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والصناعة  التجارة  غرف  اتحاد  رئيس  ترأس 
مرشد  ثاني  محمد  ظبي  أبو  غرفة  رئيس 
الرميثي، اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الـ 
98 الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة 
أبو ظبي، بحضور نائب رئيس اتحاد الغرف 
عبد هللا سلطان العويس، واألمين العام التحاد 
الغرف حميد محمد بن سالم، ورؤساء وممثلي 
حيث  بالدولة،  والصناعية  التجارية  الغرف 
ناقش االجتماع جملة من القضايا التي تهدف 
لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
واعتبر الرميثي أّن "المرحلة الراهنة والمستقبلية 

تستوجب منا المبادرة إلى تقييم مسيرة اتحادنا 
1976،  وذلك  عام  في  مطلع  التي  انطلقت 
أهداف،  ولتعزيز  من  حققناه  ما  على  للوقوف 
دور هذا االتحاد انسجامًا مع اآلمال المعقودة 

على  الغرف األعضاء والقطاع الخاص". 
وقال: "إن هذا االجتماع هو فرصة طيبة نتناول 
والمشاريع  والمقترحات  واألفكار  الرؤى  فيها 
في  برغبتنا  ما  يتصل  فقط عند  تقف  التي  ال 
 تعزيز دور اتحادنا وتعزيز آليات عمل أمانته 
العامة في  الفترة المقبلة،  وإنما تمتد لتشمل كل 
المال  عالم  في  الذي  ننشده  التطور  ما  يخدم 

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(واألعمال". 

الرميثي يترأس اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الـ 98 

توقع وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، أن تبلغ قيمة عجز ميزانية 
دينار  مليار   6.116 حوالي   2019-2020 الجديدة  المالية  السنة 
القادمة، و7.7 مليار دينار بعد  قبل استقطاع نسبة احتياطي األجيال 
ويتم  إيراداتها،  من   10% نسبة  سنويا  الكويت  وتستقطع  االستقطاع. 
لالستثمار  العامة  الهيئة  تديره  الذي  القادمة  األجيال  لصندوق  تحويلها 

التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وأشار الحجرف إلى أّن "اإليرادات ستصل إلى 16.4 مليار دينار، بينما 
ستبلغ المصروفات 22.5 مليار دينار في الميزانية الجديدة"، الفتا إلى 
االحتياطي  بالكامل من  تغطيته  الجديدة ستتم  الميزانية  في  "العجز  أّن 

العام للدولة".
وقال: "الميزانية مبنية على سعر 55 دوالرا لبرميل النفط، وعلى إنتاج 
برميل  سعر  يتراوح  أن  المتوقع  ومن  يوميا،  برميل  مليون   2.8 قدره 

النفط بين 55 و65 دوالرا خالل فترة الميزانية التي ستخصص 3.97 
مليار دينار للدعم، بينما سيكون حجم اإلنفاق الرأسمالي 17 بالمئة من 

المصروفات".
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(
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أشار رئيس »المندوبية السامية للتخطيط« في المغرب أحمد لحليمي، 
إلى أّن "النمو المتوّقع للعام الحالي بحدود 2.9 في المئة خالل العام 
الحالي، بانخفاض طفيف عن العام الماضي"، موضحا أّن "توقعات 
النمو جاءت بناء على عام متوسط المحصول، وسعر للنفط عند 67 

دوالرًا للبرميل".
ولفت إلى أّن "على الرغم من المحصول االستثنائي عام 2018، نما 
االقتصاد 3 في المئة العام الماضي، انخفاضًا من 4.1 في المئة 
عام 2017، وذلك نظرًا إلى هبوط في النشاط غير الزراعي وتراجع 

الطلب الخارجي". 
ووفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط سيتراجع التضخم إلى 1.2 
العام  المئة  في   1.6 من   ،2019 الحالي  العام  خالل  المئة  في 
إلى 4.3 في  الجارية  المعامالت  الماضي، وسيتقلص عجز ميزان 
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي من 4.5 في المئة عام 2018، 

على خلفية هبوط طفيف في العجز التجاري إلى 18.1 في المئة 
من الناتج المحلي اإلجمالي من 18.3 في المئة العام الماضي، كما 

سيتراجع عجز الموازنة من 3.9 إلى 3.7 في المئة.
المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

المغرب: النمو المتوّقع للعام الحالي 2.9 في المئة

رجح تقرير حديث نشره مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية »األونكتاد« 
أن تحقق دولة اإلمارات العربية المتحدة نموًا اقتصاديًا جيدًا بمعدل 3.1 
في المئة خالل العام الجاري، ونحو 3.4 في المئة خالل العام المقبل 

.2020
االقتصادي  النمو  يكون  أن  المتوقع  من  »األونكتاد«  تقديرات  وبحسب 
لدولة اإلمارات قد وصل في العام الماضي إلى نحو 2.8 في المئة مقابل 

نمو لم يتجاوز 0.8 في المئة خالل العام 2017.
الفترة  مدى  على  العالمية  النفط  أسعار  في  التعافي  فإن  للتقرير  ووفقا 

الماضية لعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو االقتصادي لإلمارات وللدول 
المنتجة للنفط في المنطقة، كما ساعد على تعزيز الثقة وتحسين الوضع 

المالي لهذه الدول.
ويتوقع التقرير أن يستقر معدل التضخم عند 1.7 و1.2 في المئة على 
التوالي في العامين الجاري والمقبل، بعد ارتفاع نسبي مع طرح ضريبة 

القيمة المضافة إلى 3.7 في المئة خالل العام الماضي.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

3.1 في المئة النمو المتوقع لإلمارات في 2019


