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(نوفمبر)  2019نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

أمير قطر :عجز الموازنة تح ّول إلى فائض
أشار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،في كلمة له أمام
مجلس الشورى القطري ،الى أن "العجز الكبير في موازنة العام
الماضي في قطر تحول إلى فائض هذا العام ،ونحن على الطريق
الصحيح لتحقيق قفزة كمية ونوعية في إنتاج الغاز المسال".
إلى ذلك ،أظهرت أحدث االحصائيات ارتفاع عدد زوار قطرخالل
السبعة أشهر األولى من العام الجاري  2019إلى  1.19مليون
زائر ،لتسجل نموا نسبته  10.7في المئة ،مقارنة مع الفترة ذاتها
من العام  2018المنصرم.
تصدر السوق اآلسيوي من حيث عدد الزوار
وأظهرت األرقام
ّ
بنسبة  39في المئة ،بأعداد بلغت  469.1ألف زائر ،تلتها
القارة األوروبية بنسبة  31في المئة ،بأعداد زوار بلغت أكثر من
 375.5ألف زائر ،في حين بلغت نسبة الزوار من دول مجلس
التعاون الخليجي خالل السبعة أشهر األولى من العام الحالي نحو

 131.6ألف زائر ،بنسبة تقدر بنحو  11في المئة ،من إجمالي
أعداد الزائرين للدولة خالل تلك الفترة.
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ّ

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ،خالل
ّ
عمان،
ة
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في
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ّ ّ
أن "المملكة تعتبر من أهم الدول المستثمرة باألردن حيث بلغ حجم
ّ
التبادل التجاري في عام  2018نحو  14.9مليار ريال بنسبة نمو
قدرها  11في المئة مقارنة بعام  2017وأكد على ضرورة العمل
المشترك وتبادل المعلومات حول الفرص االستثمارية وعلى الدور
المهم لقطاعي األعمال في البلدين.
ودعا إلى "العمل على نموذج جديدة للشراكة بين القطاع الخاص في
البلدين ،وإيجاد أساليب جديدة ومبتكرة لتمويل المشاريع المشتركة،
والتكامل بين دور القطاعين العام والخاص في التجارة واالستثمار
والتركيز على قطاعات مثل الصحة والنقل والسياحة والترفيه
والصناعات الدوائية وتذليل المعوقات التي تحول دون نمو الصادرات
بين البلدين".

أن
من ناحيته ،أكد رئيس غرفة تجارة األردن العين نائل الكباريتيّ ،
"ممثلي القطاع الخاص في االردن والسعودية يستطيعون لعب دور
مهم بالتوازي مع الدور الرسمي االستراتيجي لقيادتي وحكومتي البلدين
والمضي بتوقيع المزيد من االتفاقيات التي من شأنها تيسير التبادل
التجاري" ،مشددا على "ضرورة رفع القيود التي تعيق انتقال حركة
رجال االعمال والمستثمرين باالتجاهين ،فضال عن إقرار المزيد من
التشريعات والقوانين والبروتوكوالت التي تخفف من االعباء والعراقيل
أن "هناك الكثير من المجاالت التي
التي تواجه المستثمرين" ،معتب ار ّ
يمكن من خاللها تعزيز فرص التعاون الواعدة على الصعد االقتصادية
والتجارية واالستثمارية والتركيز على التكنولوجيا واالقتصاد المعرفي
والذكاء االصطناعي ومجاالت أخرى في التقنيات المتطورة".
بتصرف)
المصدر (موقع مجلس الغرف السعودية،
ّ

ع ّمان تستضيف ملتقى األعمال السعودي  -األردني

مصرف لبنان يطالب المصارف برفع رساميلها

طلب حاكم "مصرف لبنان" رياض سالمة ،من المصارف اللبنانية
رفع رساميلها ،من خالل السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة
بنسبة تصل إلى  20%من رأسمالها الحالي ،بدءاً من نهاية 2019
وحتى نهاية .2020
إن "هذا ما يعزز رسملة المصارف بقيمة تقارب  4مليارات
وقال ّ
دوالر ،لتضاف إلى رسملة تصل إلى أكثر من  20مليار دوالر،
األمر الذي يعزز قدرتها المالية لمواجهة األوضاع الراهنة وأي
تطورات مستقبلية ،خصوصاً على صعيد أي تخفيض محتمل
للتصنيف االئتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق 8%
أعلى من المتطلبات الدولية".

في سياق متصل ،خفضت وكالة التصنيف األميركية "ستاندرد أند
بورز" تقييم تحويل المال والعملة من  B+إلى  ،B-في خطوة
مبينة أنه رغم
تحذيرية قد تمهد لخفض وشيك للتصنيف السياديّ ،
تزايد المخاطر ،استطاعت الدولة دوماً التزام جميع مستحقاتها ،مهما
اشتدت الصعاب.
وح ّذرت الوكالة من أن "ثقة المودعين قد تتأثر سلباً بالضبابية السائدة
األجنبية لدى
حالياً ،ما قد ينعكس بدوره على االحتياطات بالعملة
ّ
ّ
مصرف لبنان.
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديد،
ّ

