
أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل اإلقليمي بجمهورية غانا 
شيرلي بوتشوي رغبة بالدها في تعزيز عالقاتها االقتصادية مع 
المملكة العربية السعودية، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به 
أّن  اقليميا ودوليًا على الصعيد االقتصادي، مشيرة إلى  المملكة 
للمستثمرين  الجاذبة  االستثمارية  الفرص  من  بالعديد  تتمتع  غانا 
السعوديين، كما وأنها تمثل مركزًا تجاريًا مهمًا لدول غرب أفريقيا.

جاء ذلك خالل لقائها والوفد المرافق لها مع رئيس مجلس الغرف 
السعودية الدكتور سامي بن عبدهللا العبيدي بمقر المجلس، حيث 
السعودي والغاني في  شددت على أهمية دور قطاعي األعمال 

دفع مسار العالقات االقتصادية بين البلدين.

الدكتور سامي  السعودية  الغرف  اعتبر رئيس مجلس  من جهته 
اإلقليمي  والتكامل  الخارجية  الشؤون  وزيرة  زيارة  أن  العبيدي 
بين  االقتصادية  للعالقات  قوية  دفعة  ستعطي  غانا،  بجمهورية 
السعودي  األعمال  قطاعي  بين  التعاون  جسور  ولمد  البلدين 
العالقات  لتنمية  مسارات  عدة  على  العمل  إلى  داعيا  والغاني. 
التبادل  حجم  رفع  "ضرورة  إلى  الفتا  البلدين،  بين  االقتصادية 
التجاري في جانب الصادرات والواردات واالستفادة من بنك دعم 
الصادرات السعودية، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون بين 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كال البلدين".
المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

 »ICAEW« وويلز  إنجلترا  في  القانونيين  المحاسبين  معهد  توّقع 
اقتصاد  يحقق  أن  األوسط،  الشرق  اقتصاد  تقرير حديث عن  في 
دولة االمارات العربية المتحدة نموًا بنسبة %2.2 في عام 2020، 

بالمقارنة مع %1.9 في عام 2019.
األخرى  البلدان  على عكس  اإلمارات،  دولة  فإّن  التقرير  وبحسب 
في المنطقة، أنتجت في العام الماضي نفطًا أكثر بالمقارنة مع عام 
ثابتة بلغت نحو 3.1 مليون برميل  2018، حيث ضخت بوتيرة 

يوميًا، بزيادة على 3 ماليين برميل في 2018.
ويعتبر نمو القطاع النفطي مساهمًا إيجابيًا، حيث شهد ارتفاعًا بنحو 
%2.5 على أساس سنوي العام الماضي، ومن المتوقع أن نشهد 
زيادة تدريجية في إنتاج النفط في عام 2020. وأبقى المعهد على 

توقعاته بشأن نمو الناتج غير النفطي عند %2.8 في 2020. 
أوسطية،  الشرق  صدارتها  على  اإلمارات  حافظت  المقابل  في 
العالم شفافية  ونجحت في االرتقاء درجتين عالميًا بين أكثر دول 
ونزاهة، ضمن مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد لعام 

2019 والذي أصدرته المنظمة أمس، مع تحسن التقييم الممنوح لها 
درجة من 70 إلى 71 نقطة.

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

النشرة اليومية لالتحاد
27 كانون الثاني )يناير( 2020

UAC DAILY MONITOR

العبيدي يبحث سبل تعزيز التعاون االقتصادي مع غانا

توقعات بنمو االقتصادي االماراتي %2.8 في 2020



لإلحصاء  الوطني  المركز  عن  الصادر  التقرير  أظهر 
والمعلومات حول "مالمح االقتصاد العماني"، أن معدل نمو 
 3% السلطنة  في  الثابتة  باألسعار  سيبلغ  المحلي،  الناتج 
 ،)-2020  2016( التاسعة  الخمسية  الخطة  فترة  خالل 
نتيجة للسياسات المتبعة للتنويع االقتصادي لدعم القطاعات 
التنويع  لتعزيز  الوطني  البرنامج  ضمن  المستهدفة  الخمسة 
المساعي  استمرارية  إلى  باإلضافة  )تنفيذ(.  االقتصادي 
الرامية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، والحد من ارتفاع 

مستويات الدين العام، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

في  التضخم  معدل  يرتفع  أن  المتوقع  من  التقرير  وبحسب 
السلطنة من %1.4 في عام 2019 إلى %1.9 في عام 

.2020
العجز  قيمة  بلغت  للدولة،  العامة  الميزانية  يخص  وفيما 
المحقق في الميزانية العامة للسلطنة 2.6 مليار ريال عماني، 
فيما ارتفع إجمالي اإليرادات %28.6 مسجال نحو 10.9 
مليارات، كما ارتفع إجمالي اإلنفاق العام %10.8 مسجال 

13.6 مليارا.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

نمو الناتج المحّلي في سلطنة عمان 3 في المئة


