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"هناك  أّن  العربي،  ابراهيم  المصرية  التجارية  الغرف  اتحاد  رئيس  أّكد 
فرصا واعدة امام رجال االعمال المصريين والبرازيليين للتعاون المشترك 
واالنتاج من أجل التصدير للنفاذ إلى أسواق أخرى تعميقا لمبدأ التعاون 
الثالثي واالنتاج من أجل التصدير"، مشيرا إلى أّن "البرازيل تعد شريك 
حيث  التجاري،  أو  االستثماري  المستوى  على  سواء  لمصر  أساسي 

تجاوزت االستثمارات المشتركة المليار دوالر".
كالم العربي جاء خالل افتتاح فعاليات منتدى االعمال المصري البرازيلي 
الذي عقد اليوم بمقر االتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزيرة الزراعة 
لها من رجال  والوفد  تريزا كرستينا  البرازيلية  والغابات  الحيوانية  والثروة 

دولة وأعمال برازيليين.
وأوضح العربي أّن "حوالي 11 في المئة من واردات الوطن العربي من 
 100 تبلغ حوالي  والتي  الغذائية  الصناعات  الغذائية ومدخالت  المواد 

مليار دوالر سنويا تأتي من البرازيل، وهناك فرص كبيرة لمضاعفة تلك 
العالقات من خالل التعاون الثالثي".

وأوضح العربي أّن "مصر عملت جاهدة خالل األعوام الماضية على 
االعمال،  واداء  االستثمار  مناخ  لتيسير  الثورية  االصالحات  طريق 
المرفقة،  واللوجستية  والتجارية  الصناعية  المناطق  عشرات  وفرت  كما 
كما استطاعت توفير آليات النقل متعدد الوسائط، لنربط مصر بالعالم 
من خالل موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية تربطنا 
باألسواق المجاورة لضمان سهولة الوصول لألسواق العالمية، كما تسعى 
إلنشاء  العربية  واالكاديمية  العربية  الدول  جامعة  مع  بالتعاون  مصر 
مراكز لوجستية بدول الميركسور، وخطوط مالحية مباشرة لتنمية التبادل 

التجاري".
المصدر )موقع اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتصّرف(

العربي: البرازيل شريك أساس لمصر

كشف البنك المركزي األردني، في تقريره "االستقرار المالي لعام 
في  المالي  لالستقرار  المرتفع  المستوى  استمرار  عن   ،"2018
قادر  ومتين  سليم  بقطاع مصرفي  األردن  يتمتع  المملكة، حيث 
بشكل عام، على تحمل الصدمات والمخاطر االقتصادية والنقدية 

المرتفعة.
بمؤشرات  تتمتع  البنوك في األردن  فإّن  المركزي  تقرير  وبحسب 
مالية صحية وسليمة، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 
لدى البنوك العاملة في المملكة 17 في المئة مقارنة مع 12 في 
المئة حسب  في  و10.5  المركزي  البنك  متطلبات  المئة حسب 

متطلبات لجنة بازل.

في   4.9 الديون  إجمالي  إلى  العاملة  غير  الديون  نسبة  وبلغت 
غير  الديون  تغطي  التي  المخصصات  نسبة  بلغت  فيما  المئة 
العاملة 79.3 في المئة لعام 2018 وذلك بارتفاع ملموس مقارنة 

مع نسبة تغطية بلغت 75.4 في المئة عام 2017.
وأظهر التقرير أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في 
األردن ستبلغ، بافتراض حدوث سيناريو تفاقم الظروف السياسية 
بالمئة  و7.15  بالمئة   516. بالمملكة،  المحيطة  واالقتصادية 

و8.14 بالمئة لألعوام 2019، 2020، 2021 على التوالي.
المصدر )جريدة الدستور األردنيةـ، بتصّرف(

القطاع المصرفي األردني متين وقادر على تحّمل الصدمات



كشف صندوق النقد العربي عن تصّدر قطر معدالت النمو االقتصادي 
في المنطقة، لتصل إلى %2.8 خالل عام 2019، بدعم من تسارع 
وتيرة النشاط االقتصادي لعدد من القطاعات االقتصادية خاصة القطاع 
غير النفطي. بينما توقع التقرير أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي 

المصدرة للنفط نموًا اقتصاديًا نسبته 2.1 في المئة.
النقد  صندوق  عن  الصادر  العربي"  االقتصاد  "آفاق  تقرير  وبحسب 
القطري نموه بوتيرة مرتفعة  المتوقع أن يواصل االقتصاد  العربي، فمن 
نسبيًا خالل عامي 2019 و2020 مستفيدًا من تحسن معدل نمو الناتج 
عامي  خالل  القطري  لالقتصاد  اإليجابية  التوقعات  أّن  مبّينا  المحلي. 

2019 و2020، سوف تتأثر بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية، 
حيث من المتوقع أن يظل النمو االقتصادي مدفوعًا ببقاء أسعار الطاقة 

عند مستويات مرتفعة نسبيًا واستقرار الطلب على الصادرات.
النمو مستفيدًا من  النفطي زخم  القطاع غير  التقرير أن يواصل  وتوّقع 
األداء القوي لقطاعات الصناعة والبناء بما يتماشى مع استمرار الحكومة 
في تطوير البنية التحتية في إطار تنفيذ استراتيجية التنويع االقتصادي، 
حيث من المرجح أن يواصل قطاع البناء والتشييد دعمه القوي لمسيرة 

نمو االقتصاد القطري.
المصدر )جريدة الراية القطرية، بتصّرف(

توقعات بنمو االقتصادي القطري 2.8 في المئة


