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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

الحكومة المصرية تستهدف نم ّوا يتجاوز  6في المئة
أعلنت الحكومة المصرية عن البدء بتنفيذ استراتيجية خفض الدين
العام إلى  80%من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول العام .2022
وفي هذا المجال ،أوضح قال وزير المالية المصري الدكتور محمد
أن "أبرز مالمح موازنة العام المالي الجديد هي خفض العجز
معيط ّ
والتنمية البشرية ونمو يتجاوز الـ 6في المئة" ،الفتا إلى "أننا نستهدف
نموا عند  6.1%وخفض العجز من  17الى  7في المئة".
أن "الحكومة المصرية تعتزم التوسع في اإلنفاق على
وأشار إلى ّ
أن "العجز
الصحة والتعليم في موازنة العام المقبل" ،مفصحا عن ّ
الكلي يقترب من  17في المئة ،ونستهدف عج از  7في المئة ،وهذا
يعتبر إنجا از كبيرا ،ألن خفض العجز مهم جدا لتحسين الخدمات
والمعاشات واألجور ،كما أنها موازنة ستركز على التنمية البشرية
وسندخل في البنية التحتية".
أن "تحقيق معدالت نمو بأكثر من  6في المئة كان
وأوضح معيط ّ

أن "المواطنين سيشعرون بالتحسن عبر توفير
حلما كبيرا" ،الفتا إلى ّ
الوظائف ودعم القوة الشرائية للجنيه ،وسنتجه بعد ذلك لدعم االقتصاد
الحقيقي مثل الزراعة والصناعة".

بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نت،
ّ

المركزي االماراتي يتو ّقع نم ّوا  3.5في المئة

توقع مصرف اإلمارات المركزي أن ينمو اقتصاد البالد بنسبة 3.5
في المئة هذا العام بدعم من النشاط االقتصادي غير النفطي.
وكان اقتصاد اإلمارات قد نما بنسبة  2.8في المئة خالل العام
 2018المنصرم بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير
النفطي وذلك بعد نمو نسبته  0.8في المئة عام .2017
وبحسب البنك ،كان للمحفزات التي تم االعالن عنها دور في هذا
النمو المتوقع والتي ستساعد على زيادة النمو االقتصادي واالستهالك

وإنعاش سوق العقارات وتحسين أسواق العمل مع استمرار دعم ثقة
المستثمرين والمستهلكين.
وبدورها كانت قد اعلنت حكومة أبو ظبي في وقت سابق عن حزمة
تحفيز اقتصادي بـ  50مليار درهم ،اضافة الى  10مبادرات اقتصادية
لخفض تكلفة ممارسة أنشطة األعمال التجارية للمساعدة على تعزيز
إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على المدى المتوسط.
بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcعربي،
ّ

تحسن النشاط السياحي في تونس
ّ

أن "قطاع السياحة في
ّ
أكد وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي ّ
طريقه للتعافي ،حيث بدأت أعداد السياح تعود إلى مستويات ما قبل
األزمة".
وتشكل السياحة نحو  8%من االقتصاد التونسي ويوظف القطاع
 400ألف شخص ،لكنه عانى من سنوات من االضطرابات في أعقاب
انتفاضات الربيع العربي في  2011وهجومين شنهما متشددون على
سياح أجانب كانوا يقضون عطالتهم في تونس في .2015
وقفزت إيرادات السياحة إلى  1.36مليار دوالر في  2018وزار عدد
قياسي من السياح بلغ  8.3مليون تونس قادمين من الجزائر وروسيا
ومناطق أخرى في أوروبا.

أن "عام  2018كان عاما جيدا حيث بدأت تونس
ورأى الطرابلسي ّ
أن "عدد السياح الذين جاءوا في يناير
تتجاوز األزمة" ،الفتا إلى ّ
(كانون الثاني) وفبراير (شباط) من العام الحالي كان أفضل بالفعل
مقارنة بالفترة نفسها في  ،2010قبل الربيع العربي".
وقال" :الطلب ما زال قويا من السياح الروس الذين عادوا سريعا إلى
زيارة تونس بعد األزمة ،على عكس السياح األوروبيين .وهناك حرص
على اجتذاب السياح البريطانيين للعودة إلى زيارة البالد من خالل
حمالت مع شركات السياحة والسفر".
بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcعربي،
ّ

كشف وزير التجارة والصناعة القطري ،علي بن أحمد الكواري ،عن
تحقيق تجارة قطر الخارجية فائضاً بقيمة  52مليار دوالر خالل العام
الماضي ونمواً بنسبة  40%مقارنة بعام  ،2017مع نمو الصادرات
بنسبة  ،25%كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج
المحلي إلى  52%عام .2017
وأكد أن قطر احتلت المرتبة األولى عالمياً من حيث انخفاض معدالت
التضخم ،والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على التنافسية،
والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال االستثماري.
جاء ذلك خالل كلمة للوزير الكواري في افتتاح مؤتمر باكستان-

قطر للتجارة واالستثمار ،حيث أعرب عن أمله أن يمهد المؤتمر
إلقامة شراكات استثمارية ناجحة بين القطاع الخاص القطري ونظيره
الباكستاني في القطاعات الصناعية والزراعية ،فضالً عن باقي
القطاعات االقتصادية ،بما يدعم االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي لكال
البلدين.
وأكد على النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين قطر وباكستان،
إذ ارتفع بنسبة  233%خالل عام  ،2018ليصل إلى  2.6مليار
دوالر مقارنة بـ 782مليون دوالر عام .2016
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديد،
ّ

تجارة قطر الخارجية تحقق فائضا  52مليار دوالر

