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خالل  الكباريتي،  نائل  العين  االردن  تجارة  غرفة  رئيس  رفض 
اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة االردن تدخل أي جهة رسمية 
في اعمال القطاع الخاص، مؤكدا أّن "الغرفة هي الممثل القانوني 
للقطاع الخاص سواء كانت تجارية أو صناعية وال تملك أّية جهة 

وصاية علينا".
وشدد الكباريتي على أّن "االردن يمر اليوم بواقع اقتصادي صعب 
التجارة  المحيطة وانعكاسها على حركة  االقليمية  الظروف  جراء 
الخارجية للمملكة وخاصة مع اغالق الحدود العراقية والسورية"، 
السياسية  مواقفه  جراء  لضغوط  يتعرض  "االردن  أّن  إلى  الفتا 
الصلبة حيال القضية الفلسطينية وبخاصة قضية القدس"، مؤكدا 
أّن "موقف االردن بهذا الصدد واضح فالقدس هي البوصلة الوحيدة 

المتنا والعاصمة االبدية لفلسطين".
"القطاع التجاري يشعر أّن هناك  ولفت العين الكباريتي إلى أّن 
من  بالعديد  أخذت  التي  والحكومة  الغرفة  بين  مطلق  تعاون 

عن  معّبرا  التجاري"،  القطاع  طرحها  التي  واآلراء  المقترحات 
لخدمة  المقبلة  المرحلة  في  فاعلية  أكثر  الشراكة  تكون  بان  أمله 

االستثمار الوطني.
المصدر )صحيفة الغد األردنّية، بتصّرف(

اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة األردن برئاسة العين نائل الكباريتي

الدكتور خالد حنفي، في  العربية  الغرف  اتحاد  أمين عام  شارك 
العاصمة  في  العاشر  النمساوي   - العربي  االقتصادي  المنتدى 
التكنولوجيا  الطاقة..  "تحوالت  عنوان  تحت  فيينا  النمساوية 
والشراكة"،  للتعاون  جديده  فرص  المدن..  واستدامه  الحضرية 
بتنظيم من الغرفة العربية – النمساوية واتحاد الغرف، وذلك تحت 
رعاية رئيس جمهورية النمسا، وباالشتراك مع حكومة مدينة فينا 
ووكالة فينا لألعمال والمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة، وبالتعاون 
واالتحاد  )اليونيدو(  الصناعية  للتنمية  المتحدة  االمم  منظمة  مع 
األوروبي وبحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية من 
عربية  شركة   400 من  أكثر  وبمشاركة  وأوروبا،  العربي  العالم 

للمعرض المقام على هامش المنتدى.
لالستثمار  واعدة  فرص  "هناك  أّن  حنفي،  خالد  الدكتور  وأّكد 
والتعاون في أكثر من دولة عربية، ومنها مصر والسعودية ودول 
إلى "ضرورة  أفريقيا"، الفتا  إعادة اإلعمار وشمال  الخليج ودول 
وشراكات  تحالف  عالقات  إلى  االقتصادية  العالقات  تحويل 
استراتيجية، بدال من النموذج السائد المعتمد فقط على المبادالت 

التجارية البسيطة".

الوزارية،  الحوار  جلسة  إدارته  خالل  حنفي  خالد  الدكتور  ووجه 
القطاع الخاص  للمشاركة في منتدى  الدعوة إلى كافة الحضور 
العربي الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية في مقره الدائم ببيروت 
تزامنا مع انعقاد فعاليات القمة االقتصادية: التنموية واالجتماعية 
العربية المقرر انعقادها في يناير )كانون الثاني( المقبل في لبنان، 
بحضور الملوك والرؤساء العرب، حيث سترفع توصيات منتدى 

القطاع الخاص العربي إلى اجتماع الملوك والرؤساء في القمة.
المصدر )موقع اليوم السابع، بتصّرف(

خالد حنفي: ضرورة تحويل العالقات االقتصادية إلى تحالفات استراتيجية



توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو االقتصادي في دولة اإلمارات 
وبحسب  البالد.  وإنفاق  النفط  إنتاج  نمو  إلى  استنادا  المتحدة،  العربية 
العام  المئة  في   2.9 بنسبة  اإلماراتي  االقتصاد  ينمو  الصندوق سوف 

الحالي، و3.7 في المئة العام المقبل.
أّن  تاميريسا،  ناتاليا  اإلمارات  لدى  الصندوق  بعثة  رئيسة  وأوضحت 
كانت  وإن  إيجابية  بصورة  التعافي  تواصل  للبالد  االقتصادية  األنشطة 
خصوصا  القوي،  الحكومي  لإلنفاق  ذلك  في  الفضل  وعزت  تدريجية، 

اإلنفاق االستثماري، إضافة إلى التحسن في أسعار النفط العالمية.
ورأت أّن "تأثير طرح ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الحالي كان 
إيجابيًا"، الفتة إلى أّن "االرتفاع في التضخم كان محدودًا، مما يعكس 

التطبيق الناجح والفعال لعملية طرح الضريبة".
نسبة  انخفاض  مع  النمو، خصوصا  على  سلبيًا  تأثيرًا  نَر  "لم  وقالت: 

الضريبة، وكون كثير من القطاعات معفاة من الضريبة، كما أن العائدات 
سيتم إنفاقها، مما سينعكس إيجابا على النمو االقتصادي".

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

صندوق النقد الدولي يتوّقع نمّوا %2.9 لإلمارات

مباحثات مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة البحرين
استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان قيس بن محمد اليوسف، وفدا 
الغرفة  لرئيس  األول  النائب  برئاسة  البحرين  تجارة وصناعة  من غرفة 
خالد محمد نجيبي، بمشاركة وفد من المستثمرين البحرينيين، حيث جرى 
كافة  في  الجانبين  بين  المشتركة  العالقات  وتنمية  تطوير  في  البحث 

المجاالت.
والقضايا  الموضوعات  من  العديد  الزيارة  خالل  الجانبان  ناقش  كذلك 
االقتصادية المشتركة، للمساهمة في رفع معدالت التجارة البينية والتي 
وصلت حتى نهاية العام 2017 إلى نحو 630 مليون دوالر أمريكي، 
وأيضا تنمية عالقات الشراكة عبر تأسيس شركة استثمارية يتبناها القطاع 

الخاص في البلدين بهدف االستفادة من الفرص االستثمارية المتاحة.
وتمت مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الغرفتين لمواصلة العمل المشترك 
بنمو  والمساهمة  المشتركة  واالستثمارات  التعاون  تنمية  شأنه  من  الذي 
العالقات التجارية واالستثمارية بين مؤسسات القطاع الخاص في مملكة 

في  منها  واالستفادة  والخبرات  التجارب  وتبادل  البحرين وسلطنة عمان 
والصناعات  اللوجستي  القطاع  مجال  في  السيما  القطاعات  مختلف 

التحويلية والثروة السمكية والتعدين والسياحة.
المصدر )غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

16 بليون دوالر صادرات مصر غير البترولية خالل 8 شهور
كشفت وزارة التجارة والصناعة المصرية ارتفاع الصادرات المصرية غير 
البترولية خالل الشهور الثمانية األولى من السنة الحالية بنسبة 10 في 

المئة، لتسجل نحو 16.54 بليون دوالر.
ووفقا للوزارة بلغت الصادرات 16.54 بليون دوالر خالل الفترة ما بين 
الماضي ولغاية آب )أغسطس(، مقابل 14.99  )يناير(  الثاني  كانون 
ارتفعت  حين  في  الماضي.  العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  دوالر  بليون 
الواردات بنسبة 12 في المئة، وسجلت 43.14 بليون دوالر نهاية آب 
العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  دوالر  بليون   38.35 مقابل  )أغسطس(، 

الماضي.
وارتفعت معدالت التبادل التجاري مع العالم الخارجي بنسبة 11.8 في 
المئة خالل فترة المقارنة، لتبلغ 59.68 بليون دوالر، في مقابل 53.34 
حققت  حين  في  الماضي.  العام  من  ذاتها  الفترة  خالل  دوالر  بليون 
معدالت التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة 

بنسبة 9 في المئة. كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر واالتحاد 
األوروبي ارتفاعًا بنسبة 3.9 في المئة.

المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(


