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ابو الغيط :لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك
شارك االمين العام المساعد في اتحاد الغرف العربية ،شاهين
علي شاهين ،في اجتماعات الدورة االستثنائية للجنة التنسيق
العليا للعمل العربي المشترك والتي عقدت بمقر األكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة االسكندرية.
وشهدت اعمال الدورة مناقشات هامة حول تطوير وتفعيل آليات
عمل اللجنة والئحتها الداخلية ،إضافة إلى دور المنظمات العربية
ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق التنمية المستدامة
في المنطقة العربية.
وكان ترأس األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الجلسة الختامية ،حيث اكد خالل الجلسة أهمية تطوير عمل
اللجنة بالشكل الذي يواكب التطورات الجارية في المنطقة العربية،
وأيضاً على المستوى الدولي ،سواء علي الصعيد االقتصادي أو
على الصعيد االجتماعي ،مؤكدا ضرورة تبني أفكار ومبادرات
خالقة تعزز من فعالية منظومة العمل العربي المشترك.

الى ذلك ،سوف يستضيف اتحاد الغرف العربية في مقره في
العاصمة اللبنانية بيروت ،االجتماع القادم للجنة التنسيق العليا
للعمل العربي المشترك.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)

خفض دين مصر لـ  98%من الناتج المحلي
أكد وزير المالية المصري محمد معيط ،أن برنامج اإلصالح
االقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة المصرية منذ  3أعوام
بإجراءاته القوية ،هو برنامج وطني بالدرجة األولى وتنفيذه ساعد
االقتصاد المصري على أن يكون قاد اًر على امتصاص كافة
الضربات الخارجية.
واكد خالل كلمة القاها في موتمر " "Beltone Accessإن
استراتيجية الحكومة المصرية ساعدت في خفض معدالت الدين
الذي كان قد بلغ  108%من الناتج المحلي اإلجمالي في يونيو
 2017إلى  98%في يونيو الماضي ،واستهداف خفضه إلى
 92%خالل العام المالي الجاري.
وقال :إن نتائج تنفيذ برنامج االصالح االقتصادي يتمثل أهمها في
استعادة االستقرار االقتصادي وثقة األسواق والمؤسسات الدولية
في اقتصاد مصر ،باإلضافة إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة من

برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصالح هيكل اإلنفاق العام وإعادة
ترتيب أولوياته ،وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة
اإلنفاق العام على برامج البعد االجتماعي واالستثمارات العامة.
المصدر (موقع العربية .نت ،بتصرف)

االقتصاد االردني قادر على النمو رغم التحديات
أكد وزير المالية األردني عز الدين كناكرية ،أن االقتصاد األردني
بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط
التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والدين
العام.
وقال خالل كلمة ألقاها أمام مجلس النواب لمناقشة الموازنة
العامة للدولة ،إن األردن تمكن من التكيف مع األحداث وإبقاء
التأثيرات السلبية قدر اإلمكان عند حدودها المحتملة ،والحفاظ
على عجلة البناء والنمو ،مشي اًر إلى أن التقرير األخير لوكالة
«ستاندرد آند بورز» ثبت التصنيف االئتماني لألردن عند ()+B
ومنح االقتصاد األردني نظرة مستقبلية مستقرة ،في ضوء تمكن
الحكومة من المحافظة على استقرار مستوى الدين إلى الناتج
المحلي اإلجمالي.
وبحسب و ازرة المالية األردنية ،بلغ إجمالي الدين العام في نهاية
شهر يوليو (تموز) الماضي نحو  28.22مليار دينار ( 39مليار
دوالر) ،ما يعادل  96.4في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،

مقابل  27.27مليار دينار ( 38مليار دوالر) ،أو  95.9في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام .2017
المصدر (صحيفة الشرق االوسط ،بتصرف)

توقعات نمو الناتج المحلي االماراتي  % 2.8نهاية 2018
كشف المصرف المركزي االماراتي عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي غير النفطي على صعيد سنوي بنسبة  3.3%في الربعين الثاني
والثالث ،بعد زيادة بنسبة  3.2%في الربع األول من .2018
ويظهر تحسن زخم النمو عبر مجموعة من المؤشرات المعنوية منها النمو
القوي لمؤشر مديري المشتريات والذي بلغ  54.4نقطة في سبتمبر/
أيلول  ،2018إضافة إلى حزم التحفيز الحكومية التي أعلن عنها مؤخ اًر،
والتدابير المعتمدة والمتعلقة بمنح التأشيرات للمستثمرين والمهنيين.
واستناداً إلى المؤشر االقتصادي المركب لدولة اإلمارات ،من المتوقع
أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة  4.4%في الربع
األخير من عام  ،2018مدعوماً بنمو بنسبة  6.7%في قطاع النفط،
بفضل تأثير قاعدة اإلنتاج وارتفاع األسعار .في حين من المتوقع أن
يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى  2.8%في عام ،2018
مدفوعاً بنمو بنسبة  1.7%و 3.3%في القطاعين النفطي وغير النفطي
على التوالي .بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

لإلمارات بنسبة  4.2%في عام  ،2019مع نمو القطاعين النفطي وغير
النفطي بنسبة  5.2%و 3.7%على التوالي.
المصدر (صحيفة الخليج االماراتية ،بتصرف)

