
عبد هللا  بن  سامي  الدكتور  السعودية  الغرف  مجلس  رئيس  اعتبر 
العبيدي أّن "استضافة المملكة لمجموعة األعمال B20 المشاركة في 
مجموعة قمة العشرين G20، بمشاركة مجتمع األعمال العالمي في 
جميع الدول األعضاء وجميع القطاعات االقتصادية، تأتي متماشية 
في  وتأثيره  دوره  وتأكيدا على  العالمي،  الخاص  القطاع  أهمية  مع 
التنمية االقتصادية داخل المملكة وخارجها، وذلك في ظل ما تشهده 

المملكة من تحول اقتصادي كبير ضمن رؤية المملكة 2030".
وأّكد العبيدي، أّنه "ايمانا من دور مجلس الغرف السعودية في تقريب 
وسيدات  رجال  على  فإّن  والمستثمر،  المسؤول  بين  النظر  وجهة 
مع  الهامة  النقاشات  فتح  في  الذهبية  الفرصة  استغالل  األعمال 

الجاد إليجاد  والسعي  العشرين،  دول مجموعة  في  األعمال  قطاع 
المجاالت،  جميع  في  األعمال  قطاع  تواجه  التي  للعقبات  حلول 
وذلك إلحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي لقطاع االعمال بشكل 
التي  التنموية  الخطط  مواكبة  بهدف  المقبلة،  المرحلة  خالل  عام 
تهدف إليها دول مجموعة العشرين للتوسع في اإلنجازات والشراكات 
المحلية والعالية واالستثمارات في مجاالت التحول الرقمي والتجارة 
واالستثمار والطاقة واالستدامة والبنية التحتية والتعليم والنزاهة، وذلك 
وبيئة  العالم،  مستوى  على  رائدة  استثمارية  وجهة  المملكة  لجعل 

استثمارية جذابة ومحفزة للقطاعات الواعدة".
المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، 
في  بدأت  النقدي  التيسير  من  لجولة  متوقعة  غير  خطوة  في  وذلك 

أغسطس/آب.
استقرار  إلى  تشير  المبدئية  البيانات  أّن  عن  المركزي  البنك  وكشف 
خالل   5.6% ليسجل  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل 
الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.65 خالل العام المالي 
2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.

ارتفاع   2019 عام  من  الثاني  الربع  حتى  المتاحة  البيانات  وأظهرت 
مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط االقتصادي منذ بداية 
في  االرتفاع  وجاء  الصادرات.  صافي  مساهمة  متخطيًا   2019 عام 
االستثمارات  نمو  في  التسارع  نتيجة  الخاص  المحلي  الطلب  مساهمة 
الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خالل العام المالي 2018/2019 
في  التدريجي  التعافي  عن  فضاًل   ،2005/2006 المالي  العام  منذ 

االستهالك الخاص.

الربع  البطالة %7.8 خالل  معدل  بلوغ  المركزي  البنك  تقرير  وأظهر 
الثالث من عام 2019 مقارنًة بمعدل بلغ %7.5 خالل الربع الثاني 
من عام 2019، ليستمر بذلك تعافي أعداد العاملين للربع الثالث على 

التوالي.
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(
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العبيدي: استضافة السعودية لمجموعة األعمال B20 يعزز دور القطاع الخاص

نمو الناتج المحّلي اإلجمالي %5.6 في مصر



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي األردني، عن ارتفاع الدخل 
السياحي بنسبة 10.2 في المئة مع نهاية العام الماضي، حيث بلغ 
الدخل السياحي 5.8 مليار دوالر )نحو 4.11 مليار دينار( وذلك 

بالمقارنة مع العام 2018.
السياحي  الدخل  في  الزيادة  سبب  األردني،  المركزي  البنك  وأعاد 
العام  المئة خالل  بنسبة 8.9 في  المبيت  ارتفاع عدد سياح  إلى 
الماضي، أي ما يعادل 5.36 مليون سائح وذلك بالمقارنة مع العام 

2018. أما على المستوى الشهري، فقد ارتفعت عائدات المملكة 
من الدخل السياحي خالل شهر كانون األول )ديسمبر( من عام 
2019 لتصل إلى 437 مليون دوالر، وبنسبة ارتفاع بلغت 14 في 
المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، وذلك نتيجة الرتفاع 

عدد السياح الكلي بنسبة 16.9 في المئة.
المصدر )جريدة الدستور األردنية، بتصّرف(

ارتفاع الدخل السياحي األردني 10.2 في المئة


