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انعقد مجلس األعمال السعودي الهندي المشترك في العاصمة نيودلهي، 
برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي وبحضور 
عدد من أصحاب األعمال من الجانبين، وذلك بالتزامن مع زيارة صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحالية لجمهورية الهند.
السعودي  للمجلسين  العمل  أجندة  الهندي  السعودي  الملتقى  وناقش 
والهندي للفترة القادمة من خالل األعمال التجارية والصناعية، والعمل 
في  المتخصصة  للوفود  البلديين  بين  المتبادلة  الزيارات  تنسيق  على 
الواعدة  االستثمارية  الفرص  على  التركيز  مع  االستثمارية،  المجاالت 
وتقنية  الصحية  والرعاية  والمعادن  والسياحة  والغاز  النفط  في قطاعات 

المعلومات والبنية التحتية.
السعودية  واالستثمارية  التجارية  التعاون  فرص  مناقشة  تّمت  كذلك 
الهندية، وخلق مسارات جديدة للتعاون االقتصادي، وتحقيق قفزات نوعية 

المناقشات  تفعيل  البعيد، من خالل  المدى  االقتصادية على  للشراكات 
وإبرام المزيد من االتفاقيات، وذلك في مسعى لرفع حجم التبادل التجاري 

بين الجانبين والذي كان بلغ 94 مليار ريال عام 2017.
المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

العبيدي يترأس اجتماع مجلس األعمال السعودي - الهندي
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ارتفع فائض ميزان قطر التجاري )الفرق بين قيمة الصادرات والواردات(، 
بنسبة %39.9 على أساس سنوي، خالل العام الماضي 2018، مقارنة 

بالعام السابق له.
الفائض  بلغ  فقد  القطري،  واإلحصاء  التنموي  التخطيط  لجهاز  ووفقا 
بـ  مقارنة  دوالر(،  مليار   52.59( ريال  مليار   191.43 التجاري 

136.82 مليار ريال في 2017.
إلى   24.9% بنسبة  القطري  التصدير  وإعادة  الصادرات  قيمة  وقفزت 
كما   ،2017 في  ريال  مليار   245.69 مقابل  ريال،  مليار   306.81
مليار   115.374 إلى   2018 في   6% بنسبة  الواردات  قيمة  ارتفعت 

ريال، مقارنة بحوالي 108.8 مليارات ريال في العام السابق عليه.
وأظهرت بيانات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر في يناير/كانون 
العام  خالل  النفطية  غير  القطرية  الصادرات  تحقيق  الماضي،  الثاني 
الماضي، نموا بنسبة %35.1، حيث بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 24.4 

مليار ريال )نحو 6.7 مليارات دوالر( مقارنة مع 18.05 مليار ريال 
خالل 2017.

المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

ارتفاع فائض ميزان قطر التجاري

كشفت الحكومة اليمنية النقاب عن موازنة البالد العامة لسنة 2019، 
بعجز نسبته %30، وهي الثانية خالل سنوات الحرب الدائرة منذ عام 
2014 بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة المملكة 
العربية السعودية من جهة وجماعة المتمردين الحوثيين من جهة أخرى.

مليارًا و271  تريليونين و159  بنحو  اإليرادات  الجديدة  الموازنة  وتقدر 
مليون ريال، فيما بلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو 3 
تريليونات و111 مليارًا و153 مليون ريال، وبعجز مالي تناهز نسبته 
غير  مصادر  من  تمويله  إلى  اليمنية  الحكومة  تسعى  المئة،  في   30

تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويالت الخارجية، 
إضافة إلى وضع آليات لإلنفاق تتالءم مع تدفق اإليرادات. 

ويتوقع مشروع الموازنة أن تشكل إيرادات صادرات النفط والغاز 32% 
من إجمالي اإليرادات العامة سنة 2019، حيث اعتمدت الموازنة سعر 
برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دوالرًا. مع اإلشارة إلى أّن تقديرات 
اإليرادات الحكومية تتضمن المناطق غير المحررة الخاضعة للحوثيين 

والتي تقدر بـ692 مليار ريال. 
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

الحكومة اليمنية الشرعية تقر موازنة 2019


