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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

مجلس الغرف السعودية يناقش قضايا تعزيز دور القطاع الخاص

ترأس رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد هللا
العبيدي اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الـ  ،99والذي
عقد باستضافة الغرفة التجارية والصناعية بعرعر ،وذلك بحضور
األمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري ،ورؤساء وممثلي
الغرف التجارية والصناعية بالمملكة
وجرى خالل االجتماع مناقشة جملة من القضايا التي تهدف لتعزيز
دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
كذلك ّتم مناقشة عدد من الموضوعات الرامية إلحداث نقلة نوعية
في أداء األجهزة المؤسسية لقطاع األعمال والقطاع الخاص بشكل
عام خالل المرحلة القادمة ،والتي من أبرزها االطالع على تقرير
عن متابعة وتنفيذ ق اررات وتوصيات اجتماع مجلس اإلدارة (،)98

والحساب الختامي لعام  ،2018باإلضافة إلجراء تعديالت على
هياكل ولوائح العمل بالمجلس بما يساعد على النهوض بدوره في
خدمة قطاع األعمال ومواكبة تطلعات رؤية .2030
وفي كلمته أشاد الدكتور العبيدي بفكرة المنتديات االستثمارية التي
تقودها الغرف التجارية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة
وأثرها االيجابي في دعم التنمية المناطقية وتسليط الضوء على الفرص
االستثمارية والمزايا النسبية لكل منطقة بما يدعم التنويع االقتصادي
وتحقيق رؤية  ،2030معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها و ازرة
التجارة واالستثمار وما أحدثته من حراك مؤسسي واقتصادي كبير
في المجلس والغرف التجارية والصناعية بالمملكة.
بتصرف)
المصدر (موقع مجلس الغرف السعودية،
ّ

االمارات الثامنة عالمّيا في مؤشر االقتصادات االيجابية

حّلت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر
الدول اإليجابية الذي تصدره مؤسسة االقتصاد اإليجابي «Positive
 »Economy Instituteمنذ عام  ،2013لقياس مؤشرات االقتصاد
اإليجابي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
ويقيس مؤشر الدول اإليجابية ،مقومات جودة الحياة والسلوك اإليجابي
للدول ،اعتماداً على معايير تتضمن مستوى اهتمامها بمستقبل األجيال
القادمة ،ومدى تأثيرها اإليجابي على العالم.
وجاء الترتيب المتقدم لإلمارات في المؤشر ،نتيجة لمستويات جودة
الحياة المتميزة ،والسلوك اإليجابي للدولة وطنياً وإقليمياً وعالمياً،
وجهود اإلمارات المستمرة في استشراف المستقبل ،ومواكبة متغيراته
وتوقع الفرص والتحديات التي يحملها في مختلف القطاعات ،إضافة

إلى تركيز الدولة على األجيال القادمة وتمكين الشباب وإعدادهم
وتهيئتهم لمتطلبات المستقبل.
كما حققت اإلمارات هذا التصنيف المتميز ،نتيجة جهودها المتسارعة
في تطوير قطاع التعليم ،ومبادراتها في تحقيق التوازن بين الجنسين
في مختلف مجاالت الحياة والعمل ،واهتمام الحكومة بتنمية وتمكين
كافة فئات المجتمع وتعزيز الترابط اإليجابي بين أفراده ،وإعالن عام
 2019عاماً للتسامح ،إضافة إلى الدور العالمي المتميز في دعم
جهود التغير المناخي وتطوير حلول الطاقة المستدامة في العالم،
واحتاللها المركز األول كأكبر جهة مانحة للمساعدات اإلنمائية
الرسمية.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتية،
ّ

اتفقت الحكومة الليبية مع البنك المركزي على إقرار موازنة العام 2019
الحالي ،حيث بلغ حجمها  46.8مليار دينار (حوالي  33.83مليار
دوالر) .وتنطوي "الترتيبات المالية" ،كما تُسمى الموازنة رسميا ،على
زيادة مقارنة مع موازنة العام السابق التي بلغت  42مليار دينار.
وأعلنت الحكومة في بيان مقتضب ّأنه بعد نقاش مستفيض تم االتفاق
على القيمة اإلجمالية للترتيبات المالية والتي وصلت إلى  46.8مليار
دينار.
وتفتقر ليبيا إلى موازنة بالمعنى الحقيقي في ظل انقسام السلطة بين
حكومة طرابلس التي تدعمها األمم المتحدة ،وإدارة موازية متحالفة مع
البرلمان المعترف به دوليا في الشرق ،لذا اتفق البنك المركزي مع

طرابلس بموافقة ضمنية من السلطات في الشرق بوساطة قوى غربية
ومؤسسات دولية ،على موازنة تغطي بشكل رئيسي رواتب القطاع العام
ودعم الوقود للبالد بأسرها.
وثار جدل بين حكومة طرابلس والبنك المركزي بشأن كيفية استخدام
حصيلة رسوم نسبتها  183%تقرر فرضها على معامالت العملة الصعبة
منذ الخريف ،حيث تستهدف الرسوم سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي
وسعر السوق السوداء من خالل تحريك السعر الرسمي إلى  3.9دينار
عمليا مقابل الدوالر الواحد .وكان السعر  1.4دينار قبل ذلك.
بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcعربيّ ،

ليبيا تقر موازنة  2019بـ  33.83مليار دينار

