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 11تشرين األول (اكتوبر)2018نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

رئيس اتحاد الغرف العربية يلتقي رئيس اتحاد الغرف اللبنانية
زار رئيس اتحاد الغرف العربية ،محمد عبده سعيد ،يرافقه أمين عام
االتحاد الدكتور خالد حنفي واألمين العام المساعد شاهين علي شاهين،
مقر غرفة بيروت وجبل لبنان حيث التقى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية
محمد شقير ،وبحث معه في تفعيل التعاون بين الغرف العربية لتعزيز
دور االتحاد وتقويته في الحياة االقتصادية واالجتماعية العربية.
بداية هنأ شقير الرئيس محمد عبده سعيد على توليه رئاسة اتحاد الغرف
العربية ،مؤكدا "وقوف الغرف اللبنانية والقطاع الخاص اللبناني إلى
جانب االتحاد لتحقيق المصالح االقتصادية العربية المشتركة" ،مؤكدا
على "أهمية تعزيز دور اتحاد الغرف العربية لتقوية حضور القطاع
الخاص العربي ومشاركته الفاعلة في رسم السياسات االقتصادية العربية
والتي يجب ان تتماشى مع التقدم الحاصل على المستوى العالمي".
ولفت شقير إلى "وجود الكثير من المشاريع المطلوب العمل عليها
في المستقبل ،وأبرزها إيجاد آليات لتعزيز التعاون بين القطاع
الخاص العربي وتفعيله ،ألن ذلك يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو
المستدام في اقتصاداتنا العربية".
محمد عبده سعيد بدور شقير االقتصادي
من جهته ،نوه الرئيس ّ
الريادي على المستوى العربي والمتوسطي واللبناني ،مشيدا باألفكار

التي طرحها والتي تصب جميعها في تقوية الهيكل االقتصادي
العربي ،مشددا على "ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص العربي

لمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية لمعظم الدول العربية"،
مؤكدا التعاون والتنسيق المستمر مع شقير لتحقيق االهداف

المرجوة.

بتصرف)
المصدر (موقع اتحاد الغرف اللبنانية،
ّ

سمير ناس يبحث تعزيز التعاون االقتصادي مع فرنسا
أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد هللا ناس،
إلى "رغبة القطاع الخاص البحريني بتنمية وتطوير العالقات
االقتصادية واالستثمارية مع جمهورية فرنسا وزيادة حجم
المبادالت التجارية بين البلدين الصديقين في شتى المجاالت
والقطاعات االقتصادية" ،الفتا إلى "ضرورة استغالل كافة الفرص
االستثمارية المتاحة في الجانبين من أجل االرتقاء بمعدل التجارة
البينية البحرينية الفرنسية المشتركة".
كالم ناس جاء خالل اجتماعه ببيت التجار مع رئيس غرفة
التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين جان كريستوف دوران،
يرافقه عدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة الفرنسية ،حيث جرى
خالل اللقاء البحث في سبل توثيق الروابط االقتصادية المشتركة
بين الغرفتين من خالل زيادة التنسيق والتعاون بينهما في مجال
بحث الفرص التجارية والصناعية واالستثمارية المتاحة.
بدوره أثنى دوران على العالقات السياسية واالقتصادية المتميزة
التي تجمع جمهورية فرنسا بمملكة البحرين ،معرباً عن تطلع

بالده لتنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري واالقتصادي
مع البحرين في شتى المجاالت والقطاعات التجارية والصناعية

واالستثمارية.

بتصرف)
المصدر (غرفة تجارة وصناعة البحرين،
ّ

 182تريليون دوالر حجم الدين العالمي
كشف صندوق النقد الدولي عن تسجيل الدين العالمي رقماً قياسياً بلغ
 182تريليون دوالر في  2017حيث نمت  50في المئة في األعوام
فإن صافي قيمة األصول في  31دولة
العشرة السابقة .ووفقا للصندوق ّ
تسهم بنسبة  61في المئة من الناتج االقتصادي العالمي ،وقد بلغت قيمة
األصول في هذه الدول نحو  101تريليون دوالر بما يعادل مثلي ناتجها
المحلي اإلجمالي.
وشكلت أصول الشركات العامة أكثر من نصف هذه األصول بقليل بينما
شكلت الموارد الطبيعية مثل النفط أو الثروة المعدنية أقل من النصف
بقليل.
أن مكاسب اإليرادات من الشركات العامة غير المالية
وأعلن الصندوق ّ
واألصول المالية الحكومية يمكن أن تصل نسبتها إلى  ،3%من الناتج
المحلي اإلجمالي سنويا وهو ما يعادل حصيلة ضريبة الشركات السنوية
في االقتصادات المتقدمة.

أن أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا تأخذ خطوات إيجابية
وكشف الصندوق ّ
لتحسين إدارة األصول ،تحسباً لنمو االلتزامات المالية مستقبال.

بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نت،
ّ

 108مليارات دوالر حجم موازنة العراق 2019
كشفت مسودة موازنة العراق المالية لعام  ،2019عن حجم نفقات مالية
بلغت  128.4تريليون دينار عراقي ( 108مليارات دوالر) ،بعجز يبلغ
 22.8تريليون دينار (نحو  19مليار دوالر).
وبحسب المسودة التي أعدتها و ازرة المالية ،تم احتساب معدل تصدير
النفط يوميا بواقع قدره  3ماليين و 880ألف برميل ،بسعر  56دوال ار
للبرميل .ويتضمن رقم الصادرات المتوقع  250ألف برميل يوميا من
كميات النفط الخام المنتجة في محافظات إقليم الشمال.
ووفق مسودة الموازنة ،سيتم تغطية العجز المالي من الوفرة المالية
المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام ،أو زيادة صادرات النفط خالل
.2019
وبلغت الموازنة العراقية للعام الحالي  ،2018نحو  104تريليونات دينار
( 88.1مليار دوالر) ،فيما تقدر اإليرادات بـ 91.6تريليون دينار (77.6
مليار دوالر) ،وبلغ العجز  12.4تريليون دينار ( 10مليارات دوالر).
وتم احتساب اإليرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام في موازنة

 ،2018على أساس معدل سعر  46دوال ار للبرميل الواحد ،وبمعدل
تصدير قدره  3.8ماليين برميل يوميا ،من ضمنها  250ألف برميل من
حقول إقليم شمال البالد.

بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديد،
ّ

مصر :ارتفاع التض ّخم السنوي إلى  16في المئة
كشف الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء المصري ،عن زيادة التضخم
السنوي ألسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى  16في المئة في
سبتمبر (أيلول) من  14.2بالمائة في أغسطس (آب) .وبالمقارنة بالشهر
السابق ،بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية  2.5في المئة
في سبتمبر (أيلول) مقابل  1.8في أغسطس (آب).
أن مخاطر محلية وأخرى
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ّ
خارجية سوف تهدد النظرة المستقبلية ألسعار المستهلك (التضخم) في
البالد ،مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود ،إضافة إلى زيادة
أسعار الفائدة العالمية.
وأوضحت رئيسة قطاع البحوث في بنك االستثمار رضوى السويفي
أن "معدل التضخم الشهري عند  2.5في المئة أعلى بكثير
فاروسّ ،
أن
من التقديرات التي كانت تشير إلى  1.0-1.5في المئة" ،الفتة إلى ّ
"الزيادة في األرقام تعكس االرتفاع الهائل في أسعار الخضروات والفاكهة

على أساس شهري وبدرجة أقل ارتفاع األسعار الناتج عن موسم العودة
إلى المدرسة والزيادات المتأخرة في األسعار من جانب المنتجين لنقل
الزيادة في تكاليف الطاقة والمرافق إلى المستهلك".
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربية الجديد،
ّ

