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ارتفاع نسبة النمو االقتصادي

في تونس إلى  %2.6خالل  9أشهر

• النمو اإلقتصادي

�سجل النمو االقت�صادي يف تون�س
ارتفاع ًا بن�سبة  %2.6خالل الأ�شهر
الت�سعة الأولى من  ،2018مقابل
 %1.9خ�لال ال��ف�ترة نف�سها من
العام املا�ضي.و�أو�ضحت بيانات
�إح�صائية ���ص��ادرة ع��ن املعهد
التون�سي للإح�صاء �أن الناجت
املحلي الإجمايل �سجل بدوره منو ًا
بن�سبة  %0.5خالل الربع الثالث
من العام احلايل مقارنة بالربع

الثاين من العام نف�سه.و�سجل
ر�صيد تون�س من العملة ال�صعبة
يف نهاية �أكتوبر ارتفاع ًا ،ليغطي
 83يوما للتوريد ،بعد �أن كان يف
حدود  73يوم ًا.وقال م�صدر ر�سمي
من البنك املركزي التون�سي �إن
ر�صيد العملة ال�صعبة للبالد ارتفع
من  4.164مليارات دوالر �إلى 4.343
مليارات دوالر.و�أ�ضاف �أن االرتفاع
ي��أت��ي عقب ��صرف قر�ض بقيمة

 500مليون ي��ورو ،ح�صلت عليه
تون�س من ال�سوق الدولية.وباعت
تون�س �سندات بقيمة  500مليون
ي��ورو� ،أي ما يعادل نحو 570
مليون دوالر ،لتمويل ما تبقى من
موازنة البالد لعام  ،2018بن�سبة
فائدة تقدر بـ ،%6.75وفرتة �سداد
متتد على � 5سنوات.ووفق �أرقام
ر�سمية ،تقدر موازنة تون�س لعام
 2018بنحو  12.6مليار دوالر.

البنك الدولي :اإلصالحات المالية
في لبنان تفقد الزخم

قال م�س�ؤولون كبار بالبنك الدويل
و�أ�ضاف قائال «ب�شكل عام يوجد
�إن لبنان يفقد القوة الدافعة يف
�شعور ،حتى يف هذه املدينة،
م�سعاه لت�شكيل حكومة و�إ�صالح
بني املانحني وال�سفراء ب�أننا
مالية ال��دول��ة ،وه��و م��ا ي�ضع
نفقد الزخم».ومتحدثا يف مكتب
يف خطر تعهدات ا�ستثمارية من
البنك الدويل يف بريوت ،قال جها
املانحني مبليارات ال��دوالرات.
«�إذا مل يتحركوا �رسيعا� ...سيبد�أ
وبعد �ستة �أ�شهر من انتخابات
«املانحون» بتحريك الكثري من
هذه امل��وارد �إلى �أماكن �أخرى.
ب��رمل��ان��ي��ة ،مل يحقق رئي�س
اخلطر حقيقي جدا».وقال فريد
ال��وزراء املكلف �سعد احلريري
بلحاج نائب رئي�س البنك الدويل
تقدما يف م�ساعيه لت�شكيل حكومة
لل�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وف��اق وطني مع تزاحم الفئات
ال��ذي كان يقف �إل��ى ج��وار جها:
ال�سيا�سية على املنا�صب يف
«نحن كبنك نعتقد �أن لبنان يحتاج
جمل�س ال���وزراء اجلديد.وتويل
• ساروج جها
�أن يبذل جهودا».ويعاين لبنان
حكومة جديدة ال�سلطة �رضوري
من ثالث �أعلى ن�سبة للدين العام
قبل �أي حتركات باجتاه �إ�صالح
املالية العامة التي قال �صندوق النقد الدويل يف �إلى الناجت املحلي الإجمايل يف العامل عند ،%150
يونيو �إن لبنان يف حاجة ما�سة �إليها لو�ضع الدين وتباط�ؤ يف النمو االقت�صادي وما �سماه �صندوق النقد
العام يف م�سار م�ستدام.وهناك �أكرث من  11مليار دوالر ال��دويل مواطن �ضعف متزايدة يف نظامه امل��ايل.
من �أموال املانحني الدوليني م�رشوطة �أي�ضا بالتزام وتعهد البنك الدويل بتقدمي  2.2مليار دوالر مل�شاريع
ملمو�س بالإ�صالح االقت�صادي.وقال �ساروج جها يف لبنان مبا يف ذلك قطاع النقل وخلق الوظائف.
املدير االقليمي للبنك الدويل �إن لبنان مل يعد لديه لكن نحو  800مليون دوالر غري م�ستخدمة بانتظار
مت�سع من الوقت للح�صول على التمويل ،بالنظر �إلى موافقة احلكومة ويتعني على لبنان �أن يدفع «ر�سوم
الدول الكثرية الأخرى التي حتتاج �إلى ا�ستثمارات .التزام».
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بسبب استمرار إشادات كبرى المنظمات االقتصادية الدولية

مصر تجذب  10مليارات دوالر
استثمارات أجنبية
قال خرباء اقت�صاد �إن م�رص �ستجذب
ا�ستثمارات �أجنبية مبا�رشة خالل
ال��ع��ام امل����ايل احل����ايل �أك��ث�ر من
امل�ستهدف وهو  10مليارات دوالر،
ب�سبب ا���س��ت��م��رار �إ����ش���ادات كربى
املنظمات االقت�صادية الدولية،
وم��ن��ظ��م��ات الت�صنيف االئتماين
بالطفرة ال��ت��ي حققها برناجمها
للإ�صالح االقت�صادي .وقالت ب�سنت
فهمي ،ع�ضوة اللجنة االقت�صادية
مبجل�س النواب امل�رصي� ،إن بالدها
�ستجذب �أكرث من  10مليارات دوالر
ا�ستثمارات �أجنبية مبا�رشة ت�ستهدفها
ب�سبب ا�ستمرار �إ���ش��ادات املنظمات
االقت�صادية ال��دول��ي��ة والت�صنيف
االئتماين بنجاح برناجمها للإ�صالح
االق��ت�����ص��ادي.وت�����س��ت��ه��دف وزارة
اال�ستثمار امل����صري��ة ا�ستثمارات
�أجنبية مبا�رشة بقيمة  10مليارات
دوالر يف ال�سنة املالية احلالية
 ،2019/2018ارت��ف��اع��ا م��ن 7.9
مليارات دوالر يف ال�سنة املنق�ضية يف
يونيو .2018وتقوم حكومة م�رص،
يف �إطار برنامج للإ�صالح االقت�صادي
بالتعاون مع �صندوق النقد الدويل،
ب�إ�صالحات هيكلية �شملت حترير
�سعر �رصف العملة يف نوفمرب ،2016
وزيادات �رضيبية وخف�ض الدعم و�سن
ت�رشيعات لت�شجيع اال�ستثمار.و�أ�شار
خمتار ال�رشيف� ،أ�ستاذ االقت�صاد
بجامعة املن�صورة� ،إل��ى �أن م�رص
تناف�س دول املنطقة على �أن تكون
ال��دول��ة الأك�ثر جذبا لال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة ،بتنفيذها �أكرب
برنامج للإ�صالح االقت�صادي ي�شمل
ال�سيا�سات النقدية واملالية والدعم.
وق��ال��ت ��شرك��ة �أرن�����س��ت �آن���د يونغ
ب�أفريقيا «�إح���دى �أك�بر ال�رشكات
املالية يف العامل» ،ال�شهر احلايل،
�إن م�رص جنحت يف اال�ستحواذ على

• مؤشرات الربع األول

 %8من تدفقات اال�ستثمار الأجنبي
�إلى القارة الأفريقية يف .2017وح�سب
البيانات الر�سمية ال�صادرة عن البنك
املركزي امل�رصي ف�إن م�رص ا�ستقبلت
ا�ستثمارات �أجنبية بقيمة  12.53مليار
دوالر خالل .2017
و�أ���ض��اف ال�رشيف �أن م�رص �أزال��ت
نحو  %90من العقبات التي كانت
تواجه امل�ستثمرين من بنية �أ�سا�سية،
وط��اق��ة ،وق��ان��ون ا�سثتمار يحافظ
على مناخ التناف�سية ،واحتياطي

نقد �أجنبي مطمئن للم�ستثمر لتحويل
�أرباحه للخارج.وقال فالدميري بوتني
الرئي�س الرو�سي ،ال�شهر املا�ضي� ،إن
ا�ستثمارات بالده يف املنطقة ال�صناعية
الرو�سية مبنطقة ��شرق بور�سعيد
�ست�صل �إل��ى  7مليارات دوالر ،و�إن
التبادل التجاري بني رو�سيا وم�رص
ارتفع خالل  2017بن�سبة  .%60كما
�أعلن وزير البرتول والرثوة املعدنية
امل�رصي طارق املال ا�ستهداف م�رص
جذب  10مليارات دوالر ا�ستثمارات

ترامب :الصين ترغب في إجراء صفقة
تجارية مع واشنطن
قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
�إن ال�صني تريد التو�صل ل�صفقة
جت��اري��ة م��ع ال��والي��ات املتحدة،
ولكنه �أ�شار �إلى �أن �أي �صفقة يجب
�أن ت�شهد عالقة قائمة على التبادل.
و�أ�ضاف الرئي�س الأمريكي �أن ال�صني
ؤخرا قائمة كبرية بال�سلع
�أر�سلت م� ً
التجارية التي قد ت�ستوردها من

الواليات املتحدة.و�أ�شار ترامب
�إل���ى �أن ال��ت��ع��ري��ف��ات اجلمركية
التي فر�ضتها وا�شنطن على ال�سلع
ال�صينية ت�سببت يف �ضغوط على
بكني لت�سعى �إل��ى اتفاق جتاري،
م�ضيف ًا�« :أع��ت��ق��د �أن��ن��ا �سنتو�صل
التفاق� ،سنعرف ذلك قريب ًا جد ًا».
وتابع الرئي�س الأم�يرك��ي« :يجب

�أن يكون لدينا جت��ارة متبادلة،
الميكن �أن يكون لدينا جتارة معنية
للأغبياء وهذه هي الطريقة التي
ا�ستغلت ال�صني بها بالدنا».و�أو�ضح
ت��رام��ب �أن ال�صني ا�ستفادت من
الواليات املتحدة ل�سنوات عديدة
عن طريق التدابري التجارية التي
كانت جتعل الأمريكيني ي�شرتون

«إعداد دراسات الجدوى أمام المبادرين»
م��ع االه��ت��م��ام امل��ت��زاي��د م��ن قبل
املبادرين ورواد الأعمال بتقدمي
�أفكار عملية لت�أ�سي�س م�رشوعاتهم
ال�صغرية واملتو�سطة والتي تتزامن
مع ال�رشوط واملعايري املو�ضوعة
من قبل اجلهات احلكومية ممثلة يف
ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
وحمفظة بنك الكويت ال�صناعي،
تطلق ��شرك��ة الإب�����داع اخلليجي
لال�ست�شارات والتدريب برناجمها
التدريبي املتميز �إع��داد درا�سات
اجلدوى �أمام املبادرين من ال�شباب
وكذلك رواد الأعمال خالل الفرتة من

� 25إلى  28نوفمرب املقبل والذي
يحا�رض فيه الدكتور منذر املعتوق
�أحد �أهم اخلرباء املتخ�ص�صني يف
هذا املجال بدول اخلليج والعامل
العربي.
وي�ستهدف الربنامج القاء ال�ضوء
على كيفية تعامل املبادرين مع
��ش�روط واح��ت��ي��اج��ات ال�صندوق
الوطني لتنمية امل�شاريع حيث
يتم ا�ستخدام نف�س النماذج التي
يتم ا�ستخدامها من قبل ال�صندوق
للح�صول على مت��وي��ل .ويف هذا
ال�سياق� ،أ�شار الرئي�س التنفيذي
يف ال�رشكة عماد �أب��و زور �أن ما

�أجنبية مبا�رشة لعمليات التنقيب
واال�ست�شكاف حلقول البرتول والغاز
الطبيعي خالل العام املايل احلايل
.2019/2018وقال �صندوق النقد،
يف بيان له ال�شهر املا�ضي� ،أنه الحظ
ت�سارع النمو �إل��ى  ،%5.3وتراجع
يف م��ع��دالت البطالة �إل���ى �أق���ل من
 ،%10وانخفا�ضا يف عجز احل�ساب
اجلاري ،بف�ضل حتويالت امل�رصيني
الذين يعي�شون يف اخلارج وانتعا�ش
ال�سياحة.

مي��ي��ز ال�برن��ام��ج وج���ود ح��االت
تطبيقية لإع��داد درا�سات اجلدوى
وال��ت��ع��رف ع��ن ق��رب على حاالت
ومن���اذج عملية ميكن اال�ستفادة
منها من قبل املبادرين عند �إعداد
درا���س��ات اجل��دوى اخلا�صة بهم.
و�أ���ض��اف �أن ال�برن��ام��ج يتناول
وب�شكل عملي كيفية التدريب
على �إع���داد خطط العمل وطرق
وخطوات �إعداد امليزانية التقديرية
للم�رشوع والإملام بالأ�س�س العلمية
والعملية يف درا�سة اجلدوى وتقييم
امل�رشوعات مع التعرف على طرق
وحتليل درا�سة ال�سوق.

 8مليارات دوالر

حجم التجارة بين

الجزائر وإسبانيا

ن�شطت العالقات االقت�صادية بني
اجلزائر و�إ�سبانيا خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية على نحو كبري،
وب��ات��ت م��دري��د واح���دة م��ن �أكرب
و�أهم �رشكاء اجلزائر التجاريني،
خا�صة بعد توقيع البلدين عام
 2002على معاهدة ال�صداقة وح�سن
اجل���وار وال��ت��ع��اون.وب��ل��غ حجم
التبادل التجاري بني البلدين يف
 2017ما قيمته  7.3مليارات يورو
« 8.32مليارات دوالر « بح�سب
م��ا ك�شفه ال�سفري الإ���س��ب��اين يف
اجلزائر موران فرناندو.وتن�شط
يف اجلزائر � 250رشكة �إ�سبانية يف
خمتلف القطاعات تعمل على تنفيذ
م�رشوعات كربى ،فيما و�صل عدد
م�رشوعات التعاون  53م�رشوع ًا
ا�ستثماري ًا بقيمة �إجمالية و�صلت
�إل��ى  1مليار دوالر و 422مليون
دوالر� ،سمحت بتوفري  4970من�صب
عمل.وا�ستناد ًا �إلى �أرقام الوكالة
اجلزائرية لتطوير اال�ستثمار،
وال��ت��ي اطلعت على تفا�صيلها
«العني الإخبارية» ،فقد ا�ستحوذ
قطاع ال�صناعة على احل�صة الأكرب
من حجم اال�ستثمارات الإ�سبانية يف
اجلزائر بن�سبة  %82من �إجمايل
عدد امل�رشوعات ،و %99من حيث
القيمة املالية ،و %88من حيث
عدد املنا�صب.كما تعد اجلزائر
�أك�ب�ر م���زود ب��ال��غ��از امل�ستهلك
لإ�سبانيا بن�سبة .%49.8

امل��ن��ت��ج��ات ال�صينية مبليارات
ال�����دوالرات ك��ل ع���ام ،يف الوقت
الذي ت�شرتي فيه بكني �سلع ًا قليلة
�أمريكية ال�صنع.وكانت املحادثات
بني �أك�بر اقت�صادين يف العامل قد
ع��ادت م ��ؤخ��ر ًا على �أم��ل التو�صل
التفاق جيد للطرفني ،و�سوف تكون
هذه املفاو�ضات على طاولة احلوار
ب�ين الرئي�س الأم�يرك��ي ونظريه
ال�صيني هذا ال�شهر يف قمة جمموعة
الع�رشين .ويف نف�س ال�سياق قال
مايك بن�س نائب الرئي�س الأمريكي
�إن ال��والي��ات املتحدة لن تتخلى
عن �إجراءاتها التجارية �ضد ال�صني
�إال بعد �أن تعدل بكني �سيا�ساتها
ال��ت��ج��اري��ة.وق��ال بن�س يف كلمة
�أم��ام اجتماع قمة منتدى التعاون
االقت�صادي ل��دول �آ�سيا واملحيط
ال��ه��ادي «�أب��ي��ك» يف ب��اب��وا غينيا
اجلديدة �إن الواليات املتحدة لن
تلغي التعريفات اجلمركية مع
ال�صني �إال بعد �أن تغري �سيا�ساتها.
و�أ���ض��اف «اتخذنا �إج���راء حا�سما
ملعاجلة اخللل ال��ذي نواجهه مع
ال�صني».وتابع« :فر�ضنا تعريفات
جمركية على �سلع �صينية قيمتها
 250مليار دوالر وبو�سعنا زيادة
هذا الرقم �إلى املثلني».

خالل اجتماع قمة منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي

تحذيرات دولية من أثر الحمائية
على نمو االقتصاد العالمي

• دميتري ميدفيديف

حذر رئي�س الوزراء الرو�سي دميرتي ميدفيديف من تزايد النزعة احلمائية
ودافع عن انتهاج قواعد وا�ضحة و�شفافة ب�ش�أن التجارة.وجاءت كلمة
ميدفيديف خaالل اجتماع قمة منتدى التعاون االقت�صادي لدول �آ�سيا واملحيط
الهادي «�أبيك» املنعقد يف بابوا غينيا اجلديدة .ويف نف�س ال�سياق حذر
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ من �أن ظالل احلمائية والأحادية ت�ؤثران
على النمو العاملي وحث على التم�سك بالتجارة احلرة من�ضما بذلك �إلى
زعماء دول �آ�سيا واملحيط الهادي الآخرين.وقال �شي يف كلمته خالل
املنتدى« :من يختار غلق بابه �سيعزل نف�سه فقط عن بقية العامل ويفقد
وجهته».وكان رئي�س الوزراء املاليزي مهاتري حممد قد قال يف وقت �سابق
�إن الدول بحاجة لإعادة تقييم العوملة والتكامل االقت�صادي لأنهما تركا
وراءهما بع�ض النا�س و�أججا عدم امل�ساواة .وقال رئي�س الوزراء اال�سرتايل
�سكوت موري�سون �إنه يتعني على زعماء العامل ت�شجيع التجارة احلرة.
وحث موري�سون الزعماء على تبني التجارة احلرة واملفتوحة ورف�ض
النزعة احلمائية.وقال« :االختبار لنا الآن ،لنا جميعا هو الدفاع عن القيم
االقت�صادية التي ن�ؤمن بها .و�إثبات مدى جناحها و�إظهار ذلك» .وتابع:
«لقد انت�شلت مئات وماليني الأ�شخا�ص من الفقر لأن تلك القيم االقت�صادية
الأ�سا�سية �أدت �إلى �سيا�سات وحتقيق هذه الأهداف».

 %7.8ارتفاع ًا بالعجز التجاري للمغرب خالل  10أشهر
ق��ال مكتب ال�رصف املغربي� ،إن العجز يف جتارة
املغرب ارتفع بن�سبة  %7.8يف الأ�شهر الـ 10الأولى
من  2018مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
وزادت الواردات � %9.2إلى  393.3مليار درهم مغربي
« 41.51مليار دوالر» متجاوزة ال�صادرات التي ارتفعت
� %10.3إلى  226.3مليار درهم.وت�أثر ميزان التجارة
املغربي بارتفاع واردات الطاقة ،التي ت�شمل النفط
والغاز ،بن�سبة � %19.7إلى  67.69مليار درهم.وجاءت

مبيعات الفو�سفات وم�شتقاته يف مقدمة �صادرات
املغرب و�صعدت � %14.6إلى  42.2مليار درهم.واحتلت
�صادرات قطاع ال�سيارات املرتبة الثانية بزيادة بلغت
� %11إلى  60مليار درهم.و�أثرت الزيادة يف العجز
التجاري على احتياطيات املغرب من العمالت الأجنبية
التي تراجعت  %3.5على �أ�سا�س �سنوي �إلى  223.3مليار
درهم يف  9نوفمرب وهو ما يكفي لتغطية � 5أ�شهر من
حاجات اال�سترياد ،وفق ًا لبيانات من البنك املركزي.

