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الحجرف بحث سبل تطوير برنامج
الكويت لدى البنك الدولي
�شاركت الكويت �أم�س برئا�سة
وزي��ر املالية نايف احلجرف
يف اعمال «منتدى باري�س» الذي
ي�ضم �أك�ثر من  30م�س�ؤوال من
وزراء للمالية وحمافظي البنوك
املركزية ملناق�شة �سبل جعل
التمويل ال��دويل للتنمية اكرث
ا�ستدامة وفاعلية.
واكد احلجرف ان العامل يت�أثر
ب�شكل مرتابط بالتحديات التي
تواجه االقت�صاد العاملي ،و�شدد
على اهمية م�شاركة الكويت يف
اعمال املنتدى لبحث ق�ضايا
التنمية امل�ستدامة والتفكري
ب�صوت ع��ال وم�شرتك لتقريب
وجهات النظر بني ال��دول التي
تقدم مت��وي�ل ً
ا تنموي ًا وال��دول
املدينة.
يذكر ان الكويت ت�سلمت دعوة
ر���س��م��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف هذه
املنتدى ال�سنوي ال��ذي ينظمه
«ن��ادي باري�س» ال��ذي ي�ضم 22
دول��ة بالتعاون م��ع جمموعة

• نايف احلجرف متو�سط ًا الوفد الكويتي امل�شارك يف امل�ؤمتر

الع�رشين «جي .»20
و�شارك يف املنتدى الى جانب
احل��ج��رف �سفري الكويت لدى
باري�س �سامي ال�سليمان والوفد
الكويتي الذي ي�ضم مدير ادارة
االئتمان عبدالعزيز املال واحمد
الدعيج من مكتب وزير املالية.

كما بحث وزي���ر امل��ال��ي��ة مع
املديرة العامة ل�صندوق النقد
الدويل كري�ستني الغارد ورئي�س
جمموعة البنك ال��دويل ديفيد
م��ال��ب��ا���س ع���ددا م��ن الق�ضايا
االق��ت�����ص��ادي��ة ذات االه��ت��م��ام
امل�شرتك .وق��ال احلجرف انه

ارتفاع حجم االقتصاد الرقمي الصيني
إلى  4.6تريليونات دوالر

ب��ح��ث م��ع الغ����ارد م�ساهمات
ال�صندوق يف مواجهة االو�ضاع
االقت�صادية وذل��ك على هام�ش
م�شاركته يف اع��م��ال «منتدى
باري�س» .وا�ضاف انه بحث كذلك
مع مالبا�س برنامج الكويت لدى
البنك الدويل و�سبل تطويره.

االنتاج الصناعي

في ألمانيا ارتفع

ارت��ف��ع ح��ج��م االق��ت�����ص��اد الرقمي
ال�صيني �إلى  31.3تريليون يوان
« 4.6تريليونات دوالر �أمريكي» يف
عام  ،2018وهو ما ميثل %34.8
من �إجمايل الناجت املحلي لل�صني،
وف��ق� ًا لتقرير ���ص��ادر ع��ن م�صلحة
ال�صني للف�ضاء الإلكرتوين.
و�أظ��ه��ر التقرير ال��ذي كُ �شف عنه
يف ال��دورة الثانية للقمة الرقمية
املقامة يف مدينة فوت�شو بجنوب
�رشقي ال�صني� ،أن نظام االبتكار
يف ال�صني قد حت�سن ب�شكل م�ستمر؛
حيث بلغت القرو�ض امل�ستحقة
على ال�رشكات ال�صينية يف العلوم
والتكنولوجيا  3.53تريليونات
يوان « 520مليار دوالر» يف نهاية
العام املا�ضي.
يذكر �أن االقت�صاد الرقمي عزز
حم��رك��ات التنمية اجل��دي��دة يف
ال�صني؛ حيث بلغ حجم التجارة
الإلكرتونية  31.63تريليون يوان
« 4.66تريليونات دوالر» بالإ�ضافة
�إل��ى �أك�ثر من  9تريليونات يوان
« 1.33تريليون دوالر» ملبيعات
التجزئة عرب الإن�ترن��ت يف العام
امل��ا���ض��ي و�أك�ث�ر م��ن  600مليون
م�ستخدم للدفع ع�بر الإن�ترن��ت.
و�أو�ضح التقرير �أي�ض ًا �أن القيمة
امل�ضافة لل�صناعات التحويلية يف
ال�صني زادت بن�سبة  %11.7يف عام
 .2018ووفق ًا للتقرير� ،أ�صبحت
موارد البيانات عام ً
ال �أ�سا�سي ًا وراء
تطور االقت�صاد الرقمي ،و�أ�صبح
ا�ستهالك املعلومات قوة دافعة قوية
للطلب املحلي والنمو االقت�صادي.

بعكس التوقعات

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  303فلوس

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار ام�س عند
م�ستوى  0.303دينار كما ا�ستقر اليورو عند 0.340
دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف �أول �أم�س وقال بنك
الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على موقعه

تراجعت اال�ستثمارات الأجنبية
امل��ب��ا��شرة ب��امل��غ��رب ،بن�سبة
� ،%47.2إلى  3.138مليارات درهم
« 323.53مليون دوالر» بنهاية
مار�س من العام احل��ايل ،مقابل
 5.946مليارات دره��م «613.11
مليون دوالر» بنهاية مار�س من
العام املا�ضي.
و�أرجع مكتب ال�رصف التابع لوزارة
االقت�صاد واملالية املغربية،
انخفا�ض تلك اال�ستثمارات�،إلى
تراجع عائدات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش � ،%21.5إلى  7.09مليارات
درهم بنهاية مار�س  ،2019مقابل
ع��ائ��دات بلغت  9.032مليارات
درهم بنهاية مار�س  .2018وزادت
اال�ستثمارات املغربية املبا�رشة يف
اخلارج بن�سبة � ،%56.7إلى 2.739
مليار درهم بنهاية مار�س من العام
احلايل ،مقابل  1.748مليار درهم
بنهاية مار�س من العام املا�ضي.
وكانت بيانات اقت�صادية ك�شفت
تراجع معدل البطالة يف املغرب
�إل���ى  %10يف ال��رب��ع الأول من

الذهب حقق مكاسب مع تراجع
الشهية للمخاطرة

في مارس

ارتفع االنتاج ال�صناعي
يف �أملانيا خالل مار�س
املا�ضي على �أ�سا�س �شهري
بعك�س توقعات املحللني،
وذلك مع االرتفاع يف كافة
القطاعات.
وك�شفت بيانات �صادرة
ع��ن هيئة الإح�����ص��اءات
الفيدرالية �أم�س �أن االنتاج
ال�صناعي يف �أملانيا ارتفع
بنحو  %0.5يف مار�س
على �أ�سا�س �شهري ،مقابل
زي���ادة بنحو  %0.4يف
فرباير ال�سابق له.
وكانت توقعات املحللني
�أ���ش��ارت �إل��ى �أن االنتاج
ال�صناعي يف �أملانيا
�سينخف�ض بنجو .%0.5
و�أو�ضحت البيانات �أن
االنتاج ال�صناعي الذي
ي�ستثني الطاقة والبناء
زاد بنحو � ،%0.4أم��ا
انتاج ال�سلع الو�سيطة
فارتفعت بن�سبة ،%0.4
كما �صعد انتاج ال�سلع
اال�ستهالكية بنحو .%1.1
�أما انتاج الطاقة فارتفع
بنحو  %0.3يف �أملانيا
خالل مار�س� ،أما االنتاج
يف ق��ط��اع ال��ب��ن��اء ف��زاد
بن�سبة .%1

ارتفعت �أ�سعار ال��ذه��ب �إلى
�أع��ل��ى م�ستوياتها يف �أك�ثر
م��ن �أ���س��ب��وع ام�س م��ع تراجع
ال�شهية ل��ل��م��خ��اط��رة بفعل
جتدد املخاوف ب�ش�أن النزاع
التجاري الأم�يرك��ي ال�صيني
وتداعياته املحتملة على النمو
العاملي ،ما دفع امل�ستثمرين
�صوب الأ�صول الآمنة ن�سبيا.
وارتفع ال�سعر الفوري للذهب

• م�ؤ�رشات االقت�صاد املغربي

مصر تتسلم الدفعة األخيرة من قرض
صندوق النقد في يوليو
ق��ال وزي��ر املالية امل�رصي حممد
معيط �إن بعثة من �صندوق النقد
ال��دويل ت��زور م�رص حاليا لإج��راء
املراجعة الأخ�ي�رة يف �إط��ار اتفاق
قر�ض ال�صندوق البالغ  12مليار
دوالر.
وقال نائب وزير املالية لل�سيا�سات
املالية �أحمد كجوك �إن الدفعة الأخري
من قر�ض ال�صندوق وتبلغ قيمتها نحو
ملياري دوالر �ست�صل يف يوليو املقبل
ب�شكل مبدئي .و�رصف ال�صندوق يف
فرباير املا�ضي ال�رشيحة اخلام�سة
م��ن برنامج القر�ض ال��ذي ب��د�أ يف
 2016لي�صل الإجمايل �إلى نحو ع�رشة
مليارات دوالر حتى الآن.
ومت�ضي م�رص يف �إ�صالحات اقت�صادية

الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه الإ�سرتليني تراجع
�إلى م�ستوى  0.397دينار يف حني ا�ستقر الفرنك
ال�سوي�رسي عند م�ستوى  0.298دينار كما ظل الني
الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

بعد تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري األميركي الصيني

االستثمارات األجنبية بالمغرب تراجعت  %47بالربع األول
العام احلايل ،مقابل  %10.5يف
الربع الأول من العام املا�ضي.
وبح�سب بيان للمندوبية ال�سامية
للتخطيط املغربية ،ف��إن معدل
البطالة تراجع لـ  %14.5بالو�سط
احل�رضي مقابل  %15.6يف الربع
الأول  ،2018وارتفع �إلى %3.8
بالو�سط القروي مقابل ،%3.5
يف الربع الأول  .2018و�أ�ضافت
املندوبية �أنه مت توفري � 15ألف
فر�ص عمل يف ال��رب��ع الأول من
العام احل��ايل ،مقابل � 116ألف
فر�صة عمل يف الربع الأول من
العام املا�ضي .ونوهت مندوبية
التخطيط ب�أنه مت توفري � 109آالف
فر�صة عمل بالو�سط احل�رضي و94
�أل��ف فر�صة بالو�سط القروي يف
الربع الأول  .2019ووف��ر قطاع
الفالحة � 152ألف فر�صة ،وقطاع
اخلدمات � 144ألف فر�صة عمل،
وقطاع البناء والأ�شغال العمومية
� 19أل���ف ف��ر���ص��ة ع��م��ل ،وقطاع
ال�صناعة � 4آالف فر�صة عمل يف
الربع الأول من العام احلايل.

اقتصاد

�صعبة يف �إط��ار االتفاق مبا يف ذلك
رفع �أ�سعار الوقود مبا ي�صل �إلى %50
يف يونيو املا�ضي .ومن املتوقع �أن
تخف�ض م�رص الدعم على الوقود جمددا
بحلول منت�صف .2019
و�شملت الإ�صالحات تطبيق �رضيبة
القيمة امل�ضافة وتخفي�ضات كبرية
ع��ل��ى دع���م ال��ط��اق��ة وحت��ري��ر �سعر
�رصف العملة ورفع معظم الدعم عن
الكهرباء واملياه وو�سائل املوا�صالت
مما فر�ض �أعباء جديدة على ميزانيات
امل�رصيني الذين يعي�ش املاليني
منهم حتت خط الفقر.
وكان وزير املالية حممد معيط قال
�إن عجز امليزانية تراجع �إلى %5.3
من الناجت املحلي الإجمايل يف الأ�شهر

الت�سعة الأول��ى من ال�سنة املالية
املنتهية يف يونيو مقارنة مع %6.2
يف الفرتة ذاتها قبل عام.
و�أ���ض��اف ال��وزي��ر حممد معيط �أن
ميزانية م�رص �سجلت فائ�ضا �أوليا
بلغ  35.5مليار جنيه « 2.07مليار
دوالر» يف الأ�شهر الت�سعة الأول��ى
من  2019-2018مبا يعادل %0.7
من الناجت الإج��م��ايل ،وذل��ك مقابل
عجز �أويل �سبعة مليارات جنيه �أو
 %0.2قبل �سنة.وال ي�شمل الفائ�ض
الكلي مدفوعات الدين ،و�أعاد معيط
الت�أكيد على �أن م�رص ت�ستهدف منوا
عند  %5.6يف ال�سنة املالية احلالية
 ،2019-2018وذلك مقارنة مع هدفها
ال�سابق البالغ .%5.8

� %0.2إلى  1287دوالرا للأوقية
«الأون�صة» بعد �أن �سجل �أعلى
م�ستوياته منذ  26ابريل عند
 1287.94دوالراً.وزادت عقود
الذهب الأمريكية الآجلة %0.2
�أي�ضا �إل��ى  1288.30دوالر ًا
للأوقية.
وقال جيفري هايل كبري حمللي
ال�سوق لآ�سيا واملحيط الهادي
يف �أوان���دا «الذهب مدعوم يف

الوقت احلايل ب�رشاء لتحا�شي
امل��خ��اط��رة .ل��ك��ن ،ال يوجد
تغيري يف قوة الدفع الكامنة،
وال يف املعنويات ال�سائدة،
والتي تبدو �ضعيفة».
و���ص��ع��دت الف�ضة  %0.4يف
املعامالت الفورية �إلى 14.94
دوالر ًا للأوقية ،يف حني تقدم
البالتني  %0.3م�سجال 870.50
دوالراً.

عمالت وسط أوروبا ستشهد
مكاسب قوية
توقع م�سح حديث �أن ترتفع
العمالت الرئي�سية يف و�سط
�أوروب��ا خالل العام املقبل،
ب��دع��م ال��ت�����ش��دي��د النقدي
ا�ستجابة للت�ضخم املت�سارع
ح����ال ت���راج���ع امل��خ��اط��ر
االقت�صادية يف �أوروبا.
وبح�سب امل�سح ف����إن �أح��د
امل��خ��اط��ر الرئي�سية التي
ذكرها امل�شاركون باال�ستطالع
هي فر�ض الواليات املتحدة
ت��ع��ري��ف��ات ع��ل��ى واردات
ال�سيارات من �أوروبا.
كما يراقب امل�ستثمرون كذلك
م�س�ألة خ��روج بريطانيا من
ع�ضوية االحتاد الأوروبي.
و�شهدت دول و�سط �أوروب���ا
ت�سارع ًا للت�ضخم يف الأ�شهر
القليلة املا�ضية ،وهو الأمر
ال��ذي دف��ع املجر والت�شيك
لزيادة معدل الفائدة .وقام
البنك امل��رك��زي يف املجر
بالتخلي عن نربة توقعاته
امل�ستقبلية ب�ش�أن الت�شديد
ال��ن��ق��دي ال��ت��دري��ج��ي وذل��ك
خ�لال �شهر م��ار���س املا�ضي
كما �أن امل��رك��زي الت�شيكي
قال اخلمي�س املا�ضي �إنه ال
يتوقع زيادة �أخرى يف العام
املقبل .و�أ�شار كال البنكني يف

بوداب�ست وبراغ �إلى املخاطر
باالقت�صاد العاملي التي قد
تلقي بظاللها على �أرقام معدل
الت�ضخم .وبح�سب امل�سح،
ف�إن متو�سط التوقعات ترى
�أن الكرونة الت�شيكية �ست�شهد
ارت��ف��اع�� ًا  %2.6يف العام
املقبل باملقارنة مع �إغالق
اجلمعة امل��ا���ض��ي والبالغ
 25.065لكل يورو.
كما من املتوقع �أن حت�صد
عملة املجر مكا�سب بنحو
 %1.7لت�صل �إل��ى 317.67
ف��ورن��ت لكل يورو.وي�شري
امل�����س��ح �إل���ى �أن الزلوتي
البولندي �سوف يرتفع بن�سبة
 %0.6لي�صل �إلى  4.25زلوت
لكل ي����ورو.وال ي��زال معدل
الت�ضخم ال�سنوي يف بولندا
عند  %2.2بالتقديرات الأولية
عن �شهر �أبريل ،وهو الأقل
بني االقت�صادات الرئي�سية يف
املنطقة كما يقع يف الن�صف
الأدنى من النطاق امل�ستهدف
للبنك املركزي البالغ 1.5
�إل����ى .%3.5وتعترب هذه
التقديرات �أق��وى �إلى حد ما
م��ن امل�ستويات املتوقعة
يف ا�ستطالع �أج��ري قبل �شهر
م�ضى.

سندات لبنان الدوالرية تهبط وسط
توترات بشأن موازنة تقشفية

تراجعت �سندات لبنان املقومة بالدوالر عرب �شتى اال�ستحقاقات،
و�سط توترات ب�ش�أن خطط تخفي�ضات �إنفاق كبرية يف م�سودة
ميزانية تق�شفية للبلد املثقل بالديون.
وهوى �إ�صدار � 2030أكرث من �سنت يف الدوالر �إلى �أدنى م�ستوياته
يف �شهر ،وفقا لبيانات تريدويب ،وكان رئي�س الوزراء �سعد
احلريري قال �إن لبنان بعيد عن الإفال�س لكنه حذر من �أن عدم
�إقرار ميزانية «واقعية» خلف�ض العجز العام �سيكون مبنزلة
«عملية انتحارية» بحق االقت�صاد.
و�أ��ض�رب موظفو البنك امل��رك��زي عن العمل اعرتا�ضا على
مقرتحات يف م�رشوع امليزانية تقل�ص مزاياهم لكنهم قرروا
تعليق الإ�رضاب ام�س.

