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 في المئة19 ارتفاع صافي االستثمار األجنبي المباشر في مصر

) بتصرف، نت.المصدر (موقع العربية

 ارتفاع صافي االستثمار،اظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري
األجنبي المباشر في مصر خالل النصف األول من العام المالي الجاري بمقدار
. على أساس سنوي19%  مليون دوالر وبنسبة ارتفاع بلغت نحو773.8
 مليار دوالر5  ارتفع صافي االستثمار األجنبي في مصر إلى،ووفقا للبنك المركزي
 مقابل،خالل الفترة من يوليو (تموز) حتى نهاية ديسمبر (كانون االول) الماضي
 وذلك على الرغم، مليار دوالر خالل ذات الفترة من العام المالي الماضي4.2 نحو
.من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد التي هوت بجميع المؤشرات االقتصادية
 بشكل،وأرجع "المركزي المصري" ارتفاع صافي االستثمار األجنبي الوارد الى مصر
مباشر إلى ارتفاع صافي االستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها
. مليار دوالر3.2  مليار ليسجل نحو1.2 بنحو

Net FDI in Egypt Increase by 19 percent
Official data issued by the Central Bank of Egypt showed that net
foreign direct investment in Egypt increased during the first half
of the current fiscal year by 773.8 million dollars, an increase of
about 19% on an annual basis.
According to the Central Bank, net foreign investment in Egypt
increased to $5 billion during the period from July to the end of
last December, compared to about $4.2 billion during the same
period last fiscal year, despite the risks of Corona virus spreading
that plunged all economic indicators.
The Egyptian Central Bank attributed the rise in net foreign
investment incoming to Egypt, directly to the rise in net investment
received to start companies or increase their capital by about 1.2
billion to record about 3.2 billion dollars.

On the other hand, the net investments out of Egypt increased,
as the total outflow increased by 378.9 million dollars to record
about 4.2 billion dollars during the first six months of the current
fiscal year, compared to about 3.8 billion dollars during the same
period of the current fiscal year, with an increase of about 10.52
percent.
The data revealed that the Egyptian economy’s transactions with
the outside world during the first half of the current fiscal year
achieved an initial surplus, as the balance of payments achieved a
total surplus of $410.9 million, compared to a total deficit of $1.8
billion during the same period last fiscal year.
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

 حيث ارتفع إجمالي التدفق، ارتفع صافي االستثمارات الخارجة من مصر،وفي المقابل
 مليار دوالر خالل الستة4.2  مليون دوالر ليسجل نحو378.9 إلى الخارج بمقدار

 مليار دوالر خالل نفس الفترة3.8  مقابل نحو،أشهر األولى من العام المالي الجاري
. في المئة10.52 من العام المالي الجاري بنسبة ارتفاع تبلغ نحو
وكشفت البيانات تحقيق معامالت االقتصاد المصري مع العالم الخارجي خالل

 حيث حقق ميزان المدفوعات،ً فائضاً أوليا،النصف األول من العام المالي الجاري
 مليار دوالر خالل1.8  مقابل عجز كلي بلغ، مليون دوالر410.9 فائضاً كلياً بقيمة
.نفس الفترة من العام المالي الماضي

ابو ظبي تتصدر قائمة أفضل المدن العربية للعيش
 مدينة حول العالم مالئمة140 الذي يقيس أفضل
.عامل
30للعيش وفقاً لـ
ً
ويقيس المؤشر أفضل مدن العالم للعيش فيها على
 وذلك من خالل،أساس استطالع بين السكان
تقييم مستوى الرفاهية وراحة العيش في كل مدينة
 والمتمثلة،وفقاً لمجموعة من المعايير والمحددات
 والثقافة، وجودة الرعاية الصحية،في االستقرار
 وكذلك جودة البنية التحتية؛، وجودة التعليم،والبيئة
حيث تحصل كل مدينة على درجة في كل معيار
 حسب تصنيف "إيكونوميست،من هذه المعايير

".إنتليجينس
) بتصرف،المصدر (صحيفة الخليج االماراتية

Abu Dhabi Tops the List of the Best Arab Cities to Live in
Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates, ranked first
in the Arab world in the list of the most livable cities, followed
by Dubai as the second best city to live in the Middle East,
according to the annual classification issued by the Information
Unit of the "Economist Intelligence", which is affiliated with the
British "Economist" magazine.
According to the results of the classification, Abu Dhabi topped
all regional rankings related to quality of life, and the emirate’s
ranking rose from second place in 2019 to first place during the
current year, while it jumped 3 ranks globally to rank 70 globally
compared to rank 73rd last year on this index, which measures

احتلت أبوظبي عاصمة دولة االمارات العربية
 المركز األول عربياً في قائمة أكثر،المتحدة
المدن المالئمة للعيش تلتها مدينة دبي كثاني
 وذل وفقا،أفضل مدينة للعيش في الشرق األوسط
للتصنيف السنوي الذي تصدره وحدة المعلومات
 التابع لمجلة،»في «إيكونوميست إنتليجينس
.«إيكونوميست» البريطانية
 فقد تصدرت أبوظبي كافة،ووفق نتائج التصنيف
 وارتفع،التصنيفات اإلقليمية المتعلقة بجودة الحياة
 إلى2019 ترتيب اإلمارة من المرتبة الثانية عام
 مراتب على المستوى العالمي3  بينما قفزت،المرتبة األولى خالل العام الجاري
 العام الماضي على هذا المؤشر73  عالمياً مقارنة بالمرتبة70 لتحتل المرتبة

the world's 140 best cities to live according to 30 factors.
The index measures the best cities in the world to live in on the
basis of a survey among the population, by assessing the level
of luxury and comfort of living in each city according to a set
of criteria and determinants, which are stability, the quality of
health care, culture and environment, the quality of education,
as well as the quality of infrastructure, where each city receives
a score for each of these criteria, according to the "Economist
Intelligence" rating.
Source (Al Khaleej Newspaper-UAE, Edited)

 في المئة0.7 تباطؤ نمو االقتصاد الكويتي
."+ظل اتفاقية "أوبك
وأفاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بأن
التوقعات المنخفضة لاليرادات النفطية تؤثر على النمو
في المدى القريب من جهة وأرصدة المالية العامة
 حيث زاد هذا اللمر من،والخارجية من جهة أخرى
الحاجة إلى اإلصالحات إلنشاء قطاع خاص نشط
وضمان االدخار الكافي من ثروة النفط لألجيال
.القادمة
وبحسب الصندوق فإن الكويت تمتلك احتياطات مالية
كبيرة وديوناً عامة منخفضة لكن تضيق تلك الفرص
 مبينا أنه بدون تصحيح مسار المالية العامة للدولة،في مواجهة تحدياتها من موقع قوة
 حيث أن االرتفاع األخير في اإلنفاق العام قد،ستزداد التحديات المالية والتمويلية حدة
.أضعف الوضع المالي األساسي للدولة
) بتصرف،المصدر (جريدة الجريدة الكويتية

Kuwait's Economic Growth Decelerated by 0.7 percent
The International Monetary Fund revealed that Kuwait's overall
economic growth slowed by 0.7 percent in 2019 from 1.2 percent
in 2018.
According to a report issued by the Fund, the challenge
of reducing dependence on oil "has become more urgent",
indicating that Kuwait should enhance its revenues to work to
impose value-added tax, among other measures.
The IMF revealed that Kuwait can withstand the recent shocks
out of its strength, as the abundant assets in the Central Bank
of Kuwait and the reserves managed by the General Investment
Authority and the large lending space for the banking sector
support the country's public financial resilience in the face of
shocks.
The report also revealed that the growth in the real GDP of the
non-oil sectors in Kuwait was boosted to about 3 percent in 2019
driven by government and consumer spending, and the real GDP

كشف صندوق النقد الدولي عن تباطؤ النمو
 بالمئة في0.7 االقتصادي اإلجمالي للكويت إلى
.2018  بالمئة في1.2  من2019
ووفقا لتقرير صادر عن الصندوق فإن تحدي خفض
 مبينا أنه،»ًاالعتماد على النفط «أصبح أكثر إلحاحا
ينبغي على الكويت لتعزيز إيراداتها العمل على فرض
. من بين إجراءات أخرى،ضريبة القيمة المضافة
وكشف صندوق النقد الدولي عن أن باستطاعة الكويت
 فاألصول،تحمل الصدمات األخيرة من منطلق قوتها
الوفيرة في بنك الكويت المركزي واالحتياطات التي
تديرها الهيئة العامة لالستثمار ومساحة اإلقراض الكبيرة للقطاع المصرفي تدعم مرونة
.المالية العامة للدولة في مواجهة الصدمات
وأظهر أن النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت
 مدفوعاً باإلنفاق الحكومي واإلنفاق االستهالكي2019  في المئة عام3 تعزز إلى نحو
 في المئة في1 وسجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي انكماشاً بنحو

of the oil sector shrank by about 1 percent under the OPEC +
agreement.
The Executive Board of the International Monetary Fund stated
that the low expectations of oil revenues affect growth in the near
term on the one hand and public and external financial balances
on the other hand, as this increased the need for reforms to create
an active private sector and ensure adequate savings of oil wealth
for future generations.
According to IMF, Kuwait possesses large financial reserves and
low public debt, but that opportunities narrow in the face of its
challenges from a position of strength, indicating that without
correcting the path of the state’s public finances, the financial
and financing challenges will increase sharply, as the recent rise
in public spending has weakened the basic financial position of
the state.
Source (Al Jarida Newspaper-Kuwait, Edited)

