
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، على "أهمية 
الشراكة االستثمارية السعودية القبرصية في مختلف المجاالت".

ولفت العبيدي خالل لقائه مع السفير القبرصي في السعودية ستافروس 
 2020 المملكة  "رؤية  أّن  إلى  المجلس،  بمقر  بمكتبة  افجو ستيديس 
ومنها  الصديقة  الدول  مع  استثماري  اقتصادي  تكامل  خلق  تستهدف 
جغرافي  وموقع  طبيعية  ثروات  من  به  تمتاز  لما  قبرص  جمهورية 
مميز"، معتبرا أّن "استقرار أسواق قبرص االقتصادية تجذب المستثمرين 
وأصحاب االعمال السعوديين لخلق شراكات وتوقيع اتفاقيات موسعة 
ترفع من معدالت التبادل التجاري لهما وتفتح قنوات جديدة لالستثمارات".

من جانبه أكد السفير القبرصي حرص حكومته على تعاون استثماري 
واسع يكون امتدادا لنجاحات أصحاب األعمال السعوديين المستثمرين 
الجغرافية  المادية واالمتيازات  في قبرص، وتسخير جميع اإلمكانيات 
االعمال  بأصحاب  مرحبا  السعودية.  لالستثمار  الطبيعية  والثروات 

السعوديين لالستثمار في قبرص وخاصة في مجال السياحة وخطوط 
السفر الجوية والبحرية، والطاقة والمجال العقاري.

المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

لفت وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إلى أّن "الموازنة 
إعدادها حاليا  ُيجرى  والتي   2021 - 2020 المالي  للعام  العامة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعكس اإلرادة السياسية القوية لتحسين 
االقتصادية واالجتماعية  التنمية  لتحقيق  المواطنين  مستوى معيشة 

والبشرية".
بكل  المجتمع  يستفيد  أن  إلى  تسعى  السياسية  "القيادة  أّن  وأوضح 
فئاته من عوائد التنمية، خصوصا المواطنين األولى بالرعاية والطبقة 
المبادرات  من  الكثير  طرح  على  التركيز  خالل  من  المتوسطة، 
بالخدمات  االرتقاء  في  مباشر  بشكل  تسهم  التي  الفعالة  الوطنية 

المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية 
الصحية، وتنمية القرى األكثر فقرا، والقضاء على العشوائيات، التي 

ما زالت تحظى بإشادة دولية".
الموازنة، وخفض  تقليل عجز  وقال: "هناك رغبة رئاسية باستدامة 
مما  االقتصادي،  النمو  معدالت  ورفع  المحلي،  للناتج  الدين  حجم 
اإلنفاق  أوجه  زيادة  من  الدولة  ويمكن  العامة،  اإليرادات  يعظم 
على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة 
األساسية لبناء اإلنسان المصري، وبهما يتحقق التقدم االقتصادي".

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(
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مصر تعّد موازنة 2020-2021 والطموح باستدامة تقليل العجز



قفزت مدينة دبي 3 مراكز ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في 
حيث   ،Resonance Consultancy عن  الصادرة  العالم، 
ارتقت من المركز التاسع عالميًا في 2019 إلى المركز السادس 
إلى   40 المركز  من  ظبي  أبو  قفزت  كما   ،2020 العام  في 

المركز الـ 14 عالمّيا.
ويحدد التصنيف ألفضل المدن ويقيس الجودة النسبية للمكان، 
والسمعة، والهوية التنافسية للمدن الرئيسية بالعالم التي ال يقل 
عدد سكانها عن مليون نسمة. ويحظى التصنيف بإشادة واسعة 
باعتباره تصنيف مدن العالم األكثر شمواًل، استنادًا إلى منهج 
مبتكر يحلل البيانات اإلحصائية الرئيسية، إضافة إلى تقييمات 
و"فيسبوك"،  "جوجل"،  قبيل  اإللكتروني من  والنشاط  المستخدم 

و"إنستجرام".

يعتبرها  تجريبية  عوامل  العالم  مدن  أفضل  تصنيف  ويتضمن 
األفراد أنها األكثر أهمية في اختيار مدينة للعيش فيها وزيارتها، 
إضافة إلى عوامل تطبيقية يعدها صانعو قرارات األعمال األكثر 

أهمية بشأن األعمال.
للعيش،  المدن كأماكن  وال ينظر تصنيف "ريزونانس" ألفضل 
باستخدام  أكثر شمولية  يتخذ منهجًا  الزيارة، بل  أو  العمل،  أو 
فرص  مع  إيجابية  روابط  تتبع  التي  العوامل  من  كبير  عدد 
المطاعم،  عدد  بين  تتراوح  والتي  واالستثمار  الجاذبة،  العمل 
والمتاحف، والمعالم والمواقع السياحية التي تعرضها كل مدينة، 
وعدد شركات جلوبال 500 الكبرى، ورحالت الطيران المباشرة 

واإلشارات لكل مدينة على تطبيق "إنستجرام". 
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

دبي سادس أفضل مدينة في العالم

اظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، استمرار تنامي االحتياطات 
الدولية الكلية بالعملة األجنبية لمصرف قطر المركزي للشهر 23 
على التوالي، حيث ارتفعت في نهاية شهر ديسمبر )كانون األول( 
الماضي بنحو 0.8 مليار ريال لتصل إلى نحو 198.4 مليار ريال 
)54.4 مليار دوالر(، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 61.5 مليار ريال 
ديسمبر  في شهر  عليه  كانت  المئة عما  في   44.9 نسبته  ما  أو 

2017، كما زادت عن ديسمبر 2018 بنسبة 10.6 في المئة.
وارتفعت االحتياطات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية 
شهر ديسمبر مقارنًة بالشهر السابق بنحو 0.5 مليار ريال، لتصل 
أو )39.6 مليار دوالر(. في حين  إلى نحو 144.3 مليار ريال 
بالمقارنة  الدولية خالل شهر ديسمبر 2019  ارتفعت االحتياطات 
عّما كانت عليه في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، وذلك نتيجة 
البنوك  لدى  الودائع  من  المركزي  قطر  مصرف  أرصدة  الرتفاع 
األجنبية بنحو 1.74 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 54.65 مليار 

ريال، وارتفاع قيمة الذهب بنحو 253 مليون ريال إلى 7.49 مليار 
ريال.

المصدر )جريدة الراية القطرية، بتصّرف(

ارتفاع احتياطات قطر المركزي



الكويت  عودة  عن  فاينانس"،  "غلوبال  مجلة  نشرته  تقرير  كشف 
مجددًا نحو مسار اقتصادي سليم بعد االنكماش التاريخي الذي مرت 
به خالل 2017، وتراجع فيه الناتج المحلي اإلجمالي بواقع 3.5 في 

المئة، نتيجة انخفاض أسعار النفط.
النقد  صندوق  لتوقعات  فيه  استندت  الذي  المجّلة  تقرير  وبحسب 
الدولي، فمن المتوّقع أن ينمو اقتصاد الكويت بواقع 0.6 في المئة 

خالل 2019، و3.1 في المئة خالل العام الحالي.
وبّين التقرير أّنه بينما تمكنت الكويت من استيعاب الهزات الناجمة 
عن هبوط أسعار النفط واالضطرابات اإلقليمية، فإن هذه الصدمات 
دفعت الحكومة إلى اتخاذ إصالحات كانت مهملة منذ فترة طويلة، 

فيه  يشكل  الذي  الوقت  في  النمو،  مصادر  تنويع  إلى  وتهدف 
القطاع النفطي العمود الفقري لالقتصاد، رغم أن حصة هذا القطاع 
انخفضت من الناتج المحلي اإلجمالي من 61 إلى 55 في المئة 
العالمية  النفط  أسعار  ستواصل  التقرير  وبحسب   .2014 خالل 
تحديد مستوى النمو في الكويت مع توقعات بتحقيق قطاعات أخرى 

زيادة في النمو.
وتعليقا على التقرير، أوضح محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور 
المرونة  إظهار  في  استمر  الكويتي  "االقتصاد  أّن  الهاشل،  محمد 

برغم البيئة التي اتسمت بالتحديات".
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(

توقعات بنمو االقتصاد الكويتي %3.5 في 2020


