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بحث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة أبو ظبي محمد ثاني مرشد الرميثي، مع سفير جمهورية 
كوستاريكا لدى دولة اإلمارات فرانسيسكو ج. شاكون، فرص التعاون 

االقتصادي واالستثماري بين مجتمعي األعمال في كال البلدين.
القطاع  بين شركات ومؤسسات  الشراكة  تعزيز  أهمية  الرميثي  وأكد 
الخاص في ظل العالقات االقتصادية المتميزة بين الجانبين، السيما 
أن األرقام واإلحصائيات المتعلقة بحجم التبادل التجاري واالستثماري 
الحالي ال تعكس الطموحات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة وأفقًا 
واسعًا لمد جسور التعاون على جميع الصعد التجارية واالستثمارية 
والزراعة  المتجددة  الطاقة  قطاعات  في  الشراكات  وتوسيع  المتاحة، 

والصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتعليم واألمن الغذائي.
لحضور  ظبي  أبو  لغرفة  الدعوة  شاكون  ج.  فرانسيسكو  ووّجه 
المعرض التجاري الكبير الذي سيعقد في سبتمبر المقبل في جمهورية 
كوستاريكا، والمتخصص في مجال األغذية والزراعة وتحقيق األمن 
الغذائي، كما وجه الدعوة للشركات اإلماراتية والمستثمرين اإلماراتيين 
توافر  مؤكدًا  كوستاريكا،  في  المتاحة  االستثمار  فرص  الستكشاف 
التشريعات الحكومية لضمان فرص االستثمار وتسهيالته المختلفة، 
وبشكل خاص لشركات القطاع الخاص العاملة في أبو ظبي والراغبة 

في االستثمار في كوستاريكا.
المصدر )صحيفة الخليج االماراتّية، بتصّرف(

الرميثي يبحث فرص التعاون االقتصادي واالستثماري مع كوستاريكا

قفزة قوّية في إيرادات السياحة التونسية
أظهرت أرقام رسمية ارتفاع إيرادات السياحة في تونس بنسبة 42.5 في 
المئة خالل النصف األول من العام 2019 الحالي إلى 692 مليون 

دوالر، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
الناتج المحلي اإلجمالي  المائة من  ويشكل قطاع السياحة ثمانية في 
للبالد، وقد زاد عدد السياح الوافدين على تونس خالل النصف األول 
من العام الجاري بـنسبة 16.7 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 

العام 2018 المنصرم.
وزادت عائدات القطاع السياحي بالدينار التونسي بواقع 1982 مليون 
دينار، مقارنة بـ 1392 مليون دينار في النصف األول من عام 2018. 
وكشفت البيانات الرسمية عن تخّطي عدد السياح ثالثة ماليين و770 
ألف سائح حتى نهاية يونيو )حزيران( الماضي، مقارنة بثالثة ماليين 

و233 ألف سائح خالل الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وتطور عدد السياح األوروبيين بشكل عام بنحو 22 في المئة، بينما 

شهدت السوق البريطانية تطورًا بنسبة 119 في المئة، مقارنة بالنصف 
األول من عام 2018. كما زاد عدد السياح القادمين من دول المغرب 

العربي بنسبة 18.3 في المئة.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(



خّفض بنك الكويت الوطني من تأثير قرار رفع أسعار الوقود في 
العام  خالل  يسجل  أن  وتوقعت  التضخم،  معدالت  على  مصر 
المالي الحالي 12.5 في المئة على الرغم من زيادة أسعار البنزين 
التضخم  تراجع  عن  التقرير  وكشف  مؤخًرا.  والكهرباء  والسوالر 
بلغ  تضخم  بمعدل  مقارنًة  وذلك   ،2020/2021 في   9% إلى 
%20.9 في العام المالي 2017/2018، وإن كان هناك حالة 
عدم يقين ترتبط بتحركات أسعار النفط والصرف وأسعار المواد 

الغذائية.
وبحسب التقرير فقد ساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري 
 ،2019 فبراير/شباط  أساس في  نقطة   100 الفائدة  من خفض 
نقطة   200 إلى   100 بنسبة  الفائدة  تنخفض  أن  المرّجح  ومن 
أساس بحلول منتصف 2020، ما يسهم في تقليص تكلفة خدمة 

الدين ويقلل من تكاليف القطاع الخاص.
برنامج اإلصالح  تطبيق  في مسار  مميزا  تقدما  وأحرزت مصر 
من  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  أثمر عن  والذي  االقتصادي، 
5.3 في المئة خالل العام المالي 2017/2018 إلى 5.6 في 

المئة خالل أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.
بنسبة  القوي  النمو  المصري  االقتصاد  يواصل  أن  المتوقع  ومن 
أن  على   ،2019/2020 الحالي  المالي  العام  خالل   5.2%
يسجل النمو %5 خالل العام المالي المقبل، بفضل ارتفاع اإلنفاق 
الرأسمالي وانتعاش قطاع السياحة والتزيد المستمر في إنتاج الغاز 

الطبيعي.
المصدر )موقع العين اإلخباري، بتصّرف( 

تراجع التضّخم في مصر


