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

السيسي :مصر مستعدة إلطالق منصة تجارة رقمية افريقية
أن "التحول نحو الرقمنة
أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،إلى ّ
أن "الدولة تتحرك بقوة في هذا
يمثل فرصة كبيرة لمصر" ،الفتا إلى ّ
االتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي تريد القاهرة أن تمضي فيه".
وأوضح السيسي في كلمة خالل افتتاح معرض القاهرة الدولي لالتصاالت
أن "مصر سوق كبيرة تضم  100مليون نسمة،
وتكنولوجيا المعلوماتّ ،
والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح ،وال
سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر
البشري في اإلجراءات اإلدارية".
وأعرب الرئيس المصري عن استعداد مصر للتعاون مع القطاع الخاص
إلطالق منصة تجارة رقمية في إفريقيا ،بما يدعم التجارة الرقمية في
أن "مصر تسعد دائما بأن تكون منصة
مصر والقارة ككل ،الفتا إلى ّ
معارض تخدم اإلنسانية والبناء والسالم والتقدم والتنمية ،مبينا أن بالده
ستقدم كل التسهيالت لتحسين أدائها في المجاالت المختلفة".

ارتفاع إيرادات سلطنة عمان  2.5في المئة

سجلت إيرادات سلطنة عمان المالية ارتفاعا نسبته  2.5في المئة
ّ
لتسجل بنهاية أيلول (سبتمبر)  2019ما قيمته  7مليارات و949
مليونا و 600ألف ريال عماني مقارنة بـ  7مليارات و 754مليونا
و 100ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر .2018
وبحسب اإلحصاءات األولية الصادرة عن المركز الوطني لإلحصاء
والمعلومات ،شهد إجمالي اإلنفاق العام انخفاضا نسبته  1.8في
المئة حيث بلغ  9مليارات و 494مليونا و 300ألف ريال عماني
مقارنة بـ  9مليارات و 670مليونا و 700ألف ريال عماني خالل
الفترة نفسها من عام .2018

بتصرف)
المصدر (موقع النشرة االقتصاديّ ،

ويعود السبب في ارتفاع إيرادات المالية العامة حتى نهاية سبتمبر
 2019إلى ارتفاع ضريبة الدخل على الشركات بنسبة  39.6في
المئة مسجلة  580مليونا و 200ألف ريال عماني مقارنة بـ 415
مليونا و 500ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر .2018
وانخفضت إيرادات النفط بنسبة  3.3في المئة لتسجل  4مليارات
و 603ماليين و 600ألف ريال عماني .كما انخفضت إيرادات
الغاز  5.1في المئة لتبلغ مليا ار و 310ماليين و 500ألف ريال
عماني.
بتصرف)
المصدر (جريدة الدستور األردنية،
ّ

بنوك لبنانية ضمن قائمة أفضل ألف بنك في العالم

تَ َّ
صدر بنك الصين للصناعة والتجارة وللعام الثاني على التوالي ،قائمة
المصارف العالمية الئحة أكبر  1000مصرف في العالم ،حيث ناهزت
أمواله الخاصة األساسية عتبة الـ  337.54مليار دوالر وبلغت موجوداته
نحو  4.044مليار دوالر مع نهاية العام  ،2018تبعه بنك التعمير
الصيني والذي بلغت أمواله الخاصة األساسية  287.46مليار دوالر،
في حين بلغت موجوداته حوالي  3.390مليار دوالر.
ٍ
صعيد إقليمي تََفَّو َق بنك قطر الوطني على نظرائه العرب لناحية
على
وحل في
قيمة األموال الخاصة األساسية التي بلغت  22.53مليار دوالر ّ
المركز العالمي  ،75تبعه بنك أبو ظبي األول الذي بلغت أمواله الخاصة
األساسية  19.52مليار دوالر ،حيث جاء في المركز .86

أما على صعيد البنوك اللبنانية ،فقد جاء بنك عودة في المرتبة 341
على الئحة أكبر  1000مصرف في العالم ،بحيث تخطت أمواله
الخاصة األساسية الـ  3.24مليار دوالر في نهاية العام  ،2018تبعه
بنك لبنان والمهجر (األموال الخاصة األساسية 2.97 :مليار دوالر) في
المركز  361عالمياً ،وبنك سوسيته جنرال (األموال الخاصة األساسية:
 1.74مليار دوالر) في المركز  ،534وبنك بيبلوس (األموال الخاصة
األساسية 1.73 :مليار دوالر) في المركز العالمي  ،537وفرنسبنك
(األموال الخاصة األساسية 1.69 :مليار دوالر) في المركز 545
عالميا.
ّ
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ّ

