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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

مباحثات بين اتحاد الغرف الليبية ومجلس الغرف السعودية
زار وفد تجاري ليبي برئاسة رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة
والزراعة محمد الرعيض ،السعوديين لالستثمار في مجاالت إنشاء
المطارات والطرق وقطاع التعدين والبنية التحتية وتصدير المواد والسلع،
وبخاصة مواد البناء لمشاريع إعادة اإلعمار.
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي
وفي هذا اإلطار ّ
العبيدي ،حرص القطاع الخاص السعودي لالستثمار في ليبيا والمشاركة
في مشاريع إعادة اإلعمار في ضوء الفرص االستثمارية الكبيرة الواعدة
بالسوق الليبية.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية ،على ضرورة العمل سوياً من أجل
النهوض بمستوى العالقات االقتصادية بين البلدين لمضاعفة الجهود
والعمل على إزالة المعوقات ،ووضع أسس متينة لتقديم التسهيالت والدعم
ألصحاب األعمال.
من ناحيته ،دعا رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

بليبيا محمد الرعيض ،أصحاب األعمال السعوديين والشركات السعودية
بما لديها من خبرات ورؤوس أموال لالستفادة من الفرص االستثمارية
الواعدة التي تطرحها ليبيا في مجاالت البنية التحتية وتصدير المواد
والسلع ،وبخاصة مواد البناء لمشاريع إعادة اإلعمار.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسطّ ،

"موديز" ترفع تصنيف مصر االئتماني إلى B2

رفعت وكالة موديز تصنيف جمهورية مصر العربية االئتماني إلى
( ،)B2مع نظرة مستقبلية مستقرة ،متوّقعة أن تساهم اإلصالحات المالية
واالقتصادية بتحسن تدريجي لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة
لمصر ،األمر الذي سيساهم في رفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي.
وأعلنت الوكالة أنها ترفع تصنيفاتها إلصدارات الديون الطويلة األجل
للحكومة المصرية بالعملة األجنبية والعملة المحلية إلى ( )B2من
(. )B3

وأشارت إلى أن رفع التصنيف االئتماني لمصر يعكس توقعات بأن

اإلصالحات االقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في

مؤشرات المالية العامة للبالد.

وأوضحت أن رفع التصنيف االئتماني لمصر يعكس قدرة على الصمود
أمام الصدمات الخارجية إلعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة

لمجمل االقتراض.

بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نتّ ،

لبنان يتو ّقع خفض عجز الموازنة في 2019
كشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل في تصريح لوكالة
يتضمن عج از
"رويترز" ،عن أن مشروع موازنة لبنان للعام 2019
ّ
يقل عن  9%من الناتج المحلي االجمالي ،مقارنة مع 11.2%
في  2018مع تخفيضات واسعة في اإلنفاق تشمل "إجراءات
استثنائية تقشفية.
أن "الموازنة التي ُينظر إليها على أنها
وشدد الوزير خليل على ّ
اختبار حاسم إلرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصالحات،
تستند إلى نمو متوقع قدره  1.5في المئة ،لكنه قد يصل الى
حوالي  2في المئة مع تحريك عجلة االقتصاد".
أن "الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع
وأوضح الوزير خليل ّ
أن "الشيء االهم اننا
عجز أولي في عام  ،"2018مشي ار إلى ّ
وضعنا أنفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه"
وهو ما يشكل بداية لمزيد من التخفيضات في عامي 2020

و."2021
بتصرف)
المصدر (موقع  cnbcعربي،
ّ

توّقع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلت ار وويلز  ICAEWفي
أحدث تقاريره للرؤى االقتصادية ،أن يتسارع النشاط االقتصادي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة إلى  2.2%في  ،2019ليرتفع من نسبة
تقديرية قدرها  1.7%في  .2018ومدعوماً من تعافي نشاط القطاع
غير النفطي ،وزيادة اإلنفاق العام على المستويين االتحادي والمحلي،
وارتفاع االستثمارات قبل معرض إكسبو  2020المرتقب جداً ،واستمرار
االنتعاش االقتصادي على مستوى المنطقة.
وبحسب التقرير انتعشت معدالت إنتاج النفط في اإلمارات خالل 2018
لتخّفف من حدة األوضاع في أسواق النفط العالمية ،ال سيما بعد فرض
الواليات المتحدة عقوبات على صادرات النفط اإليرانية .ومن المتوقع

أن ترتفع مستويات اإلنتاج أكثر لتصل في المتوسط إلى  3.07مليون
برميل في اليوم هذا العام ،بزيادة من متوسط  3ماليين برميل في اليوم
في  ،2018ما يعكس االستثمار المتواصل لدولة اإلمارات من أجل
تعزيز قدرتها اإلنتاجية.
ليسجل
ومن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنحو  2%في ّ ،2019
أسرع معدل نمو للقطاع في ثالث سنوات .لكن زيادة اإلنتاج ستتأثر
بانخفاض أسعار النفط في  .2019وفي المقابل ،من المتوقع أن يتسارع
القطاع غير النفطي لإلمارات من نسبة تقديرية قدرها  1.3%في 2018
إلى  2.1%في .2019
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتيةّ ،

تسارع النشاط االقتصادي في االمارات  2.2%في 2019

