
علي  شاهين  العربية،  الغرف  التحاد  المساعد  العام  األمين  زار 
شاهين، مقر سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في بيروت، حيث 
الدكتور  لبنان، سعادة  لدى  المعتمد  اإلماراتي  السفير  التقى سعادة 
حمد سعيد الشامسي، حيث جرى البحث في القضايا ذات االهتمام 

المشترك.
وأطلع شاهين السفير االماراتي على إطار عمل اتحاد الغرف العربية 
ودوره ونشاطاته في إطار تعزيز دور القطاع الخاص العربي، الفتا 
إلى أّن "اتحاد الغرف العربية يحرص على التواصل الدائم مع كافة 
البعثات  رؤساء  سّيما  وال  لبنان،  في  العاملة  الدبلوماسية  البعثات 
التعاون  أهداف  خدمة  في  يصب  بما  وذلك  العربية،  الدبلوماسية 

والعمل العربي المشترك".

وأّكد شاهين أّن "االتحاد يستعد في المرحلة القادمة لتنظيم العديد من 
الفعاليات والنشاطات في عدد من البلدان العربية، ولذلك يعنينا كثيرا 
أن ننّسق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في لبنان بلد المقر التحاد 

الغرف العربية إلنجاح تلك الفعاليات".

لبنان،  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفير  لفت  جهته  من 
سفارة  بين  "العالقة  أّن  إلى  الشامسي،  سعيد  حمد  الدكتور  سعادة 
دولة اإلمارات العربية في لبنان واتحاد الغرف العربية عالقة ممتازة، 
مع  التعاون  على  حريصون  ونحن  دائم،  وتواصل  تنسيق  وهناك 
تأدية دوره وتسهيل أعماله داخل  االتحاد في كل ما يساعده على 

دولة اإلمارات".   
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األمين العام المساعد التحاد الغرف العربية شاهين علي شاهين يبحث مع
سفير اإلمارات في لبنان د. حمد الشامسي تعزيز التنسيق والتعاون



سجلت احتياطات قطر من العمالت األجنبية، بحسب بيانات نشرتها 
أيلول  دوالر خالل شهر  مليار   3.4 بمقدار  قويًا  تراجعًا  "رويترز" 

)سبتمبر( الماضي.
دوالر  مليار   38.5 "موديز"  وكالة  لتقديرات  وفقا  قطر  واستهلكت 
من احتياطاتها المالية الضخمة في شهري حزيران )يونيو( وتموز 

)يوليو(.
وفرضت األزمة التي تواجهها قطر ضغوًطا على العملة، ما اضطرها 
إلى إنفاق احتياطاتها للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدوالر، حيث 
قامت قطر بضخ األموال إلى بنوكها لتعويض تدفقات رأس المال 

الكبيرة في شهري حزيران )يونيو( وتموز )يوليو( الماضيين.
وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن نحو 30 مليار دوالر قد خرجت 
من النظام المصرفي في تلك األشهر، مع احتمال خروج المزيد من 
األموال. وكانت قطر قد اعتمدت كثيرًا في الماضي على السعودية 
واإلمارات في جزٍء كبير من وارداتها، والتي تتضمن ثلث إمداداتها 
الغذائية. كما أنها كانت تستورد معظم مواد البناء من كال البلدين.

"رويترز": تراجع احتياطات قطر بمقدار 3.4 مليار دوالر

كشفت 139 شركة سعودية مدرجة في سوق األسهم المحلّية، عن 
نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، محققة نموا قويا في 
األرباح حيث بلغ نمو ربحية الربع الثالث نسبة 20.1 في المئة، 

وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2016.
وأعلنت الشركات السعودية المدرجة في سوق األسهم المحلية، عن 
للغاية،  طبيعية  بصورة  تسير  لها  والتشغيلية  التجارية  األعمال  أّن 
وذلك على الرغم من ورود أسماء بعض رؤساء وأعضاء مجالس 

إدارات هذه الشركات ضمن قائمة الموقوفين في قضايا الفساد.

وكشفت هذه الشركات عن أنها مستمرة في أعمالها بما يخدم مصالح 
السوق  في  االقتصادي  النشاط  يخدم  وبما  وعمالئها،  مساهميها 
األنظمة  بكل  التام  التزامها  إلى  ذاته  الوقت  في  مشيرة  المحلية، 
واللوائح ذات العالقة. مبّينة أنها تتلقى الدعم الحكومي الذي يكفل 

لها االستمرار في أداء أعمالها.

أرباح الشركات السعودية في الربع الثالث تقفز 20 في المئة



اعتمد مجلس الوزراء اإلماراتي، خالل اجتماع عقده برئاسة الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، الميزانية االتحادية للوزارات والجهات االتحادية المستقلة 
لألعوام ما بين 2018 وحتى 2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم 
)54.7 مليار دوالر(، منها 51.4 مليار درهم )13.9 مليار دوالر( 

لعام 2018 ومن دون عجز.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خالل ترؤسه االجتماع، أّن 
لتوجيهات  ترجمة  تأتي  وبرامجها  بكل خططها  االتحادية  "الميزانية 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البالد، بتوفير الحياة الكريمة 
اإلمارات  لرؤية  وصوال  اإلمارات  دولة  في  والمقيمين  للمواطنين 

2021، وأهداف مئوية اإلمارات 2071".
في   43 خصصنا  درهم،  مليار   51 المقبل  العام  "ميزانية  وقال: 
المائة منها للتعليم والصحة وتنمية المجتمع، وال عجز في الميزانية، 
في  ورفاهيته  شعبنا  فسعادة  التنموية،  أهدافنا  بلوغ  عن  عجز  وال 
المقام األول ألولوياتنا، وسنعمل على توفير المتطلبات والميزانيات 

والخطط كافة لمصلحته".

اإلمارات تعتمد ميزانية اتحادية بـ 54.7 مليار دوالر لـ 4 سنوات

أعلن "صندوق النقد الدولي" عن دعمه رغبة السلطات المغربية في 
انتقال تدريجي إلى نظام مرن لسعر الصرف، األمر الذي من شأنه 
ناحية  من  أفضل  المغربي  االقتصاد  يجعل  أن  الصندوق،  بحسب 

امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته.
وفي هذا اإلطار أشار رئيس بعثة "صندوق النقد الدولي" إلى المغرب 
نيكوال بالنشر، إلى أّن "الوضع الحالي للمغرب يمنح االمكان لبدء 
"مخاطر  أّن  على  مشددا  ومنتظمة"،  تدريجية  بصفة  التحول  هذا 

القطاع المالي المغربي تبقى محدودة".
وكان المغرب أعلن عن نّيته تحرير سعر صرف الدرهم في منتصف 
غير  أجل  إلى  الخطوة  هذه  أرجأ  لكنه  الماضي  )يونيو(  حزيران 
مسمى. ووفقا لـ "صندوق النقد" ال يزال هناك الكثير الذي يجب على 
المغرب القيام به من أجل تحقيق نسبة نمو أعلى مستدامة وشاملة، 
مبّينا أّن على المغرب تحقيق نسبة نمو في حدود 5.5 في المئة 

لخلق فرص عمل.

"النقد الدولي": المغرب يحتاج نمّوا 5.5 في المئة


