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التقى أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، خالل 
العربية  التجارة  ورئيس غرفة  البرازيل،  إلى  بها  يقوم  التي  الزيارة 
موراو  هاملتون  البرازيل  رئيس  نائب  حنون،  روبنز  البرازيلية 
سبل  مناقشة  تّمت  كريستينا، حيث  تيريزا  الزراعة  وزيرة  بحضور 
تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين البرازيل والعالم العربي. 
وأشار حنون بعد اللقاء إلى أّنه "تناولت المحادثات آليات تفعيل 
التبادل التجاري بين الجانبين العربي والبرازيلي، وكانت المحادثات 
مهتم  البرازيلي  الرسمي  "الجانب  أّن  على  مشددا  نسبًيا"،  مثمرة 
للغاية لتعزيز التعاون االقتصادي مع العالم العربي، وعّبروا عن 
إعجابهم بوجهات النظر المثيرة جدًا لالهتمام، التي طرحها أمين 

عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي".
وكشف حنون عن إمكانية أن يصل حجم الصادرات إلى المنطقة 
العربية حدود 20 مليار دوالر أمريكي في عام 2022، مقارنة بـ 
11.5 مليار دوالر في العام الماضي، معتبرا أّن "تحّسن العالقات 
يساهم في خلق 300،000 وظيفة خالل  أن  يمكن  االقتصادية 

هذه الفترة".
البرازيلية  العربية  الغرفة  بين  استراتيجية  شراكة  "هناك  وأضاف: 
البلدين  مصالح  تخدم  الشراكة  وهذه  العربية،  الغرف  واتحاد 
والقطاعين العام والخاص على السواء، وهناك اهتمام من البرازيل 
بتعظيم التعاون في العديد من المجاالت، خصوصا وأّن اإلمكانات 
هائلة لدى الجانبين العربي والبرازيلي، ونحن بإذن هللا نسير على 

الطريق الصحيح".
وقدم الوفد إلى الوزيرة كريستينا دراسة حول مجاالت التعاون بين 
وتتضّمن  التجارية،  الزراعي  القطاع  في  العربي  والعالم  البرازيل 
الدراسة مقترحات بشأن أن تكون البرازيل ثالث أكبر شريك تجاري 
للعالم العربي، وقّد أّكدت الوزيرة البرازيلية على أّن "البرازيل تدرك 
أهمية الدول العربية ونريد تعميق العالقات مع هذه الدول من خالل 

اتحاد الغرف العربية".
البرازيلي  الرئيس  نائب  إلى  الدعوة  وحنفي  حنون  من  كل  ووّجه 
ووزيرة الزراعة البرازيلية، للمشاركة في المنتدى العربي حول سالمة 
األغذية المقرر عقده في النصف الثاني من العام 2019 الحالي. 
الدكتور خالد حنفي، بأن  العام لالتحاد  من ناحيته اقترح األمين 
يقوم الجانب البرازيلي بتوسيع نشاطه في العالم العربي، من خالل 
إنشاء أعمدة لوجستية في الموانئ العربية من أجل الحصول على 

المنتجات البرازيلية وتوزيعها على أسواق المنطقة وخارجها.
البرازيل  نقل  العرب يخشون من  األعمال  "رجال  إن  وقال حنفي 
سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ألّن هذا الموضوع 

مرفوض تماما".

وكان رئيس الغرفة العربية – البرازيلية روبنز حنون، وامين عام 
 BRF اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، قد زارا رئيس شركة
التي تملك العالمات التجارية مثل Sadia و Perdigão، وأّكد 
رئيس الشركة أّن "الدول العربية واحدة من األسواق الدولية الرئيسية 
للشركة التي تمتلك مصنعًا لألغذية في أبو ظبي )اإلمارات العربية 
المتحدة( وحصة من األسهم في العديد من الشركات الغذائية في 

المنطقة".
البرازيلية  الوكالة  رئيس  مع  اجتماعات  وحنفي  حنون  عقد  كما 
فياللفا،  ماريو  برازيل(  )أبيكس-  واالستثمار  الصادرات  لترويج 
ورئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ فرناندو كولور.

المصدر )موقع الغرفة العربية - البرازيلية، بتصّرف(

مباحثات اقتصادية هامة يجريها أمين عام اتحاد الغرف العربية في البرازيل
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تمكنت الكويت من تحقيق فائض في األشهر التسعة األولى من ميزانيتها 
السنوية التي تبدأ في األول من نيسان )ابريل(، بعد أن ظلت ميزانيتها 

تعاني من العجز في السنوات األخيرة.
 3.6 الفائض  بلغ  الكويتية،  المالية  وزارة  أعلنتها  التي  األرقام  وبحسب 
األول  كانون  وحتى  )ابريل(  من  دوالر(  مليار   11 )نحو  دينار  مليار 
)ديسمبر( 2018. ويأتي هذا الفائض قبل خصم %10 من اإليرادات 
لحساب صندوق احتياطي األجيال المقبلة، لكن بعد الخصم ظل فائض 

الميزانية قائما عند ملياري دينار أو بنحو 6 مليارات دوالر.
العام  منتصف  في  النفط  أسعار  ارتفاع  بفضل  األرقام  هذه  وجاءت 
الماضي، حيث تعطي الكويت مرونة أكبر لعدم مواصلة سحب األموال 
من االحتياطي العام للدولة، وذلك بعد أن عطل البرلمان قانون االستدانة 
من األسواق الدولية، ما فرض على الحكومة تغطية عجزها المالي من 

االحتياطي.
وسجلت إيرادات الميزانية خالل الفترة المذكورة نحو 15.7 مليار دينار، 

أما المصروفات فقد بلغت نحو 10 مليار دينار.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

الكويت تحقق فائضا 11 مليار دوالر

تصّدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة عربيًا وشرق أوسطيًا بين الدول 
الشفافية  منظمة  عن  الصادر  المؤشر  حسب  ونزاهة  شفافية  األكثر 
المؤشر.  ضمن  نقطة   70 تقييم  على  اإلمارات  حصلت  وقد  الدولية، 
األولى  العشرة  المراكز  في  وتلتها  المؤشر  الدنمارك  تصدرت  حين  في 
وكندا  هولندا  ثم  والنرويج  وسويسرا  والسويد  وسنغافورة  وفنلندا  نيوزيلندا 

ولوكسمبورج.
وكشف مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 أن الفشل المتواصل لمعظم 
أزمة  مفاقمة  في  يساهم  فعال  نحو  على  الفساد  من  الحد  في  الدول 

الديمقراطية في العالم.
إلى  باتريشيا موريرا،  الدولية  الشفافية  لمنظمة  التنفيذية  المديرة  وأشارت 
أّنه "في ظل ما نراه من تهديد للمؤسسات الديمقراطية حول العالم يتعين 
علينا أن نبذل جهدًا أكبر لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية ولحماية 
حقوق المواطنين"، الفتة إلى أّن "الفساد ينخر األنظمة الديمقراطية شيئًا 

فشيئًا ليؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة، يضعف فيها الفساد 
المؤسسات الديمقراطية وفي المقابل فإّنه بسبب ضعفها تصبح أقل قدرة 

على مكافحته".
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

اإلمارات األولى عربيا وشرق أوسطيا في مؤّشر الفساد

إلى   2018 عام  خالل  السعودية  في  األجانب  تحويالت  تراجعت 
136.432 مليار ريال، بنحو 4 في المئة، مقارنة مع 141.6 مليار 

ريال خالل 2017.
وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات 
البطالة  تقليص نسب  الوافدة بهدف  العمالة  كاملة كانت تسيطر عليها 

وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.
تراجع  عن  )ساما(  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  بيانات  وكشفت 
أساس  على  الماضي  )ديسمبر(  األول  كانون  في  األجانب  تحويالت 
سنوي بنسبة %19.4، إلى 11.31 مليار ريال، حيث كانت 14.041 

مليار ريال في ديسمبر عام 2017.
األجانب  تحويالت  قيمة  بلغت   ،2018 عام  من  الرابع  الربع  وخالل 
32.93 مليار ريال، مقابل 38.261 مليار ريال، في الربع الرابع من 

2017، بتراجع 14 في المئة.
وهوت بنسبة طفيفة تحويالت السعوديين على أساس شهري إلى 4.53 

مليار ريال في ديسمبر، مقارنة مع 4.80 مليار ريال في نوفمبر السابق 
عليه. وعلى أساس سنوي هوت تحويالت السعوديين إلى الخارج بنحو 
%26، مقارنة مع 6.05 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر من العام 

الماضي.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

تراجع تحويالت األجانب في السعودية 4 في المئة


