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أشاد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالعالقات 
تطورا  شهدت  والتي  األمريكية  المتحدة  والواليات  قطر  بين  الثنائية 
المجاالت، وال سيما االقتصادية والتجارية، وذلك  كبيرا في مختلف 
من منطلق حرص البلدين على تعزيز التعاون االقتصادي وإزالة كافة 
العديد  والمتبادلة، ومنح  المشتركة  االستثمارات  تواجه  التي  العقبات 

من التسهيالت لجذب المستثمرين.
وأشار عقب حفل العشاء الذي أقامته وزارة االقتصاد والتجارة على 
أّن  إلى  المرافق،  والوفد  األمريكية  التجارة  غرفة  رئيس  زيارة  شرف 
"القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم هذه العالقات وتعزيزها 
من  كل  به  تقوم  الذي  والدور  المشترك  التعاون  خالل  من  وذلك 
غرفة قطر وغرفة التجارة األمريكية، والهادف إلى زيادة حجم التبادل 
 6 نحو  الماضي   2017 العام  في  بلغ  والذي  البلدين  بين  التجاري 
مليارات دوالر، حيث تعد الواليات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين 

لدولة قطر".

تقدر  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  قطر  استثمارات  "تقّدر  وقال: 
بعشرات المليارات من الدوالرات، تتنوع لتشمل قطاعات متعددة مثل 

التكنولوجيا، اإلعالم، الترفيه، الطاقة، والعقارات".
المصدر )جريدة الراية القطرية، بتصّرف(

خليفة آل ثاني: العالقات القطرية – األميركية تشهد تطورا كبيرا

والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزير  التقى 
الرئيس  الزياني،  راشد  بن  زايد  البحريني، 
توم  األمريكية  التجارة  لغرفة  التنفيذي 
تجارة  غرفة  رئيس  بحضور  دونوهيو، 
ناس،  هللا  عبد  سمير  البحرين  وصناعة 
من  العديد  بحث  اللقاء  خالل  جرى  حيث 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزير  وأكد 
بين  االقتصادية  العالقات  وعراقة  عمق 
مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية، 
الفتًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتي 
البلدين في سبيل تطوير العالقات وتعزيزها 
بكافة السبل التي تنعكس في مجملها على 

صالح شعبي البلدين الصديقين.
وقال: "العالقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين بالواليات المتحدة األمريكية والتي توجت باتفاقية التجارة الحرة بينهما، تحظى باهتمام كبير 
من لدن قيادة مملكة البحرين، كما تتطلب المزيد من العمل الحثيث لتعظيم االستفادة من االتفاقية لتحقيق المزيد من التقدم في العالقات ورفع 

مستويات التبادل التجاري بينهما إلى المستويات المطلوبة".
المصدر )وكالة أنباء البحرين، بتصّرف(

سمير ناس يلتقي رئيس غرفة التجارة األمريكية



كشف تقرير اقتصادي دولي، عن بلوغ حجم ثروات الكويتيين الخاصة 
نحو 300 مليار دوالر، في حين وصل متوسط نصيب الفرد للمواطن 

الكويتي البالغ من الثروة إلى نحو 119 ألف دوالر.
وصنف التقرير الكويت ضمن مجموعة الدخل المرتفع، كاشفا عن أّن 

نصيب الفرد من الناتج المحلي يبلغ نحو  70 ألف دوالر.
ووفقا للتقرير فإّن عدد الكويتيين الذين تزيد ثروتهم عن مليار دوالر 
يقّدر بنحو 6 أشخاص، فيما يبلغ عدد األشخاص الذين تراوح ثرواتهم 
بين 500 مليون ومليار دوالر نحو 8 أشخاص، مبينًا أن قرابة 70 
كويتيًا تراوح ثروتهم بين 100 مليون و500 مليون دوالر، فيما يبلغ 
عدد الكويتيين الذين تبلغ ثرواتهم بين 50 و100 مليون دوالر نحو 

126 مواطنًا.
10 و50 مليون دوالر  بين  تتراوح ثرواتهم  الذين  الكويتيين  أما عدد 

مواطن  ألف   26 وقرابة  كويتي  مواطن   1500 نحو  عددهم  فيبلغ 
ثرواتهم بين مليون و5 ماليين دوالر، أي نحو %2 من عدد سكان 

الكويت.
المصدر )صحيفة العربية الجديد، بتصّرف(

300 مليار دوالر ثروات الكويتيين الخاصة

ارتفاع أصول البنوك األجنبية العاملة في اإلمارات
ارتفعت حصة أصول البنوك األجنبية للمرة األولى في اإلمارات، 

لتصل إلى 23.2 في المئة من أصول القطاع المصرفي.
عن  الصادرة  والنقدية  المصرفية  البيانات  إحصائيات  وأظهرت 
مصرف اإلمارات المركزي، ارتفاع أصول البنوك األجنبية بنهاية 
شهر يوليو )تموز( الماضي إلى 643 مليارًا و603 ماليين درهم 
لتشكل نسبة 23.2 في المئة من أصول القطاع المصرفي البالغة 

تريليونين و774 مليار درهم.
وارتفعت أصول البنوك األجنبية خالل الفترة من ديسمبر )كانون 
األول( 2017 إلى يوليو )تموز( 2018 بنحو 64.6 مليار درهم 
وبنسبة نمو 11.2 في المئة، حيث بلغ إجمالي أصولها بنهاية 

ديسمبر الماضي 578 مليارًا و989 مليون درهم.
ووصل عدد البنوك األجنبية إلى 39 بنكًا من إجمالي عدد البنوك 
العاملة في اإلمارات البالغ 61 بنكًا، ولديها 81 فرعًا في إمارات 
المصرفية  اإللكترونية  للخدمات  وحدة   21 إلى  إضافة  الدولة، 

في  الموظفين  %15.8 من عدد  يشكلون  موظفًا   5588 ونحو 
بنوك اإلمارات.

المصدر )موقع العربية.نت، بتصّرف(

مصر: تراجع العجز في ميزان السلع والخدمات
أظهر تقرير حديث صادر عن جهاز اإلحصاء المصري، تراجع العجز 
في ميزان السلع والخدمات، خالل الربع الثالث من العام المالي الماضي 
دوالر  مليار   7.8 مقابل  دوالر،  مليار   6.7 2017/ 2018، مسجاًل 
للربع المماثل من العام المالي السابق 2016/ 2017، أي بانخفاض 

بلغت قيمته 1.1 مليار دوالر.
خالل  لمصر  الخارجي  القطاع  مؤشرات  حول  الصادر  للتقرير،  ووفقا 
الربع الثالث من العام المالي الماضي 2017/ 2018 )الفترة من يناير 
– مارس 2018(، بلغ صافي االستثمارات األجنبية المباشرة لتلك الفترة 
المشار إليها 2.3 مليار دوالر، جاء معظمها من دول االتحاد األوروبي.

وكشف جهاز اإلحصاء في تقريره عن انخفاض نسبة عجز الميزان للناتج 
المحلى اإلجمالي إلى 0.8 مليار دوالر )80 مليون دوالر( خالل الربع 
الثالث من العام المالي الماضي 2017/ 2018، مقارنة بـ 1.3 مليار 

دوالر في الربع المماثل من العام المالي السابق له 2016/ 2017.
المصدر )موقع جريدة اليوم السابع االلكتروني، بتصّرف(


