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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

الكباريتي :النمو االقتصادي يحتاج خطة مدروسة

أن "تحقيق
ّ
أكد رئيس غرفة تجارة االردن العين نائل الكباريتيّ ،
النمو االقتصادي في األردن يحتاج إلى خطة مدروسة واستراتيجية
عمل وآليات قابلة للتطبيق بمقدمتها تحقيق االستقرار التشريعي"،
داعيا إلى "ضرورة أن تعمل الحكومة على دراسة ومعرفة المعوقات
التي تواجه عملية النمو االقتصادي بالمملكة".
وشدد العين الكباريتي خالل لقاء صحافي على "ضرورة النظر
فإن
للوضع االقتصادي الداخلي بنظرة تفاؤل وامل كبير واال ّ
عملية االنتاج والنمو تصبح معدومة".
وشدد الكباريتي على ّأنه "رغم الظروف الصعبة التي يمر فيها
االردن ،لكن ايمانا بقيادتنا ،وايمانا بموقع االردن ومكانته الدولية

واحترام العالم اجمع ،وايمانا بالشعب االردني كعائلة واحدة
متماسكة ،فإننا سنتجاوز هذه المعضلة االقتصادية وسنصل الى
بر االمان والمستقبل المشرق".
أن "فرض أعباء جديدة على القطاع االقتصادي
وأشار إلى ّ
أن "القطاع
هو بحد ذاته زعزعة للمنظومة االقتصادية ،معتب ار ّ
التجاري والخدمي هو المورد االكبر لخزينة الدولة والمشغل االكبر
لأليدي العاملة االردنية ،وعلى هذا األساس نطالب بضرورة
مراعاة المصلحة االقتصادية العامة عند اصدار الق اررات لتحقيق
االستقرار االقتصادي".
بتصرف)
المصدر (جريدة الدستور األردنية،
ّ

لفت رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف
أن "مصر
البحر االبيض المتوسط "اسكامي" أحمد الوكيل ،إلى ّ
بدأت بتنفيذ خطة لإلصالح االقتصادي ،دعمها صندوق النقد الدولي
وكافة شركائنا فى التنمية ،تضمنت حزمة من االجراءات القاسية،
تساعد على تحقيق الرخاء فى المدى القصير ،تضمنت خفض
عجز الموازنة ،وترشيد الدعم ليصل لمستحقيه ،وترشيد االنفاق
الحكومي ما عدا االستثماري ،ووضع سعر عادل للجنيه ،وكل ذلك
مع استمرار الحزمة التحفيزية فى البنية التحتية ،وهو برنامج اشادت
به كافة الهيئات الدولية ودفع تصنيف مصر الى االمام".
كالم الوكيل جاء خالل افتتاح المؤتمر األورو متوسطي الخامس
أن "مصر تشهد اليوم تغيرات
للتمويل "ميدا فينانس" ،حيث شدد على ّ
جذرية ،تنقلها إلى مصاف الدول االكثر جاذبية لالستثمار فى شتى
المجاالت وذلك فى إطار خارطة طريق اقتصادية ،واضحة وشفافة
وضعناها سويا مع القطاع الخاص ،ودعمها ابناء مصر فى دستورنا

الجديد الذي أكد على توجهنا االقتصادي فى إطار اليات السوق
الحرة ،ودور القطاع الخاص ،ودعم المنافسة وحماية المستهلك".
بتصرف)
المصدر (موقع اتحاد الغرف التجارية المصرية،
ّ

الوكيل :مصر تحولت إلى مصاف الدول األكثر جاذبية لالستثمار

"األونكتاد" تثني على خطط اإلمارات التنموية لتنويع اقتصادها

كشف تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ،عن
تمكن دولة اإلمارات العربية المتحدة من زيادة القيمة المضافة في
ّ
قطاعاتها اإلنتاجية النهائية ،ما ساهم في تجنبها أي ركود أو أي
عدم استقرار اقتصادي ،بعكس معظم الدول التي تعتمد على الطاقة
كسلعة أساسية في اقتصادها ،والتي كانت القيمة المضافة في
أنشطتها النهائية منخفضة أو غير حقيقية ،ما جعلها عرضة للتقلبات
االقتصادية الدولية.
ووفقا لتقرير أونكتاد بعنوان «قراءة في تقرير األونكتاد :حالة االعتماد
تبنت اإلمارات خططاً تنموية واستراتيجيات
على السلع لعام ّ ،»2019
لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على سلع محددة ،وزادت حصة

صادراتها من خالل زيادة القيمة المضافة في قطاعات التكرير ،مع
إحداث طفرة في قدرتها على تصنيع منتجات ومشتقات ذات قيمة
مضافة.
وأظهر التقرير ،أن اإلمارات وظفت إمكاناتها ومواردها من الطاقة في
تطوير قطاع صناعة األلمنيوم كثيف الطاقة لتتصدر الدول المعتمدة
مبينا أن
على الطاقة في إنتاج األلومنيوم تلتها البحرين ثم السعوديةّ ،
اإلمارات تمكنت من تحقيق قفزة في إنتاجها من المشتقات النفطية،
لتصل إلى  900ألف برميل عام  2017مقابل  200ألف برميل
عام .1998
بتصرف)
المصدر (صحيفة االتحاد اإلماراتية،
ّ

