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نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

الكباريتي :إزالة التحديات والمعيقات لتعزيز التعاون االقتصادي مع سوريا
التقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة االردن العين نائل رجا الكباريتي،
عمان الدكتور
رئيس البعثة في سفارة الجمهورية العربية السورية في ّ
ديوب والوزير المستشار في السفارة الدكتور يوسف مسعود
شفيق ّ
الشوم ،في مقر غرفة تجارة االردن ،جرى خالله بحث سبل تعزيز
وتنشيط العالقات االقتصادية بين االردن وسوريا لفتح مزيد من
جسور التعاون الثنائي بين الجانبين.
أن "االردن وسوريا تربطهما عالقة أخوية في
وأشار الكباريتي إلى ّ
كل المجاالت" ،داعيا إلى "ضرورة العمل والتعاون ودراسة التحديات
والمشاكل التي تعوق التعاون االقتصادي والعمل على حلها لتعزيز
التبادل التجاري وليس فقط إلعادة إعمار سوريا ،وذلك ألهمية موقع
االردن لالقتصاد السوري وكذلك موقع سوريا لالقتصاد األردني".
وشدد على "ضرورة تحسن العالقات التجارية والتعاون في إزالة
التحديات والمعيقات التي أضعفت حجم التبادل التجاري بين البلدين".
أن "سوريا اليوم جاهزة لتخطو أي خطوة
ديوب ّ
من ناحيته أشار ّ
من جهتها لتحسين العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين،

باإلضافة إلى أن الجانب السوري يرغب في توحيد رسوم الترانزيت
واجراءاتها لتسهيل عبور البضائع والمنتجات االردنية الى السوق
السورية وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون االقتصادي بين
االردن وسوريا".
بتصرف)
األردنية،
المصدر (جريدة الدستور
ّ
ّ

المركزي المغربي يتو ّقع نم ّوا  2.7في المئة
أبقى بنك المغرب المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير
أن تكاليف االقتراض الحالية تتماشى مع
مبينا ّ
عند ّ ،2.25%
التوقعات المتوسطة األجل للتضخم والنمو والمالية العامة.
وتوّقع البنك عقب اجتماع مجلس إدارته ،أن يتباطأ التضخم في
المغرب إلى  0.7%في  2019من  1.9%في العام الماضي،
بفضل انخفاض أسعار الغذاء قبل أن يرتفع إلى  1.2%في 2020
مع تحسن الطلب المحلي.
كما توّقع المركزي المغربي أن يتباطأ النمو إلى  2.7%في 2019
قدر
من  3%في  2018كنتيجة لتباطؤ النشاط الزراعي ،حيث ّ
المركزي محصول الحبوب بـ  5.2مليون طن هذا العام ،أو حوالي
نصف حجم محصول العام الماضي بسبب نقص األمطار.
وبحسب المركزي من المنتظر أن يرتفع النمو مجددا إلى  3%في
 2020بافتراض محصول للحبوب عند ثمانية ماليين طن .كاشفا
أن العجز في ميزان المعامالت الجارية من المتوقع أن يتراجع
عن ّ

إلى  5.1%في  2019وإلى  3.6%في  2020من  5.5%في
 .2018وسينكمش العجز نتيجة النخفاض فاتورة واردات الطاقة
وزيادة في الصادرات خصوصا قطاع السيارات.
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نت،
ّ

االمارات :نمو ودائع المقيمين  4.3في المئة
سجلت ودائع المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة نمواً منذ بداية
ّ
العام الجاري وصل إلى  1.6في المئة ،في حين وصل النمو على
أساس سنوي في نهاية أغسطس إلى  4.3في المئة مقابل الفترة نفسها
من العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف اإلمارات المركزي تراجع الودائع
الحكومية في األشهر الثمانية األولى من العام الجاري بنحو  7.9في
المئة إلى  267.4مليار درهم ،بينما وصلت نسبة التراجع على أساس
شهري في أغسطس (آب) الماضي إلى  3.1في المئة ،أما على أساس
سنوي فبلغت نسبة التراجع حوالي  3.2في المئة .في الموازاة ،نمت
ودائع الشركات شبه الحكومية (التي تملك الحكومة فيها حصة تزيد على
 )50%بنحو  8.2%منذ بداية العام لتصل إلى  224.1مليار درهم،
رغم تراجعها بنحو  2.2%في أغسطس على أساس شهري .وبذلك تكون
سجلت نمواً على أساس سنوي تصل نسبته إلى  18.2في المئة.
وسجلت ودائع القطاع الخاص نمواً بنحو  2.3%منذ بداية العام و0.6%
على أساس شهري في أغسطس ،لتصل إلى  1.03تريليون درهم .ونمت

بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتيةّ ،

أن آفاق النظام المصرفي
كشفت وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني عن ّ
في قطر ما تزال مستقرة ،مدعومة باإلنفاق المستمر على مشاريع البنية
التحتية وأسعار النفط المرتفعة.
وبحسب "موديز" سيدعم اإلنفاق العام النمو االقتصادي ونشاط
االقتراض ،ما ينعكس إيجابا على ربحية البنوك ورأس المال والسيولة
أن أسعار النفط المرتفعة ّأدت
المستقرة على نطاق واسع .وأظهر التقرير ّ
إلى تحسن التمويل الحكومي ودعم اإلنفاق على البنية التحتية ،بما في
ذلك االستعدادات لتنظيم كأس العالم .2022
وتوقعت الوكالة أن ترتفع القروض المتعثرة إلى  2.4في المئة من
إجمالي القروض بحلول يونيو/حزيران  ،2020من  2.1في المئة نهاية
.2018
وعزت ارتفاع القروض المتعثرة إلى التحديات المستمرة في قطاع التشييد
والعقارات .فيما توقعت "موديز" نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
لدولة قطر بنسبة  2.1في المئة في  2019و 2.2في المئة في ،2020

مستفيدا بشكل رئيس من نمو القطاع غير النفطي.
وترى الوكالة أن عائد البنوك على األصول سيبقى مستق اًر على نطاق
واسع عند حوالي  1.5في المئة بحلول .2020
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديدّ ،

عالميا في مؤشر تنافسية السفر
احتلت مملكة البحرين المركز الـ 64
ً
والسياحة لعام  ،2019وذلك من بين  140دولة تضمنها تقرير منتدى
االقتصاد العالمي الصادر خالل شهر سبتمبر (أيلول) الجاري.
قياسا بعام  ،2017وذلك
تقدما ً
جيدا ً
وأظهر التقرير تحقيق المملكة ً
بحسب المعايير األساسية األربعة التي يستند إليها التقرير في تقييمه
وقراءته ألوضاع الدول .وتضم هذه المعايير مرونة اشتراطات السفر
وسياسات الدخول واإلقامة ،والبنية التحتية المتوفرة لقطاع السياحة من
فنادق ودور ضيافة وغير ذلك ،فضالً عن الموارد الثقافية واالستدامة
البيئية التي يعبر عنها بتنوع البرامج واألنشطة السياحية المقدمة وتضمن
تحقيق التنمية المستدامة للقطاع.

ووفقا للتقرير فقد نجحت البحرين في تنشيط عجلة السفر والسياحة
قدما في خططها وبرامجها التي
إليها خالل السنوات األخيرة ،ومضت ً
محور من محاور هيكل
استهدفت تحقيق االنفتاح وتنمية القطاع وجعله ًا
مهما من مصادر دخلها.
ًا
اقتصادها الوطني
ومصدر ً
تطور في عدد من مؤشرات
وكانت البحرين قد جاءت ضمن أكثر الدول ًا
التقييم الفرعية ،وذلك بمعدالت  5.2في مجال بيئة األعمال المتخصصة
والقائمة على التسويق والترويج للبرامج السياحية ،و 6.0في مجال
مستويات األمن والسالمة التي يتمتع بها الزائرون ،و 4.6في مؤشر بنية
الخدمات المتوفرة للقطاع وتسهل على السياح القدوم واإلقامة.
بتصرف)
المصدر (وكالة أنباء البحرينّ ،

ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو  22.3%منذ بداية العام

إلى  43.4مليار درهم ،بنمو شهري وصل إلى  0.9%في أغسطس،
ونمو سنوي يقدر معدله بنحو  40.9في المئة.

"موديز" تمنح القطاع المصرفي القطري نظرة مستقبلية مستقرّة

البحرين تحتل مركزا متق ّدما في ّ
مؤشر "تنافسية السياحة والسفر"

