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البحرين سمير عبد هللا ناس، خالل  أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين  المغربية لدى مملكة  المملكة  التجار مع سفير  ببيت  اجتماعه 
أحمد رشيد خطابي، بالعالقات األخوية التي تجمع قيادتي وشعبي مملكة 

البحرين والمملكة المغربية.
وقال: "يطمح القطاع الخاص البحريني بمزيٍد من التعاون مع المغرب 
الشقيق في مختلف القطاعات االقتصادية، وهذا يتطّلب ضرورة تفعيل 
يتوافق مع آمال  المجاالت بما  التجاري واالستثماري في شتى  التعاون 

وتطلعات المملكتين الشقيقتين".
آليات  وتطوير  تنمية  في  البحريني  الخاص  القطاع  "رغبة  إلى  وأشار 

االستثمارية  والفرص  المزايا  توافر  ظل  في  خاصًة  المشترك  التعاون 
العديدة والواعدة".

الثنائية  العالقات  بعمق  خطابي  أحمد  المغربي  السفير  نّوه  جانبه  من 
والسياسية التي تربط المغرب بالبحرين، مثمنًا األدوار والجهود التي تقوم 
مملكتي  بين  االقتصادية  العالقات  وتعزيز  تقوية  سبيل  في  الغرفة  بها 

البحرين والمغرب.
وكان ناس التقى ببيت التجار سفير روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين 

فاغيف غارييف وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية.
المصدر )غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

سمير ناس يبحث عالقات التعاون مع المغرب

استقبل رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان القالع، وفدا 
وآسيا  أفريقيا  لدراسات  المتوسط  للمعهد  العام  األمين  برئاسة  ايطاليا 
انطونيو لوكي ورئيس غرفة تجارة كاليبيريا روسي كادامازار، بحضور 

عدد من ممثلي الشركات االيطالية.
وأعرب الوفد عن سعادته بزيارة سورية وعودة األمن واألمان إليها، مبّينا 
أّن الزيارة تهدف إلى إعادة إحياء جمعية الصداقة السورية االيطالية، 
إعمار  إعادة  في  المشاركة  في  اإليطالية  الشركات  مؤكدا على رغبة 

سورية.
بدوره رّحب القاّلع بالوفد الضيف وتمنى أن تقوم الشركات االيطالية 
بتجاوز أحكام المقاطعة من أجل إعادة تواجدها في السوق السورية. 
الفتا إلى أّنه "بسبب المقاطعة التي تّم فرضها من قبل دولة إيطاليا، 
تم التوجه إلى الدول الصديقة التي أثبتت وقوفها إلى جانب الشعب 
اقتصادية  نشأت عالقات  بها، حيث  مررنا  التي  األزمة  في  السوري 
من  المبادرة  تتم  أن  "ضرورة  على  مؤكدًا  معها"،  ومصرفية  وتجارية 

قبل الدولة والشركات اإليطالية إلعادة العالقات فيما بيننا إلى سابق 
عهدها".

المصدر )اتحاد الغرف السورية، بتصّرف(

وفد إيطالي يزور اتحاد الغرف السورية ويلتقي رئيسه محمد غسان القاّلع



عّدلت وكالة Moody’s نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي القطري من 
سلبية إلى مستقرة، مما يعكس مرونة اقتصاد البالد وقطاعها المصرفي، 
فضاًل عن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف حكومة قطر في المستوى 

Aa3  على المدى الطويل.
ووفقا لـ "موديز" تمكنت الحكومة القطرية من إعادة التوازن إلى االقتصاد 
بعد األزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، من دون أن 
يتأثر مستوى اإلنفاق الحكومي المرتفع على البنية التحتية استعدادًا لكأس 

العالم 2022. 
وتتوقع الوكالة أن يرتفع متوسط الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي بنسبة 

%2.8 في عامي 2022-2018، مقابل %1.6 في عام 2017.
نيتيش   Moody’s لدى  أول  ائتمان  ومسؤول  الرئيس  نائب  وقال 
تعافى  حيث  القطري،  لالقتصاد  التوازن  إعادة  "تم  إّنه  بهوجناجارواال، 
االنقطاع في سلسلة التوريد بسرعة بعد األزمة. كما عاد التوازن للواقع 

التمويلي في القطاع المصرفي بعد انخفاض السيولة من مصادر دول 
من  ودائع  صورة  في  تدفقات  قابلها  والتي  الخليجي  التعاون  مجلس 

الحكومة والهيئات ذات الصلة".
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

بدء  عن  الزبير،  خير  محمد  السوداني  المركزي  البنك  محافظ  كشف 
لتحديد سعر  الصرافة  ومكاتب  المصرفيين  من  هيئة  استخدام  السودان 
صرف العملة بشكل يومي، وذلك في إطار حزمة من اإلجراءات التي 

تهدف إلى مواجهة أزمة اقتصادية.
ولفت إلى أّن "السودان سيلغي أيضًا القيود التي فرضها في العام الماضي 
"اإلجراءات  أّن  مؤكدا  أخرى"،  ومواد  غذائية  سلعة   19 استيراد  على 
المتعلقة بالعملة تعني أّنه من المرجح أن تتراجع قيمة الجنيه السوداني 
في مقابل الدوالر بادئ األمر ثم تستقر الحقًا"، موضحا أّن "هيئة الصرف 

الجديدة ستحدد أيضًا سعر شراء الذهب من أجل محاربة التهريب".
وأدى تفاقم نقص العملة الصعبة إلى فرض قيود صارمة على السحب، 
بزيادة  الدوالر  تداول  ويجري  األجنبي،  للنقد  السوداء  السوق  وازدهار 
المئة عن قيمته. كذلك قفز معدل التضخم في السودان  نحو 40 في 

إلى مستوى قياسي بلغ 66 في المئة في آب )أغسطس( وهو أحد أعلى 
المعدالت عالميًا. 

المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

المركزي السوداني يقر حزمة من اإلصالحات الجوهرّية

الرئيس المصري يطالب بمواصلة تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي
الوزارية  المجموعة  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  طالب 
واالجتماعي  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  تنفيذ  بمواصلة  االقتصادية، 
الشامل، عن طريق انتهاج إصالحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، إلى 
المشاكل  القضاء على  إلى  المالي والنقدي، ما يؤدي  جانب اإلصالح 
الهيكلية التي يعاني منها االقتصاد من خالل رفع معدالت النمو وخفض 

البطالة والدين العام.
وشدد السيسي على "ضرورة مواصلة التنسيق الفّعال بين جميع الوزارات 
في  المطروحة  العمل  آليات  تطوير  إلى  إضافة  المعنية،  والجهات 
المنظومة االقتصادية لتحقيق النتائج المرجوة في ظل الظروف الراهنة 
في مصر، مع األخذ في االعتبار التطورات المحتملة على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي".
تجدر اإلشارة إلى أّنه جرى التطّرق خالل االجتماع لمؤشرات االقتصاد 
الكّلي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو االقتصادي إلى 5.3 في 

المئة خالل السنة المالية -2017 2018، وانخفاض معدالت البطالة 
 44.4 إلى  النقد األجنبي  احتياط  المئة، وارتفاع صافي  9.9 في  إلى 

بليون دوالر.
المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

"موديز" تعّدل نظرتها للقطاع المصرفي القطري


