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ارتفاع فائض الميزان التجاري القطري 

ارتفع فائض الميزان التجارّي لدولة قطر مع اليابان خالل يوليو الماضي 
إلى 1.07 مليار دوالر ُمقارنة بـ 932 مليون دوالر في يوليو 2018. 
ليسّجل نموًا بنسبة %14.6 على أساس سنوي، وذلك وفق بيان وزارة 

المالية اليابانية.
نتيجة  اليابان  مع  القطري  الفائض  ارتفاع  جاء  فقد  البيانات  وبحسب 
 120.61 إلى   12.4% بنسبة  الماضي  يوليو  في  الصادرات  الرتفاع 
المماثل  بالشهر  ياباني  ين  مليار   107.32 مقابل  ياباني،  ين  مليار 
الشهر  خالل  اليابان  من  قطر  واردات  وسجلت  الماضي.  العام  من 
الماضي 6.99 مليار ين ياباني، بتراجع 14.9 بالمائة عن مستواها في 

يوليو2018 البالغ 8.21 مليار ين ياباني.

وكان فائض تجارة قطر مع اليابان قد انخفض في النصف األول من 
العام الجاري %5.5 عند 672.09 مليار ين ياباني. وكشفت البيانات 
في  بلغت  اليابان  مع  األوسط  للشرق  التجاري  الميزان  فائض  قيمة  أن 
يوليو 571.61 مليار ين ياباني، بتراجع 18.8 بالمائة، مقارنة بقيمتها 

بالشهر المناظر من 2018 عند 703.60 مليار ين ياباني.
وكان الميزان التجاري لدولة لقطر قد حقق فائضًا مقداره 83.6 مليار 
االقتصاد  قوة ومتانة  يؤكد  ما   ،2019 األول من  النصف  ريال خالل 
الُكبرى  الدول  مع  االستراتيجية  عالقاتها  قطر  عّززت  حيث  القطري، 

والصديقة، فضاًل عن تعزيز اقتصادها وزيادة نسبة االكتفاء الذاتي.
المصدر )صحيفة الراية القطرية، بتصّرف(

بمنصب  العربي،  ابراهيم  المهندس  بالقاهرة  التجارية  الغرفة  رئيس  فاز 
التجارية لدورة 2019/2023 وذلك خالل  للغرف  العام  رئيس االتحاد 
االنتخابات التي جرت في جلسة اجراءات انتخاب اعضاء هيئة مكتب 
االتحاد حيث حصل المهندس ابراهيم العربي على 21 صوت من بين 
35 صوتا هم اعضاء مجلس االدارة بينما حصل منافسه أحمد الوكيل 

رئيس الغرفة التجارية باإلسكندرية على 14 صوت.
محمد  فوز  عن  التجارية  الغرف  اتحاد  مكتب  هيئة  انتخابات  واسفرت 
والذي حصل على  االتحاد  لرئيس  االول  النائب  في منصب  المصري 
كما  فتحي مرسي.  البحيرة  لرئيس غرفة  16 صوت  مقابل  19 صوتا 
فاز رئيس غرفة الجيزة عادل ناصر بمنصب نائب ثان رئيس االتحاد 
بحصوله على 23 صوت مقابل 12 صوت لصالح رئيس غرفة كفر 
الشيخ حاتم عبد الغفار. كما فاز رئيس غرفة بني سويف حسن جعفر 
 17 مقابل  صوت   18 على  بحصوله  االتحاد  عام  سكرتير  بمنصب 

صوت لصالح رئيس غرفة الشرقية اسامه سلطان.

محمد  الدكتور  القليوبية  غرفة  رئيس  فوز  عن  االنتخابات  اسفرت  كما 
عطية الفيومي بمنصب امين صندوق االتحاد بحصوله على 18 صوت 
مقابل 17 صوت لصالح حاتم مصطفي زكي، وعن فوز رئيس غرفة 

اسوان محمد ابو القاسم بمنصب امين الصندوق المساعد بالتزكية.
المصدر )موقع اتحاد الغرف التجارية المصرّية، بتصّرف(

إبراهيم العربي رئيسا التحاد الغرف التجارية المصرّية



بهدف سد  تكميلي  مالية  قانون  التونسية لإلعالن عن  الحكومة  تستعد 
الثغرات التي طرأت على ميزانية الدولة المخصصة للسنة الحالية. 

ووفقا لوزارة المالية فإّن مستوى المديونية المبرمج لسنة 2019 تم تجاوزه 
بالكامل خالل السبعة أشهر األولى من السنة الحالية، وذلك بعد حصول 
 1.4 )نحو  تونسي  دينار  مليار   4.2 بقيمة  ثالثة قروض  تونس على 
مليار دوالر(، وهو ما يعني أن حجم المديونية المسجلة مع نهاية شهر 
يوليو )تموز( الماضي، ال يقل عن 86.8 مليار دينار تونسي )نحو 29 
مليار دوالر(، في حين أن السلطات التونسية برمجت خالل مناقشتها 

ميزانية الدولة للسنة الحالية ما يناهز 82.8 مليار دينار تونسي طوال 
السنة.

مبلغ   2019 لسنة  المالية  قانون  في  التونسية  المالية  وزارة  وحددت 
2100 مليون دينار تونسي لدعم قطاع المحروقات، غير أن المعطيات 
الحكومية الحالية تشير إلى أن قطاع المحروقات التهم خالل النصف 
األول من السنة نحو 1690 مليون دينار تونسي بعد أن كان في مستوى 

690 مليون دينار تونسي خالل نفس الفترة من السنة الماضية.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

تونس تستعد إلقرار قانون مالية تكميلي 


