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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

الكباريتي :نطمح بزيادة االستثمارات الكويتية في األردن
وصف رئيس غرفة تجارة االردن العين نائل رجا الكباريتي زيارة سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى االردن
بأنها "تاريخية وتجسد وقوف دولة الكويت الى جانب المملكة" ،معرباً عن
اعتزاز الغرفة بالعالقات المتميزة التي تجمع بين غرفة تجارة وصناعة
الكويت وغرفة تجارة االردن وغرفة صناعة االردن.
أن "العالقات االقتصادية االردنية -الكويتية التي نمت
وّ
أكد الكباريتي ّ
وتطورت بفضل جهود قيادتي البلدين ،نطمح بأن ترتقي إلى مستوى
العالقات السياسية بزيادة االستثمارات الكويتية في األردن ،وأن يزداد
حجم التبادل التجاري بين البلدين".
إلى ذلكَّ ،
وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفتا تجارة وصناعة
األردن ،بروتوكول تعاون لفتح آفاق وايجاد فرص عمل وشراكات محتملة
بين قطاعي االعمال الكويتي واألردني ،وذلك على هامش الزيارة الرسمية
التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك

إلى األردن ،وخالل اعمال اجتماعات اللجنة العليا الكويتية األردنية
المشتركة.
بتصرف)
المصدر (جريدة القبس الكويتيةّ ،

تحسن النشاط االقتصادي اللبناني في 2018
ّ
نسبنك" بشأن االقتصاد اللبناني
كشف التقرير السنوي الصادر عن "فر َ
لعام  ،2018عن تحقيق لبنان معدل نمو حقيقي في حدود  1في المئة،
التحسن الحاصل في نشاط مطار رفيق الحريري الدولي
وذلك بسبب
ّ
ارتكا اًز على الزيادة في عدد المسافرين عبره بمعدل  7.4في المئة عن
عام  2017بحيث وصل إلى أكثر من  8.8ماليين مسافر في العام
.2018
تحسنت حركة السياحة استناداً إلى الزيادة الحاصلة في
وبحسب التقرير ّ
عدد السواح بمعدل  5.8%عن عام  2017ليصل ما يقارب المليوني
تحسن في حركة التصدير الوطني
سائح في العام  .2018كذلك حصل ّ
التي توسعت بنسبة  4.4%على أساس سنوي إلى نحو  2.7مليار دوالر
بالتحسن الحاصل
حتى نهاية تشرين الثاني  .2018كما يرتبط هذا النمو
ّ
في النشاط المصرفي ،حيث زادت موجودات المصارف التجارية بنسبة
 13.8%على أساس سنوي لتصل الى  250مليار دوالر في نهاية
.2018

في المقابل شهدت بعض القطاعات االقتصادية تراجعاً في نشاطها،
بينها القطاع العقاري حيث انخفض عدد المعامالت العقارية بنسبة

 17.4%بين عامي  2017و.2018

بتصرف)
المصدر (موقع األنباء أون الينّ ،

توقعات بنمو االقتصاد السعودي  2%في 2019
توقعت شركة "جدوى لالستثمار" في تقرير اقتصادي صادر عنها،
نمو االقتصاد السعودي بنسبة  2%خالل العام الحالي ،2019
مبينة قدرة االقتصاد السعودي على امتصاص معظم اآلثار السلبية
ّ
المترتبة على اإلجراءات االقتصادية التي تم اتخاذها العام الماضي.
ووفقا للتقرير الذي يتناول تطورات االقتصاد السعودي خالل العام
فإنه ما دام أن هناك إصالحات محدودة نسبياً،
 2019الحاليّ ،
سيجري تطبيقها خالل عام  ،2019فذلك يعني أن الطريق سيكون
ممهداً لحدوث انتعاش في االقتصاد السعودي.
أن ناتج قطاع النفط سيتقلص جزئياً ،بسبب التزام
وعلى الرغم من ّ
السعودية باتفاق خفض اإلنتاج المبرم بين أوبك وشركائها ،تتوقع
"جدوى لالستثمار" أن ينمو القطاع غير النفطي بدرجة طفيفة،
ورجح التقرير استفادة القطاع غير النفطي
على أساس سنويّ .
من السياسة المالية التوسعية ،إذ ينتظر أن تسهم زيادة اإلنفاق
الرأسمالي بنسبة  20في المئة ،إضافة إلى مجموعة مميزة من

اإلجراءات المستهدفة ،في المحافظة على بعض مستويات النمو

في االستهالك المحلي.

بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نت،
ّ

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستوعب نصف القوى العاملة في المنطقة العربية
أكد مدير دائرة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في "صندوق النقد
أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الدولي" ،جهاد أزعورّ ،
تستوعب نصف القوى العاملة في المنطقة العربية ،إال أن فرص
التمويل المتاحة لها هي األقل على مستوى العالم".
وكشف أزعور ،خالل ندوة عقدت في الجامعة األميركية بالقاهرة
إلطالق تقرير بعنوان "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى"،
أن مصر ولبنان واألردن واإلمارات تملك ثالثة أرباع الشركات
عن ّ
الناشئة في المنطقة.
أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل  96في
وأشار أزعور إلى ّ
المئة من الشركات المسجلة في المنطقة العربية والقروض التي
تقدم لتلك المشروعات ال تزيد على  7في المئة من اإلقراض
المصرفي الكلي في المنطقة".
أن "دول المنطقة بحاجة لتسهيل حصول
ولفت أزعور إلى ّ
المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المصرفي وغير

أن "التمويل المقدم لها ال يتجاوز  7في المئة
المصرفي" ،معتب ار ّ
من الناتج المحلي للدول الناشئة" ،مشدداً على "أهمية دعم دول
الشرق األوسط لتقنيات التكنولوجيا المالية لتسهيل أنماط مبتكرة من
التمويل".
بتصرف)
المصدر (موقع النشرة االقتصادي،
ّ

