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أشاد رئيس غرفة تجارة االردن العين نائل الكباريتي، بالتوصيات التي 
الثاني  عبدهللا  األردني  الملك  جمعت  التي  الثالثية  القمة  عن  خرجت 
والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان ألكسيس 
تسيبراس، والتي رّكزت على ضرورة توسيع التعاون بين البلدان الثالثة 

بالمجاالت االقتصادية.
وأشار الكباريتي إلى أّن "منتدى االعمال االردني القبرصي اليوناني الذي 
نظمته غرفة تجارة األردن، جاء ضمن الجهود التي يبذلها الملك عبدهللا 
دول  مختلف  مع  االقتصادية  العالقات  وتوثيق  تعزيز  أجل  من  الثاني 
العالم"، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها للترويج لبيئة االعمال بالمملكة 

واستقطاب االستثمارات.
ورأى أّن "عقد المنتدى الذي حضره أصحاب أعمال ومسؤولين رسميين 
أسواق جديدة  وفتح  التشبيك  في  واليونان، سيسهم  وقبرص  االردن  من 
االردن  بين  االقتصادي  التعاون  مستوى  ورفع  الخاص  القطاع  أمام 
االتفاقيات  أو  االقتصادي  التعاون  "زيادة  أّن  مؤكدا  واليونان"،  وقبرص 
التي توقع مع مختلف دول العالم تعزز مكانة األردن على خريطة العالم 

االقتصادية".
تعزيز  بخصوص  العقبة  مدينة  في  قريبا  سيعقد  اجتماع  عن  وكشف 
لذلك،  شركات  تأسيس  ودراسة  الثالث  الدول  بين  السياحي  التعاون 

باإلضافة للتعاون بين شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات.
المصدر )صحيفة الدستور األردنية، بتصّرف(

غرفة تجارة األردن تنّظم منتدى األعمال األردني – القبرصي - اليوناني
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كشف مصرف اإلمارات المركزي عن ارتفاع فائض ميزان المعامالت 
المحلي  الناتج  من  المئة  في   9.1( درهم  مليار   139 إلى  الجارية، 
اإلجمالي( خالل العام 2018 المنصرم، من 101 مليار درهم )7.3% 

من الناتج اإلجمالي( في 2017.
ووفقا للمركزي يعود السبب في االرتفاع إلى الزيادة في الميزان التجاري 
النفط،  أسعار  بتطور  أساسي  مليار درهم، مرتبطة بشكل   52.2 بقدر 
بما   ،2018 في   13.9% والغاز  النفط  من  الصادرات  ارتفعت  حيث 

يعادل 29.6 مليار درهم، مقارنة مع 2017.
وارتفع إجمالي الصادرات وإعادة التصدير 1.1 في المئة، بينما انخفض 

في المقابل إجمالي الواردات )شامال تكلفة التأمين والشحن( 44.7 مليار 
درهم أو 4.4 بالمئة في 2018.

وسجل بند صافي السفر تدفقا إلى الداخل بمقدار 12.4 مليار درهم في 
2018، مقارنة مع 12.5 مليار درهم في 2017. بينما سجل صافي 
دخل االستثمار تدفقا إلى الداخل بلغ 7.3 مليار درهم في 2018. وارتفع 
صافي األصول األجنبية للبنك المركزي، بما في ذلك مركز االحتياطي 

لدى صندوق النقد الدولي، بمقدار 13.3 مليار درهم في 2018.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

اإلمارات: ارتفاع فائض ميزان المعامالت الجارية 

توقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تحقيق االقتصاد المصري 
معدل نمو 6 في المئة خالل العام المقبل، مشيرًا إلى أن مصر كانت في 
طريقها لكارثة اقتصادية حال دونها اإلصالحات االقتصادية التي تبنتها 

الحكومة خالل السنوات القليلة الماضية.
وشرعت الحكومة المصرية في إجراءات إصالحية خالل السنوات الثالث 
أسعار  ورفع  المصري،  الجنيه  صرف  سعر  تحرير  شملت  الماضية، 
الوقود والفائدة، وتنفيذ إصالحات تشريعية لجذب االستثمارات األجنبية.

بوست"  "واشنطن  بصحيفة  بملحق  نشر  حوار  في  مدبولي،  وأوضح 
األميركية أّن "التقارير الدولية تشير إلى أن مصر من بين الدول الخمس 
األكثر نموًا في العالم"، معتبرًا أّن "الحكومة نجحت في خطتها، وهذا ما 
تدلل عليه البيانات الخاصة بتراجع نسبة البطالة إلى 8.9 في المئة من 
14 في المئة، وارتفاع االحتياطيات النقدية من العمالت األجنبية إلى 

أكثر من 44 مليار دوالر".

وقال " تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 5.6 في المئة خالل العام 
الحالي ليصل إلى 6 في المئة خالل العام المقبل، وهو ما يمّثل إنجازا 

مبهرا للحكومة".
المصدر )صحيفة االتحاد اإلماراتية، بتصّرف(

مصر تتوّقع نمّوا 6 في المئة


