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ستاندرد آند بورز" تتوّقع نمّوا %1.5 للكويت

أّن  آند بورز" عن  "ستاندرد  العالمية  االئتماني  التصنيف  كشفت وكالة 
اتجاهات األداء االقتصادي للكويت تشير إلى إمكانية أن يحقق االقتصاد 
الكويتي نموًا بنحو %1.5 عام 2019، متوقعة أن يبلغ متوسط إنتاج 
الكويت من النفط نحو 2.7 مليون برميل يوميًا عام 2019 مقارنة بنحو 
2.8 مليون برميل يوميًا كانت مدرجة في خطة البالد ضمن الموازنة 

العامة للدولة.
 )A.A( وثبتت الوكالة التصنيف االئتماني السيادي للكويت عند المرتبة
مع نظرة مستقبلية مستقرة، معلنة عن إمكانية رفع هذا التصنيف، في 

حال نجحت اإلصالحات االقتصادية والسياسية الواسعة النطاق.
في   2.5% بنحو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمّو  الوكالة  توقعت  كما 
حول  بالتوقعات  مدعومًا   ،2022  -  2020 السنوات  خالل  المتوسط 

قيام منظمة )أوبيك( بإيقاف االتفاق بشأن تخفيض اإلنتاج من النفط بعد 
مارس 2020، إضافة إلى سعي الكويت إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط 
واستئناف اإلنتاج في المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية، 

وخطط الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع االستثمارية.
وذكرت الوكالة أن اتفاق )أوبك +( بشأن تخفيض إنتاج النفط وعوامل 
أخرى، ساهمت في دعم أسعار النفط العالمية، متوقعة أن يصل متوسط 
سعر خام برنت إلى 60 دوالرًا للبرميل خالل السنوات 2019-2022، 
وأن ينخفض الحقًا إلى 55 دوالرًا للبرميل، على أن تدعم أسعار النفط 

المرتفعة الفوائض المالية والخارجية للكويت حتى عام 2020.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

ورئيس  الوكيل  أحمد  المصرية  التجارية  للغرف  االتحاد  رئيس  اتفق 
من  لوفد  زيارة  تنظيم  على  الكباريتي،  نائل  العين  االردن  تجارة  غرفة 
الموقع  لمعاينة  الحالي  )يوليو(  تّموز   28 يوم  بالبلدين  المتخصصين 
المقترح إلنشاء المركز اللوجيستي المصري االردني الذي سيتم انشاءه 
المشتركة  العليا  اللجنة  توصيات  لتنفيذ  وذلك  باألردن  المفرق  بمنطقة 
مجلس  رئيسى  برئاسة  بالقاهرة  مؤخرا  عقدت  والتي  االردنية  المصرية 
الوزراء في كال البلدين الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عمر الرزاز.

وفي هذا المجال أّكد الوكيل أّن "هذا المشروع يأتي كآلية ناجزة التفاق 
الثاني  هللا  عبد  الملك  األردني  والعاهل  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
ورئيس الوزراء العراقي عادل المهدى، خالل القمة الثالثية التي عقدت 
بالقاهرة مؤخرا على تفعيل شراكة استراتيجية ووضع آليات تعزيز التكامل 
المجال  التعاون في  والتعاون االقتصادي، بما في ذلك تعزيز وتطوير 
الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة 

والبنية التحتية وإعادة اإلعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري".
وقال: "سيدعم هذا المركز شركائنا من االردن والعراق وسوريا وسيساعدهم 
في تنمية صادراتهم إلى مصر إلحالل الواردات من دول أخرى، حيث 

الواردة  الشاحنات  لتستغل  لتجميع صادراتهم  مركز  كونه  على  سيعمل 
ولكن  فقط  لمصر  ليس  أخرى  مرة  لتعود  مصر  من  بالبضائع  محملة 
للولوج للسوق اإلفريقي محققة الفائدة لكافة االطراف وستساهم في تنمية 

وتعزيز التعاون الثالثى نحو افريقيا".
المصدر )موقع اتحاد الغرف التجارية المصرّية، بتصّرف(

الوكيل: المركز اللوجيستي المصري – األردني سيساهم بتفعيل الشراكة االستراتيجية



الرزاق  عبد  األردنية  السياحة  تنشيط  لهيئة  العام  المدير  توّقع 
المئة  في  عشرة  للمملكة  القادمين  السياح  أعداد  نمو  عربيات، 
ومنتظم  عارض  طيران  رحالت  خطوط  فتح  مع   2019 خالل 
جديدة بدعم من الهيئة، الفتا إلى أّن "قيام شركتي "رايان إير" و 
"إيزي جت" برفع عدد خطوطهم القادمة للمملكة زاد وسيزيد من 
أعداد سياح المبيت بشكل كبير ونتوقع أن يتجاوزوا خمسة ماليين 

سائح".
وأشار إلى أن "الهيئة دعمت استقطاب شركات الطيران القادمة 
الحوافز  تقديم  الساحلية عن طريق  العقبة  إلى مدينة  من روسيا 

ليصبح عددها أربع شركات".
وكان عدد السياح القادمين إلى األردن زاد في 2018 بنسبة سبعة 

في المئة إلى 4.9 ماليين سائح، ومن المتوّقع بحسب عربيات 
أن يزيد هذا العدد خالل العام الحالي بين 20 و25 في المئة، 
من  القادمين  السّياح  عدد  ارتفاع  احتماالت  ظل  في  خصوصًا 

أميركا وأوروبا.
وأوضح "نحن في الهيئة نستهدف السائح ذا اإلنفاق المرتفع ولقد 
نجحنا في استقطاب سياح إلقامة حفالت زفافهم في منطقة البحر 
الميت"، الفتا إلى أّن "خطط الترويج هذا العام تركز على ثالث 
السياحة  البرازيل واليابان والصين في جانب  تقليدية هي  أسواق 
الدينية، باإلضافة إلى استمرار دعوة المؤثرين على مواقع التواصل 

االجتماعي لزيارة األردن لتسويق المواقع األثرية فيه".
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

األردن يتوّقع ارتفاع عدد السياح في 2019


