
باشر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد هللا ناس، مهامه 
كرئيس للدورة 21 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، 
والتي تستمر حتى 10 فبراير )شباط( 2022، وذلك خلفًا لرئيس اتحاد 

غرف التجارة والصناعة في اإلمارات محمد بن ثاني الرميثي.

الراهنة  المرحلة  "مقتضيات  أّن  ناس  سمير  أكد  اإلطار،  هذا  وفي 
والمستقبلية تستوجب من اتحاد الغرف الخليجية المبادرة إلى مضاعفة 
عام  مطلع  في  انطلقت  التي  االتحاد  بمسيرة  الدفع  أجل  من  الجهود 
1980 بعد تأسيس االتحاد رسميًا في أواخر عام 1979، وذلك من 
أجل تعزيز دور هذا االتحاد انسجامًا مع اآلمال المعقودة على الغرف 
التعاون  الخاص في دول مجلس  قادة وشعوب والقطاع  الخليجية من 

الخليجي".
ولفت إلى أّن "اتحاد الغرف الخليجية أمامه برنامج عمل حافل يصب 
في محور العمل االقتصادي الخليجي المشترك، وتوثيق عرى التعاون 
االقتصادي الخليجي"، موضحا أّن "هناك مشروعات تستحق أن تحظى 
الهدف،  ذلك  تحقيق  في  ألنها تصب  الجميع  قبل  من  واهتمام  بعناية 
ومن بينها على سبيل المثال تعميق التكامل االقتصادي، ودفع العمل 

االقتصادي المشترك إلى آفاق جديدة لبلوغ هدف التكامل المنشود". 
المصدر )غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

حّلت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المركز األول عربّيا والعاشر 
الصادر عن مجلة  العالمي  اإللكترونية  التجارة  ثقة  في مؤشر  عالميًا 
"سي أي أو وورلد" لعام 2020. وحققت اإلمارات 76.1 نقطة على 
المؤشر العام للتصنيف، في حين حققت 94.54 نقطة في معيار األمن 
والخصوصية الرقمية، و94.49 نقطة في معيار السياسات الحكومية 
الداعمة للتجارة اإللكترونية، و68.3 نقطة في معيار إمكانيات السوق، 
و63.07 نقطة في معيار اإلطار المؤسسي واالبتكار، و60.12 نقطة 

في القوى العاملة الماهرة وريادة األعمال.
المركز  تلتها الصين في  التصنيف،  المتحدة  الواليات  بدورها تصدرت 

الثاني، ثم اليابان في المركز الثالث. 

إلى ذلك، احتلت اإلمارات المرتبة األولى على مستوى المنطقة، والثالثة 
لألسواق  اللوجستي"  "أجيليتي  مؤشر  على  والهند،  الصين  بعد  عالميًا 

الناشئة 2020.
وألول مرة، منذ انطالق المؤشر، جاءت اإلمارات في قائمة أفضل 10 
دول في كل المؤشرات الفرعية الثالثة. وهذه القفزة في التصنيف هي 
وأطر  الشفافة  التنظيمية  والبنية  المالي  القطاع  انفتاح  استمرار  نتيجة 
لتنمية  الشاملة  الوطنية  االستراتيجية  على  الفساد، عالوة  من  الحماية 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(
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سمير ناس يباشر مهامه كرئيس التحاد الغرف الخليجية

االمارات األولى عربّيا في مؤّشر التجارة اإللكترونية العالمي



العباسي عن  التونسي مروان  البنك المركزي  كشف محافظ 
تراجع عجز ميزان المعامالت التجارية لتونس بفضل زيادة 

في إيرادات السياحة وتنامي قوة الدينار.
وفي كلمة له أمام البرلمان، أّكد أّن "العجز تقلص إلى 8.8 
من  الماضي  العام  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئة  في 
أكثر من 11 في المئة في العام السابق"، موضحا أّن "نمو 
إيرادات السياحة بنحو 35 في المئة في 2019 ساهم في 
الدينار،  سعر  تحسن  إلى  إضافة  التجاري،  العجز  تقلص 
الذي ارتفع بما يصل إلى 9 في المئة مقابل الدوالر واليورو 
خالل األشهر الستة الماضية، بعد فقدانه لنحو 20 في المئة 

خالل السنوات الماضية".
وأشار العباسي إلى أّن "صندوق النقد كان يؤيد تراجع الدينار 
هبوط  أن  ونرى  مختلفة  كانت  رؤيتنا  لكن  الصادرات  لدعم 
الدينار سيرفع التضخم” وأن تحسن سعر الصرف “سيكون له 
وقع جيد على العجز التجاري"، مفصحا عن زيادة احتياطات 
تونس من النقد األجنبي بشكل كبير لتبلغ 19 مليار دينار 
 112 واردات  يغطي  ما  وهو  حاليا،  دوالر(  مليار   6.72(

يوما، وذلك بالمقارنة مع 14 مليار دينار قبل عام.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصّرف(

انحسار العجز المالي التونسي


