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ترأس رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد هللا العبيدي 
اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الـ 101 واجتماع اللجنة 
التنفيذية الـ 95، الذي عقد باستضافة الغرفة التجارية والصناعية بحائل، 
وبمشاركة نائب الرئيس ورئيس غرفة حائل عبدهللا العديم، ورؤساء وممثلي 
الموضوعات  من  جملة  لمناقشة  بالمملكة  والصناعية  التجارية  الغرف 

التطويرية للمجلس.
الهادفة  الموضوعات  من  جملة  ناقش  "االجتماع  أّن  العبيدي  وأوضح 
إلحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي لقطاع األعمال بشكل عام خالل 
مجلس  خدمات  لتطوير  الفني  الفريق  مخرجات  منها  القادمة،  المرحلة 
لجان  وانشاء  بالمملكة  الصناعية  التجارية  والغرف  السعودية  الغرف 

وطنية متخصصة في مختلف قطاعات ومجاالت القطاع الخاص".
نتائج هذه االجتماعات والتي تسهم بشكل فاعل في  "أهمية  وأكد على 
تحفيز القطاع الخاص الشريك االستراتيجي للقطاع العام لمواكبة الخطط 
التنموية الرامية الى التوسع في اإلنجازات والشراكات المحلية والعالمية 
معلم  المملكة  لتكون  التحتية  والبنية  البشري  العنصر  في  واالستثمارات 
العمل على تحقيق  بالحضارة والمدنية، من خالل  الهوية  عالمي يمزج 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  لتوجهات  تنفيذًا   2030 المملكة  رؤية 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد محمد بن سلمان".
المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

حائل تستضيف اجتماع الدورة 101 لمجلس الغرف السعودية 

كشف بنك الكويت المركزي، عن ارتفاع إجمالي أصول البنوك المحلية 
 69.15 إلى  المئة  في   7.46 بنسبة  الماضي،  )آب(  أغسطس  خالل 
مليار دينار، ما يشكل أعلى مستوى على اإلطالق، مقابل 64.35 مليار 

دينار في الشهر ذاته من 2018، مع نمو شهري 0.64 في المئة.
كذلك ارتفعت قيمة االحتياطي األجنبي للكويت خالل أغسطس 4.35 
في المئة على أساس سنوي، حيث سجل االحتياطي األجنبي خالل شهر 
أغسطس 11.553 مليار دينار، مقابل 11.071 مليار خالل الشهر 
قيمة  انخفضت  فقد  شهري،  أساس  على  أما   .2018 العام  من  نفسه 
 11.588 تبلغ  كانت  في حين  المئة،  في   0.30 األجنبي  االحتياطي 

مليار دينار في يوليو )تموز( 2019.
دينار،  مليار   18.61 نحو  للقطاع،  األجنبية  األصول  وسجل صافي 
مقابل 17.38 مليار في الشهر نفسه من 2018، بارتفاع سنوي 7.08 
للقطاع  األجنبية  األصول  زاد صافي  أساس شهري،  وعلى  المئة.  في 

)تموز(  يوليو  في  مستواها  مع  بالمقارنة  المئة،  في   0.7 المصرفي 
الماضــــي الـــبالغ 18.48 ملـــيار دينار.

المصدر )جريدة الراي الكويتية، بتصّرف(

ارتفاع احتياطي الكويت األجنبي 



كشف وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، عن أّن الجزائر تخطط من 
 ،2020 العام  بحلول  المئة  في   9.2 بنسبة  العام  اإلنفاق  أجل خفض 
في تقليص سيكون الثاني على التوالي، نتيجة مواجهة الجزائر صعوبات 

التأقلم مع التراجع الحاصل في إيرادات الطاقة.
وأّكد الوزير لوكال في حديث إلى وكالة األنباء الجزائرية الرسمية، أّن 
"الحكومة تستهدف أيضًا وضع ضرائب جديدة في مسعى لتقليص عجز 
الميزانية المتوقع أن يبلغ 7.2 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي العام 

القادم، انخفاضا من هدف يبلغ 8 في المئة للعام الحالي".
ولفت وزير المالية الجزائري إلى أّن "هناك توّجه لالقتراض من الخارج 
خالل العام القادم للمرة األولى منذ سنوات، وذلك في ظل المصاعب التي 
تواجهها البالد من أجل تدبير مصادر تمويل"، موضحا أّن "االقتراض 
لن يكون إال من مؤسسات مالية وبنوك تنمية تشغل الجزائر مقعدا فيها."

المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

الجزائر تخطط لخفض االنفاق 9.2 في المئة

األول  النصف  في  لدولة قطر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تقديرات  بلغت 
الثابتة، مقارنًة  العام 2019 حوالي 402.3 مليار ريال باألسعار  من 
ريال،  مليار   403.4 البالغة  السابق  العام  من  الفترة  نصف  بتقديرات 
الربعية  البيانات  بحسب  المئة،  في   0.002 طفيفا  انخفاضا  لتسجل 

الصادرة عن جهاز التخطيط واإلحصاء.
وأظهرت البيانات أن تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 
بلغت حوالي 331.8 مليار ريال في النصف األول من العام الحالي، 
 322 البالغة   2018 العام  من  ذاتها  الفترة  بتقديرات  نفس  تمثل  وهي 

مليار ريال.

وأظهرت بيانات التخطيط واإلحصاء أن تقديرات القيمة المضافة لقطاع 
التعدين في النصف األول من عام 2019 بلغت ما قيمته 116.9 مليار 
 2018 لعام  الثاني  النصف  بتقديرات  مقارنًة  الجارية،  باألسعار  ريال 
والتي بلغت 113.3مليار ريال لتسّجل نموًا نسبته %3.5، كما بلغت 
باألسعار  المعادن  واستغالل  التعدين  لقطاع  المضافة  القيمة  تقديرات 
الثابتة 191.5 مليار ريال في النصف األول من عام 2019 لتسّجل 
انخفاضًا طفيفًا مقارنة بتقديرات النصف الثاني من لعام 2018 والتي 

بلغت 192.1 مليار ريال.
المصدر )جريدة الراية القطرية، بتصّرف(

402.3 مليار ريال تقديرات الناتج المحلي القطري


