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بحث رئيس اتحاد الغرف العربية، محمد عبده سعيد، يرافقه األمين 
شاهين،  علي  شاهين  العربية،  الغرف  اتحاد  في  المساعد  العام 
مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد هللا سلطان العويس، 
بالجهود  واالرتقاء  والغرفة  االتحاد  بين  التعاون  فرص  تعزيز 
الشاملة  االقتصادية  التنمية  عملية  دعم  في  للمساهمة  المشتركة 
الغرف  بين  التعاون  العربية وتطوير أطر  الدول  والمستدامة في 

األعضاء.
كذلك ناقش الجانبان فرص زيادة التبادل االستثماري والتجاري بين 
الشارقة،  إمارة  العربية ومجتمع األعمال في  مجتمعات األعمال 
وسبل تشجيع رجال األعمال والشركات العربية على االستفادة من 
الفرص االستثمارية المجزية المتاحة في إمارة الشارقة ومزايا بيئتها 

االقتصادية الجاذبة والمزدهرة.
وفي هذا اإلطار، أشاد رئيس اتحاد الغرف العربية بالتطور الشامل 
على  المتنامي  االقتصادي  وبدورها  الشارقة  إمارة  تشهده  الذي 
دعم  على  الشارقة  غرفة  مثمنًا حرص  والعالم،  المنطقة  مستوى 
لالرتقاء  الهادفة  ومبادراتها  المشترك  العربي  االقتصادي  العمل 

بالقطاع الخاص العربي.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، 
تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  كافة  دعم  على  الغرفة  "حرص  إلى 
التعاون بين مجتمع األعمال العربي وتطوير العالقات االستثمارية 
والتجارية على مستوى القطاع الخاص في الدول العربية وبشكل 

مستدام في مختلف المجاالت االقتصادية والتنموية".
كذلك التقى رئيس االتحاد خالل زيارته إلى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خليفة 
الكعبي، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز أطر التبادل االستثماري 
في  األعمال  ومجتمع  العربية  األعمال  مجتمعات  بين  والتجاري 

العربية  والشركات  األعمال  رجال  تشجيع  وسبل  الفجيرة،  إمارة 
على االستفادة من الفرص االستثمارية المجزية المتاحة في إمارة 

الفجيرة ومزايا بيئتها االقتصادية الجاذبة والمزدهرة.
وأكد الكعبي حرص الغرفة على تعزيز فرص التعاون مع اتحاد 
دعم  في  للمساهمة  المشتركة  بالجهود  واالرتقاء  العربية  الغرف 
التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وتطوير 

التعاون بين الغرف األعضاء.
الستقطاب  مميزة  وجهة  باتت  الفجيرة  إمارة  أن  إلى  وأشار 
مستفيدة  بالمنطقة،  رئيسًا  تجاريًا  ومحورًا  األجنبية  االستثمارات 
من موقعها االستراتيجي على خليج عمان والمحيط الهندي، ما 
جعلها منصة عالمية بمجال الطاقة، ومقصدًا مهمًا ووجهة مميزة 

للسياحة،
تجارة وصناعة  مقر غرفة  الرئيس محمد عبده سعيد  زار  كذلك 
المويجعي،  هللا  عبد  الغرفة  إدارة  مجلس  رئيس  والتقى  عجمان، 
بحضور األمين العام المساعد شاهين علي شاهين، نائب رئيس 
مجلس إدارة غرفة عجمان حمد بن راشد النعيمي ومدير عام غرفة 
تنمية االستثمار  التنفيذي لقطاع  عجمان سالم السويدي والمدير 

واألعمال محمد علي الجناحي.
مع  تواصلها  تعزيز  على  عجمان  غرفة  المويجعي حرص  وأكد 
اللقاءات  مختلف  في  والمشاركة  العربية،  للغرف  العام  االتحاد 
الغرف  اتحاد  بجهود  مشيدًا  االتحاد،  ينظمها  التي  والفعاليات 
العربية ودوره الرائد في الربط بين كافة غرف التجارة والصناعة 
العربية األمر الذي ينعكس إيجابًا على مؤسسات القطاع الخاص 

ونمو القطاع االقتصادي بشكل عام.
اإلماراتية،  البيان  جريدة  اإلماراتية،  الخليج  )صحيفة  المصدر 

بتصّرف(

رئيس اتحاد الغرف العربية يبحث التعاون المشترك مع غرف الفجيرة وعجمان والشارقة 



كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن تراجع العجز الكلي في 
الموازنة إلى 1.9 في المئة في الربع األول من السنة المالية 2018 

- 2019 مقابل نحو 2 في المائة قبل عام. 
وتبدأ السنة المالية المصرية في األول من يوليو )تموز( وتنتهي في 
30 يونيو )حزيران( من العام التالي. وتستهدف مصر خفض العجز 
السنوي الكلي إلى 8.4 في المائة في 2018 - 2019 مقارنة مع 

9.8 في المائة في السنة السابقة.
ونقلت "رويترز" عن معيط قوله: "العجز الكلى للموازنة بلغ 1.9 في 
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل نحو 2 في المائة قبل عام، 
ومقابل متوسط بلغ 2.3 في المائة خالل الثالث سنوات الماضية، 
والنتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية لالقتصاد المصري 
وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 2018– 2019". 

وكانت كشفت وزارة التخطيط المصرية عن نمو اقتصاد البالد بنحو 

5.3 في المائة على أساس سنوي في الربع األول من السنة المالية 

.2019 - 2018

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

تراجع العجز الكلي في موازنة مصر 

نمت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي خالل شهر أكتوبر 
)تشرين األول( الماضي إلى 60.2 مليار ريال وبنسبة 48.6 في 

المئة على أساس سنوي.
وتوزعت الودائع إلى نحو 36.7 مليار ريال كاحتياطي الزامي، 
و23.4 مليار ريال أرصدة وحسابات حرة وبنمو نسبته 444 في 
الجاري  العام  اإليداع مرتين  الفائدة على  بفعل زيادة سعر  المئة 

وبواقع نصف نقطة مئوية إلى 2.25 في المئة.
كذلك ارتفعت أصول البنوك العاملة في قطر خالل ذات الشهر 
المئة مقارنة بشهر  إلى 1.384 تريليون ريال وبنسبة 4.9 في 
أكتوبر )تشرين األول( من العام الماضي، بينما تراجعت بنسبة 

1.4 في المئة على أساس شهري.
قطر  مصرف  عن  الصادرة  للبنوك  الشهرية  الميزانية  وأظهرت 
بنسبة  الماضي  الشهر  خالل  االئتمان  حجم  انخفاض  المركزي 
%1.1 إلى 937.4 مليار ريال، مقابل 948.2 مليار ريال في 
 3.2% بنسبة  ارتفعت  بينما  سبق،  الذي  )أيلول(  سبتمبر  شهر 

على أساس سنوي. ووفقا للتقرير انخفض إجمالي الودائع بنسبة 
بـ 817.9 مليار  إلى 806 مليار ريال، مقارنة  المئة  1.5 في 
بشهر  مقارنة   1.5% بنسبة  نمت  حين  في  سبتمبر،  في  ريال 

أكتوبر2017.
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

نمو ودائع البنوك لدى المركزي القطري 

العبيدي  الدكتور سامي بن عبد هللا  السعودية  الغرف  نوه رئيس مجلس 
االقتصادي،  جانبها  في  خاصة  المتميزة  العراقية  السعودية  بالعالقات 
مؤكدًا أّن "ما يربط البلدين ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة، وانما 

أواصر األخوة والتاريخ والمصير الواحد".
إلى  صالح  برهم  العراق  جمهورية  رئيس  فخامة  بزيارة  العبيدي  ورحب 
عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  لدعوة  استجابة  المملكة 
ومضطرد  كبير  بشكل  وتناميها  العالقات  تطور  يؤكد  ما  وهو  العزيز، 
العالقات  إطار  في  تأتي  "الزيارة  أّن  إلى  الفتًا  القيادتين،  جهود  بفضل 
البناءة بين المملكة والعراق والتعاون والتنسيق المشترك لتعزيزها في العديد 

من المجاالت".

ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية 
الروابط  استثمار  ضرورة  إلى 
والعراق  المملكة  بين  المشتركة 
االقتصادية  العالقات  تعزيز  في 
تطلعات  ُيحقق  بما  المشتركة 
القيادتين والشعبين الشقيقين، مؤكدا 

أّن "أوجه تطور العالقات االقتصادية بين المملكة والعراق من شأنه أن 
البلدين، والتي ستكون عامال مهما لما  يساهم في زيادة الصادرات بين 

يمثله العراق من سوق كبير للمملكة".
المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

رئيس مجلس الغرف السعودية ينوه بعمق العالقات االقتصادية مع العراق


