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زار وفد من اتحاد الغرف العربية برئاسة رئيس االتحاد محمد عبده 
واألمين  حنفي  خالد  الدكتور  لالتحاد  العام  األمين  يرافقه  سعيد، 
ولبنان  مقر غرفة طرابلس  شاهين،  علي  شاهين  المساعد  العام 
الشمالي، حيث التقوا رئيس الغرفة توفيق دبوسي، بحضور مدير 

عام الغرفة ليندا سلطان.
وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس دبوسي بوفد االتحاد شاكرًا اهتمام 
اتحاد الغرف العربية على متابعته الحثيثة لمسيرة غرفة طرابلس 
تجاه تطوير وتحديث مجتمع األعمال في لبنان، واعتباره أن غرفة 
مجتمع  لتطوير  يحتذى  ريادي  نموذج  الشمالي  ولبنان  طرابلس 
األعمال العربي ال سيما ان الغرفة باتت اليوم في قلب االقتصاد 
ومنها  لبنان  في  األولى  هي  مشاريع  سلة  خالل  من  المعاصر 
التنمية المستدامة ومركز اقتصاد المعرفة ومركز التطوير  مبنى 
الصناعي وأبحاث الغذاء )إدراك( الذين تم إطالقهم برعاية دولة 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعدالدين الحريري.
حكوماتنا  ندعم  ولكننا  بحكومات  لسنا  الحقيقة  في  "نحن  وتابع: 
تمامًا  نثق  ونحن  والنجاح  للتحقيق  قابلة  مشاريع  إلقامة  ونسعى 
للتعميم  لبنان من طرابلس وقابلة  أننا نقوم بأعمال نموذجية في 
على مختلف المستويات اللبنانية والعربية والدولية، ونحن في كل 
مبادلة  تعزيز  الى  ونتطلع  اإليجابية  نتوسل  ومشاريعنا  أنشطتنا 
فيها فرص  تتوفر  نبني مجتمعات  خبراتنا وقدراتنا ومعرفتنا لكي 

العمل ألجيالنا الشابة".
مختلف  على  العربية  الغرف  تحاد  ووفد  دبوسي  جال  بعدها 
مشاريع الغرفة واطلع على ما وصلت اليه أنشطة كل من حاضنة 
الوفد  المستقبلية. كما جال  الغرفة )بيات( وعن تطلعاتها  أعمال 
على مختبرات مراقبة الجودة حيث استمعوا الى شروحات مدير 

مركز  على  الضوء  ألقى  الذي  العمري  خالد  الدكتور  المختبرات 
سلة  يحتضن  الذي  )إدراك(  الغذاء  وأبحاث  الصناعي  التطوير 
مراكز متخصصة هي األولى من نوعها على مستوى لبنان وهي 
تجفيف  ومركز  العسل  تجميع  ومركز  الزيتون  تذوق زيت  مركز 
أخرى  ومشاريع  مراكز  على  الوفد  اطلع  كما  والخضار.  الفواكه 

محتضنة من قبل الغرفة".
سعيد  عبده  محمد  العربية  الغرف  اتحاد  رئيس  نّوه  جهته  من 
متعددة  مشاريع  من  الشمالي  ولبنان  به غرفة طرابلس  تقوم  بما 
االهتمامات تجعل من أعمالها نموذجًا رياديًا يحتذى في مجتمع 
األعمال العربية، الفتا إلى "أننا بصدد االتفاق مع الرئيس توفيق 
دبوسي إلقامة "مؤتمر وملتقى لالستثمار العربي في طرابلس" في 

مناخ من الشراكة، ألن طرابلس تستحق الكثير الكثير".
مشاريع  من  تحقيقه  يتم  ما  على  دبوسي  الرئيس  "نهنئ  وقال: 
غير متواجدة وال في أية غرف تجارية أخرى ونحن نشكره على 
المبادرة غير المسبوقة والمميزة التي تجعل "طرابلس عاصمة لبنان 

االقتصادية" التي تشرفنا باستالم نسخة منها".
مرفأ  إلى  ميدانية  بزيارة  االتحاد  دبوسي ووفد  الرئيس  قام  بعدها 
وتطوير  تنمية  في  الديناميكي  دوره  على  لالطالع  طرابلس 
اللبنانية  المالحة  شركات  كبريات  خالل  من  الوطني  االقتصاد 
والعربية والدولية التي بدأت بالقدوم إلى هذا الشريان االقتصادي 
ودولية  وعربية  وطنية  حاجة  طرابلس  من  يجعل  الذي  الحيوي 

واستثمارية ومنصة إلعادة إعمار بلدان الجوار العربي.
المصدر )غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، بتصّرف(

وفد اتحاد الغرف العربية يلتقي الرئيس دبوسي



مباحثات بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ومجلس الغرف السعودية

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم رئيس مجلس 
الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد هللا العبيدي- والوفد المرافق 
له، حيث هدف اللقاء إلى تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية بين 

البلدين الشقيقين.
التجارية  العمليات  زيادة  على  حريصة  "الغرفة  أّن  الغانم  وأكد 
واالستثمارية بين البلدين والسعي للوصول إلى إقامة مشاريع مشتركة 
الكويت جديدة 2035،  الكويت ورؤية  التنمية في  في إطار خطة 

وذلك من خالل مزيد من الجهود لتحقيق األهداف المرجوة".
من جانبه أشاد العبيدي بالدور الذي تلعبه الغرفة في تحقيق األهداف 
الكويت،  دولة  في  الخاص  القطاع  ممثل  بكونها  وذلك  المشتركة 
تفتح مجاالت  الشقيقين  البلدين  لدى  المتاحة  "اإلمكانات  أّن  مؤكدا 

رحبة للتعاون التجاري واالستثماري المشترك".
واتفق الغانم والعبيدي على االستمرار في تحقيق أفق جديدة للتعاون 

المشترك في ما بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين للوصول 
إلى المستوى المطلوب في المجاالت االستثمارية في كافة القطاعات.

المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة الكويت، بتصّرف(

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل االقتصاد المصري نموا بواقع 
%5.3 خالل العام الجاري و%5.5 في 2019، ارتفاعا من معدل 

نمو بلغ نحو %4.2 خالل العام الماضي.
ومعدل  السليمة  األجنبية  االحتياطات  مستوى  فإّن  للصندوق  ووفقا 
الصرف المرن يجعل االقتصاد المصري في وضع جيد إلدارة أي 
تسارع في التدفقات الخارجية، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على أطر 
اقتصادية كلية سليمة وتنفيذ سياسات متسقة، للحفاظ على االقتصاد 

الكلي.
وكان أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم االحتياطي النقدي 

سبتمبر  نهاية  في  دوالر  مليون   40 بنحو  األجنبية  العمالت  من 
)أيلول( الماضي، ليبلغ 44.459 مليار دوالر.

الطبيعي،  الغاز  إنتاج  زيادة  إلى  النتائج  هذه  الصندوق  وأرجع 
وانتعاش قطاع السياحة، باإلضافة إلى استمرار تحسن ثقة مجتمع 
األعمال العالمي نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية برنامج اإلصالح 
االقتصادي. وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع معدل نمو االقتصاد 

المصري ليصل إلى نحو %6 خالل عام 2023.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد السعودي في العام 
المقبل، بنصف نقطة مئوية إلى 2.4 في المئة، كما رفع توقعات 
النمو للعام الحالي بثالثة أعشار النقطة المئوية إلى 2.2 في المئة.

وعزا الصندوق توقعاته الجديدة إلى نمو األنشطة االقتصادية غير 
أوبك  بين  االتفاق  نتيجة  النفط،  إلنتاج  المتوقع  واالرتفاع  النفطية 

وشركائها في هذا الشأن.

وتوقع الصندوق ارتفاع فائض الحساب الجاري في المملكة إلى 8.4 
في المئة، من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام و8.8 في المئة 
العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 2.2 في المئة، العام الماضي. كذلك 
توّقع أن تبلغ نسبة التضخم 2.6 في المئة هذا العام، و2 في المئة 

العام المقبل. 
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

صندوق النقد يرفع توقعات النمو لالقتصاد السعودي

االقتصاد المصري يحقق نمّوا 5.3 في المئة

2.9 في المئة النمو المتوّقع لالقتصاد المغربي
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب )وزارة التخطيط( أن 
يشهد االقتصاد المغربي نموا يناهز 2.9 في المئة، خالل الفصل 
الرابع من عام 2018، مقابل نمو بلغ 4.4 في المائة خالل نفس 

الفترة من العام السابق.
تحسنه  المغربي  االقتصاد  يواصل  أن  التخطيط،  مندوبية  وتوقعت 
المضافة  القيمة  بارتفاع  2018، مدعوما  الرابع من  الفصل  خالل 
المضافة  القيمة  أما  المائة.  في   3.6 بنحو  تقدر  بنسبة  الزراعية 
لقطاعات األنشطة غير الزراعية، فتوقعت المندوبية أن تتحسن بنحو 
من  الرابع  الفصل  خالل  السنوي،  التغير  حسب  المائة  في   2.8

2018، وذلك بنفس وتيرة الفصل السابق.
إنتاج  ارتفاع  إلى  النباتي  اإلنتاج  تحسن  التخطيط  مندوبية  وعزت 
مياه  من  االحتياطي  تحسن  من  ستستفيد  التي  الخريفية،  الزراعات 
السدود، فيما سيعرف اإلنتاج الحيواني تطورا متواضعا، متأثرا بتقلص 
المضافة لألنشطة  القيمة  تتطور  أن  الدواجن. وينتظر  لحوم  إنتاج 
غير الزراعية في ظل ظروف دولية تتسم بتزايد الضغوطات التجارية 
االجتماعية  االضطرابات  عن  الناجمة  التعثرات  وكذلك  والمالية، 

واالقتصادية والسياسية التي تعرفها بعض الدول الناشئة.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(


