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أّن  العبيدي،  سامي  الدكتور  السعودية  الغرف  مجلس  رئيس  أّكد 
"االستثمارات السعودية في مصر تمثل استراتيجية لحكومة المملكة 
التوجه"، معتبرا  لهذا  الرئيس  الثقل  التجارية وتعدها  لتنمية عالقتها 
أّن "المستثمرين السعوديين قاموا بتنمية هذه االستثمارات لتصل إلى 
أرقام قياسية تعد نموذًجا يحتذى به بين بلدين شقيقين مثل المملكة 

ومصر".
ولفت إلى أّنه "لدى المستثمرين السعوديين آمال وطموحات ورغبة 
الدعم  في  تتمثل  الشراكة  لهذه  حقيقية  تنمية  هناك  تكون  أن  في 
وأسواق  جديدة  آفاق  فتح  إلى  وصواًل  اإلشكاالت،  لبعض  والحلول 

جديدة عبر هذه التوأمة بين المملكة ومصر تجارًيا".
الوكيل  أحمد  المصرية  التجارية  الغرف  اتحاد  رئيس  أوضح  بدوره 
التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  أّنه "سيتم تفعيل 
البلدين،  المملكة ومصر من خالل الربط بين الغرف التجارية في 
الذي سيتم تفعيله بعقد اجتماعين مشتركين، بهدف فتح قنوات اتصال 
الشركات  من  المنتسبين  لصالح  الجانبين  في  الغرف  بين  مباشرة 
الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات 

المختلفة".
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

العبيدي والوكيل يؤكدان على تنمية الشراكة االقتصادية السعودية - المصرّية

ماليًا  فائضًا  الكويت  ميزانية  تحقيق  عن  الكويتية  المالية  وزارة  كشفت 
بنهاية شهر أكتوبر )تشرين األول( الماضي ليتجاوز 3 مليارات دينار 
أو نحو 10 مليارات دوالر خالل األشهر السبعة األولى من العام المالي 

.2018/2019
وسجلت إيرادات الدولة 12 مليار دينار، مقابل مصاريف بلغت 7.5 
مليار دينار. وتم استقطاع 1.2 مليار دينار لصالح احتياطي األجيال 
القادمة، حيث بلغ فائض الميزانية بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة 

نحو ملياري دينار.
المالية  السنة  بداية  النفط منذ  أسعار  ارتفاع  الفائض بفضل  وجاء هذا 

للكويت في أبريل وحتى شهر أكتوبر الماضي.
في الموازاة، بلغت قيمة المشاريع منذ بداية العام الحالي 1.1 مليار دينار 
كويتي )نحو 3.6 مليار دوالر( ما يمثل 29 في المئة من إجمالي قيمة 

 12.5 )نحو  دينار  مليار   3.8 وھي  العام  ھذا  لھا  المخطط  المشاريع 
مليار دوالر(.

المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

ميزانية الكويت تحقق فائضا 10 مليارات دوالر



أكتوبر  خالل  قطر  لدولة  السلعي  التجاري  الميزان  فائض  بلغ 
)تشرين األول( الماضي 19 مليار ريال بزيادة نسبتها 129% 
الماضي، وبنمو نسبته 23%  العام  المماثل من  بالشهر  مقارنًة 
مقارنًة بشهر سبتمبر )أيلول( من العام الجاري وفقًا لبيانات جهاز 

التخطيط واإلحصاء القطري.
إلى  الصادرات  قيمة  ارتفاع  التجاري  الميزان  فائض  نمو  ودعم 
سنوي،  أساس  على  المئة  في   37 وبنسبة  ريال،  مليار   28.8
وبنسبة 7.3 في المئة على أساس شهري، إلى جانب انخفاض 
قيمة الواردات السلعية بنسبة 23 في المئة إلى نحو 9.8 مليار 
ريال مقارنًة بشهر أكتوبر من العام الماضي، وبنسبة 13.8 في 

المئة مقارنة بشهر سبتمبر 2018.
ووصل فائض الميزان التجاري السلعي القطري مع نهاية أكتوبر 
قيمة  ارتفاع  من  بدعم  ريال،  مليار   160 نحو  إلى  الماضي 

الصادرات إلى 257 مليار ريال، وانخفاض فاتورة الواردات إلى 
96 مليار ريال.

المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك في دولة اإلمارات العربي 
المئة  1.6 في  للتنافسية واإلحصاء  االتحادية  للهيئة  وفقا  المتحدة، 
)110.4 نقاط( خالل تشرين األول الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 

عام 2017 )108.6 نقاط(.
وجاء االرتفاع نتيجة لزيادة أسعار مجموعة المالبس واألحذية بنسبة 
بنسبة  والثقافة  الترفيه   ،9.3% بنسبة  النقل  وخدمات   ،16.8%
%10.8، وأسعار التبغ بنسبة %8.3، بعد تطبيق ضريبتي االنتقائية 
والقيمة المضافة، فيما ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 6%، 
بنسبة  واالتصاالت   ،5.8% بنسبة  المنزلية  والمعدات  والتجهيزات 
األغذية والمشروبات  ارتفعت  %2.4، كما  بنسبة  والتعليم   ،3.4%
المتنوعة  والخدمات  السلع  أسعار  ارتفعت  %2.1، في حين  بنسبة 

بنسبة 1.7 في المئة.
في المقابل تراجعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 

بنسبة %5.2، كما تراجعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.16 
في المئة.

المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

ارتفاع التضّخم في اإلمارات 1.6 في المئة

ارتفاع فائض الميزان التجاري القطري


