن عجز الموازنة يبقى طفيفًا.
الضخمة  المالية  االحتياطات  فإّن  "االيكونوميست"،  وبحسب 
قدرتها  تعزيز  على  قادرة  لإلمارات  السيادية  الصناديق  وأصول 
على الوفاء بالتزاماتها بسهولة، وعلى مواجهة التذبذب في أسعار 
اإلمارات  حصلت  العملة  استقرار  مستوى  وعلى  العالمية.  النفط 
على تصنيف BBB، مبّينة في تقرير تقييم المخاطرة الشهري، أّن 

االنكماش الذي عزز التنافسية الخارجية لإلمارات بدأ في التحسن.
ومنحت الوحدة اإلمارات تقييمًا مماثاًل BBB من حيث استقرار 
القطاع المصرفي، كاشفة عن أّن المؤشرات المالية تبقى صحية، 
المتعثرة  القروض  مستوى  في  النسبي  االرتفاع  من  الرغم  على 
حيث  BBمن  تقييم   على  اإلمارات  حصلت  كذلك  مؤخرًا. 
االستقرار السياسي، والتقييم نفسه من حيث استقرار هيكل النمو 
المستوى من  هذا  تستفيد على  االمارات  أن  مبّينة  االقتصادي، 
تنوع اقتصادها الذي يعد األكثر تنوعًا على صعيد دول المنطقة. 

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

كشف رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا، عن تحقيق 
االقتصاد الموريتاني نمّوا نسبته 6.9 في المئة خالل العام المنصرم، 
مؤكدًا أّن "الحكومة تتوقع أن تكون نسبة النمو خالل العام الحالي في 
حدود %6.3 وذلك بفضل اإلصالحات الهيكلية وبدفع من االستثمارات 
العمومية والخصوصية، ودعم من جودة األداء المتوقعة في قطاعات 

الزراعة والصيد والصناعة والخدمات".
وأوضح أّن "نسبة التضخم للعام المنصرم لم تتجاوز 3 في المئة، فيما 
إلى  لتصل  الجاري  العام  ارتفاعًا طفيفًا خالل  تسّجل  أن  المتوقع  من 
4.3 في المئة، بفضل اعتدال أسعار االستيراد والتشدد السياسة النقدية".

البرلمان، حصيلة  أمام  له  سيديا خالل خطاب  الشيخ  ولد  واستعرض 
عملها  لبرنامج  إضافة  الماضية،  الستة  األشهر  خالل  حكومته  عمل 
خالل العام الجاري والذي سيرتكز على أربعة محاور كبرى، هي تقوية 
الدولة وعصرنتها وتطوير االقتصاد وتنويعه وتعزيز تصالح المجتمع مع 

ذاته وتثمين رأس المال البشري.
للفترة  العمومي  االستثمار  برنامج  إعداد  عن  الوزراء  رئيس  وكشف 

2022-2020 بحيث ترجم أولويات الحكومة بناء على تعهدات رئيس 
المؤسسي  "الحكومة ستواصل تفعيل اإلطار  أّن  إلى  الجمهورية، الفتا 
لصياغة وبرمجة االستثمارات العمومية، وإعداد منظومة فعالة لمتابعة 
بشكل  الخارجي  التمويل  ذات  التنموية  للمشاريع  المالي  التنفيذ  حالة 

منتظم".
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(
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موريتانيا تتوّقع نمّوا %6.3 في 2020



بمجموعة  األبحاث  وحدة  عن  صادر  حديث  تقرير  أظهر 
بوسطن كونسلتينغ غروب األميركية، تصّدر دولة قطر قائمة 
أغنى الدول في العالم للعام الثالث على التوالي، وذلك من 
حيث نصيب المواطن من الثروة، ووفقًا لرصد الناتج المحلي 

لقطر ونصيب المواطن منه بنهاية عام 2019.
ووفقا للتقرير فقد بلغ الناتج المحلي لدولة قطر مع نهاية العام 
يعني أن حصة  الماضي نحو 192 مليار دوالر، وهو ما 
المواطن القطري من الثروة تبلغ نحو 77 ألف دوالر سنويًا.

وظهر التقرير ان استمرار دولة قطر في تصّدر قائمة أغنى 
امتالك قطر  أسباب، منها  إلى عدة  يعود  العالم  الدول في 

بنحو  تقدر  عالميا،  والغاز  النفط  من  احتياطي  أكبر  لثالث 
25 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، باإلضافة إلى 
قدرة االقتصاد القطري على التنوع بعيدًا عن االعتماد على 

القطاع الهيدروكربوني.
وتوقع أن يكون النمو االقتصادي على نطاق واسع مدفوعا 
وغير  الهيدروكربوني  القطاعين  من  كل  في  باالنتعاش 
الهيدروكربوني، ما يعني أن الناتج المحلي القطري سيواصل 
النمو خالل العام الجاري، ما سينعكس على نصيب المواطن 

من الثروة.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

قطر تتصّدر قائمة أغنى دول العالم  


