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الشرقي  محمد  بن  حمد  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الفجيرة، ينظم اتحاد الغرف 
العربية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الدولة 
لألمن الغذائي المستقبلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة اإلمارات، وغرفة تجارة 
العربية،  الدول  لجامعة  العامة  واألمانة  الفجيرة،  وصناعة 
والزراعة  األغذية  ومنظمة  الزراعية،  للتنمية  العربية  والمنظمة 
لألمم المتحدة  )FAO(، واالتحاد العربي للصناعات الغذائية، 
في  الغذائي"  األمن  في  لالستثمار  السادس  العربي  "المؤتمر 
الفجيرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك خالل الفترة ما 

بين 14 – 15 تشرين الثاني )نوفمبر( القادم.
وسيحظى المؤتمر الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الزراعة 
حاشد،  رسمي  بحضور  العربي"،  للعالم  واعد  خيار  الذكّية 
ومشاركة واسعة من جانب الوزارات والجهات الرسمية المختصة 
واتحاداتها،  العربية  الغرف  إلى  إضافة  المضيفة،  الدولة  في 
الغذائي،  األمن  مجال  في  الرائدة  والدولية  العربية  والشركات 
العربية والدولية  التمويلية  والمنظمات واالتحادات والمؤسسات 

المعنية، وأصحاب األعمال والمستثمرين العرب واألجانب.
 6 عقد  يومين،  مدى  على  يستمر  الذي  المؤتمر  وسيتخلل 
جلسات عمل وجلسة حوار لالستلهام من تجربة مؤسس دولة 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  المتحدة  العربية  اإلمارات 
)رحمه هللا( وإسهاماته في مجال األمن الغذائي، حيث يحمل 

عام 2018 شعار "عام زايد" بمناسبة ذكرى مرور مائة سنة 
على ميالده وذلك إلبراز دوره في تأسيس وبناء دولة اإلمارات. 
ويهدف المؤتمر إلى اإلضاءة على أهمية االستثمار في "الزراعة 
الذكية"، ألنها تركز على االستغالل األمثل للزراعة ألقل مساحة 
من األرض وأقل كمية من المياه للحصول على أفضل إنتاج 
من المحاصيل، مما يجعلها خيارا مستقبليا واعدا للعالم العربي 
محدودية  مشكالت  ومواجهة  مستدام  زراعي  إنتاج  لتحقيق 
في  الزراعية  القطاعات  تواجه  التي  المناخي  والتغير  الموارد 
الدول العربية. كذلك ستتمحور موضوعات المؤتمر حول األمن 
االقتصادية  والرؤى  االستراتيجيات  إطار  في  والمائي  الغذائي 
العربية  اإلمارات  دولة  واستراتيجية  العربية،  للدول  المستقبلية 
يحتاجها  التي  والسياسات  الغذائي،  األمن  مجال  في  المتحدة 
الزراعية  واالستدامة  التحديث  في  لالستثمار  الخاص  القطاع 
والمائية، ومشروع السودان لتحويل األمن الغذائي العربي إلى 
واقع ملموس، وتعزيز تجارة وسالمة الغذاء في إطار منطقة 
إلى مجاالت االستثمار  الكبرى، إضافة  العربية  الحرة  التجارة 
الواعدة في األمن الغذائي العربي، ومتطلبات وفرص التمويل 

المتاحة، مع استعراض تجارب عربية ودولية رائدة.
العربية  الشخصّيات  من  عدد  تكريم  المؤتمر  يتخلل  وسوف 
البارزة التي حققت إسهامات في مجال األمن الغذائي العربي.

المصدر )مكتب االعالم في اتحاد الغرف العربية(

المؤتمر العربي السادس لالستثمار في األمن الغذائي
"الزراعة الذكية خيار واعد للعالم العربي"

د. خالد حنفي ومدير عام غرفة الفجيرة محمد الجاسم خالل توقيع اتفاقية تنظيم المؤتمر



سامي العبيدي: عالقات تكامل اقتصادي بين السعودية وسلطنة عمان

أّن  على  العبيدي  سامي  الدكتور  السعودية  الغرف  مجلس  رئيس  أكد 
"المملكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان لديهما من المقومات واإلمكانيات 
يخدم  حقيقي  اقتصادي  تكامل  عالقات  لتأسيس  يؤهلهما  ما  الالزمة 
مصلحة البلدين الشقيقين"، داعيًا إلى "بذل مزيد من الجهود والعمل على 
تذليل المعوقات وتفعيل دور مجلس األعمال السعودي الًعماني"، منوهًا 
المملكة وسلطنة عمان  الذي يربط  البري  للطريق  باألهمية االقتصادية 
بفتح آفاق واسعة للتعاون االقتصادي وتوفير فرص متعددة للمستثمرين.

الذي  الُعماني  السعودي  االقتصادي  الملتقى  جاء خالل  العبيدي  كالم 
العامة  الهيئة  من  مشترك  بتنظيم  مسقط  الُعمانية  العاصمة  تستضيفه 
الفرص  لبحث  عمان  بسلطنة  العام  االحتياطي  وصندوق  لالستثمار 

االستثمارية والتعاون بين قطاعي األعمال في البلدين.
وقال: "يأتي الملتقى في ظل التوجه العام نحو تعزيز العالقات االقتصادية 
الحكومية  القطاعات  كافة  من  بدعم  عمان  سلطنة  في  األشقاء  مع 

واستغالل  االقتصادية،  المجاالت  في  للتعاون  المملكة  في  والخاصة 
الفرص التجارية واالستثمارية المتاحة، بما يساهم في رفع مستوى التجارة 

بين البلدين والتي لم تتجاوز 9 مليار ريال حتى عام 2017".
 المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

توّقع صندوق النقد الدولي أن يسّجل النمو في لبنان هذه السنة 
1 في المئة، انخفاضا من 1.5 في المئة كانت متوقعة في شهر 

نيسان 2018 و%1.4 للعام 2019 مقارنة بـ1.8 في المئة.
الجاري  الحساب  في عجز  تفاقمًا  لبنان  للصندوق سيشهد  ووفقا 
االجمالي  المحلي  الناتج  من   22.8% من  المقبلة  الفترة  خالل 
في العام 2017 الى %25.6 في العام 2018، لتعود وتتراجع 
هذه النسبة الى %25.5 في العام 2019 و%21.3 في العام 

 .2023

ومن المرتقب بحسب الصندوق أن يرتفع متوّسط نسبة التضخم 
الثانوي في لبنان من %5.0 في العام 2017 الى %5.4 في 

العام 2018، قبل أن ينكمش إلى %2.4 في العام 2019.
في المقابل شهد القطاع العقاري في لبنان بعض االنتعاش خالل 
الشهر التاسع من العام الحالي بحيث ارتفع عدد معامالت المبيع 
العقارية بنسبة 5.26 في المئة إلى 5.161 معاملة من 4.903 

معامالت في الشهر الذي سبقه. 
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

سجلت موازنة دولة الكويت فائضا كبيرا بلغ 2.2 مليار دينار خالل 
المالي 2019-2018، وذلك في  العام  األشهر الستة األولى من 
أعقاب االرتفاعات الكبيرة ألسعار النفط والتي تخطت حاجز الـ 80 

دوالرا للبرميل خالل شهر سبتمبر )أيلول(.
بشأن  المالية  وزارة  عن  الصادرة  الشهرية  اإلحصائية  وأظهرت 
اإليرادات التي حققتها الكويت خالل النصف األول من العام المالي 
2019-2018، تسجيل إجمالي إيرادات بلغ 10.3 مليارات دينار 
أي بارتفاع نسبته 47 في المئة عن اإليرادات المتوقعة لتلك الفترة، 

 1.1 بلغت  التزامات  دينار، مع  مليارات   5.8 بلغت  نفقات  مقابل 
مليار دينار.

مليار  استقطاع  بعد  الميزانية  فائض  جاء  الكويتية  للمالية  ووفقا 
دينار لصالح احتياطي األجيال القادمة، لتسجل الموازنة فائضا قبل 
االستقطاع قدره 3.3 مليارات دينار. ومثلت إيرادات الكويت 68.5 
في المئة من إجمالي المقدر تحصيله والبالغ 15.09 مليار دينار.

المصدر )موقع الخليج أون الين، بتصّرف(

ميزانية الكويت تسّجل فائضا 2.2 مليار دينار

صندوق النقد يتوّقع نمّوا 1 في المئة للبنان

كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة واإلحصاء، ارتفاع 
قيمة العجز في الميزان التجاري ليبلغ 4.10 مليار دوالر خالل شهر 
يوليو )تموز( 2018، مقابل 3.79 مليار دوالر شهر تموز )يوليو( 

من العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع 8.4 في المئة.
بلغت 2.23 مليار  %8.9 حيـث  بنسبة  الصادرات  قيمة  وارتفعت 
دوالر خالل شهر تموز الماضي مقابل 2.05 مليار دوالر خالل 
الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع قيمة صادرات 
بعض السلع وأهمها: )بترول خام بنسبة %15.9، مالبس جاهزة 

بنسبة %12.0، بالستيك بنسبة %46.8، منتجات البترول بنسبة 
.)58.6%

في المقابل ارتفعت قيمة الواردات بنسبة %8.6 لتبلغ 6.33 مليار 
دوالر مقابل 5.84 مليار دوالر، بسبب ارتفاع قيمة واردات بعض 
 ،52.2% بنسبة  صلب  أو  حديد  من  أولية  )مواد  وأهمها  السلع 

منتجات البترول بنسبة %7.5، سيارات ركوب بنسبة 71.8%(.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

ارتفاع العجز التجاري المصري 8.4 في المئة


