
حّلت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المركز 
المليارديرات، وذلك  23 عالميًا من حيث عدد 
عن  الصادر  العالمي  المليارديرات  لتقرير  وفقًا 
مؤسسة هورن لألبحاث الصينية. وقد بلغ عدد 
المليارديرات في اإلمارات 19 شخصًا، متفوقًة 
على الدنمارك وتشيلي وهولندا وموناكو والنمسا 

وماليزيا.
وال تزال الصين تتصدر تصنيف الدول من حيث 
عدد المليارديرات بـ 799 شخصًا، تلتها الواليات 

المتحدة بـ 626 شخصًا، ثم الهند بالمرتبة الثالثة بـ 137 مليارديرًا.
مليارديرًا،   17 بـ  عالميًا   28 المركز  في  دبي  جاءت  المدن،  تصنيف  وفي 
لتتفوق على سانتياجو ونينغبو وبنجالورو. وتصدرت التصنيف بكين بـ 110 
 83 بـ  98 شخصًا، وشانغهاي  بـ  الثاني  المركز  في  نيويورك  ثم  مليارديرات، 

شخصًا.
إلى  عددهم  ليصل  شخصًا،   346 بواقع  العالم  في  المليارديرات  عدد  وارتفع 
2,816 مليارديرًا وفقًا لتقرير هورن. وال يزال جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي 
لشركة "أمازون" أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر قيمتها بنحو 140 مليار دوالر، 
يليه برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش" للمنتجات الفاخرة 
بثروة تبلغ 107 مليارات دوالر، ثم بيل جيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، 
في المركز الثالث بـ 106 مليارات دوالر، ويأتي وارين بافيت الرئيس التنفيذي 
لشركة "بيركشاير هاثاواي" في المركز الرابع بثروة تقدر ب 102 مليار دوالر. 
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االمارات الـ 23 عالمّيا في قائمة مليارديرات العالم
According to the Global Billionaires 
Report issued by the Chinese Research 
Foundation, the United Arab Emirates 
ranked 23rd globally in terms of the 
number of billionaires. The number 
of billionaires in the UAE has reached 
19, surpassing Denmark, Chile, the 
Netherlands, Monaco, Austria and 
Malaysia.
China still ranks among the number of 
billionaires with 799 people, followed by the United States with 
626 people, and India ranked third with 137 billionaires.
In the ranking of cities, Dubai ranked 28th in the world with 17 
billionaires, beating Santiago, Ningbo and Bengaluru. The ranking 
was topped by Beijing with 110 billionaires, followed by New York 
in second place with 98 people, and Shanghai with 83 people.
The number of billionaires in the world increased by 346 people, 
to reach 2,816 billionaires, according to the Horn report. Jeff 
Bezos, CEO of Amazon, is still the world's richest person with an 
estimated value of $ 140 billion, followed by Bernard Arnaud, CEO 
of "LVMH" luxury products group with a fortune of $ 107 billion, 
then Bill Gates, founder of "Microsoft" in third place with $ 106 
billion, and Warren Buffett, CEO of "Berkshire Hathaway" comes 
in fourth place with an estimated wealth with 102 billion dollars.
Source (Emirati newspaper, Gulf, Edited)

UAE 23rd in the world in the list of world billionaires

الفخفاخ،  الياس  التونسية  الحكومة  رئيس  تعّهد 
بعد نيل حكومته الثقة أمام البرلمان، أن تحافظ 
تشهد  التي  المحلية  العملة  قيمة  على  الحكومة 
تعافيًا نسبيًا بعد سنوات من الهبوط الحاد، مؤكدًا 
أن "الحكومة لن تعتمد على الحلول النقدية التي 
اعتمدتها حكومة يوسف الشاهد للحد من نسبة 
في  الحلول  هذه  تسببت  بعدما  وذلك  التضخم، 

تباطؤ النمو".
وشدد الفخفاخ، في جلسة منح الثقة لحكومته، على خفض العجز التجاري عبر 
مراجعة برامج التوريد في إطار ما تسمح به االتفاقات التي وقعت عليها تونس، 
التي تواجه االقتصاد  بـ"أهم المعضالت"  واصفًا ارتفاع عجز الميزان التجاري 

التونسي.
وأكد أّن "من أولويات الحكومة تعبئة الموارد المالية التي تحتاجها موازنة العام 
2020"، مشيرًا إلى ّأن "الحكومة ستلجأ إلى الممولين الدوليين والسوق العالمية، 
وفي الوقت ذاته االلتزام بتوجيه القروض إلى االستثمار العام والحد من نسب 

الدين الخارجي ونسب التضخم".
وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد بقيمة 3.8 مليارات دوالر لسداد عجر الموازنة 

إضافة إلى نحو 4 مليارات دوالر لسداد القروض الخارجية.
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الحكومة التونسية الجديدة تتعّهد خفض عجز الموازنة
After his government gained confidence 
in Parliament, Tunisian Prime Minister 
Elias Fakhfakh pledged that the 
government would preserve the value of 
the local currency, which is witnessing a 
relatively recovery after years of sharp 
decline. Stressing that "the government 
will not depend on the monetary 
solutions adopted by the government of 
Youssef El-Shahed to reduce the rate of 
inflation, after these solutions have caused slowing growth."
In the session of giving confidence to his government, Al-Fakhfakh 
stressed the reduction of the trade deficit by reviewing the supply 
programs within the framework of the agreements that Tunisia has 
signed, describing the high trade deficit as "the most important 
dilemmas" facing the Tunisian economy.
He stressed that "one of the government's priorities is to mobilize 
the financial resources needed for the 2020 budget," noting that 
"the government will resort to international financiers and the 
global market, while at the same time committing to direct loans to 
public investment and reducing external debt and inflation rates."
Tunisia needs to mobilize $ 3.8 billion in resources to pay the 
budget deficit, in addition to about $ 4 billion in foreign loans.
Source (The New Arab Newspaper, Edited)

The new Tunisian government pledges to reduce the budget deficit



بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 

التجارة  وزير  مع  ناس،  هللا  عبد  سمير 

الفيدرالية  الصومال  بجمهورية  والصناعة 

المهندس عبد هللا علي حسن، آليات تعزيز 

التي  واالستثمارية  االقتصادية  العالقات 

آليات  بتنمية  الكفيلة  البلدين، والسبل  تربط 

التعاون في كافة المجاالت.

اعتزازه  عن  االجتماع  خالل  ناس  وأعرب 

بالعالقات األخوية الوثيقة التي تربط مملكة 

في  وشمول  تطور  من  به  تتسم  وما  الفيدرالية،  الصومال  وجمهورية  البحرين 

مختلف المجاالت.

بدوره نّوه وزير التجارة والصناعة الصومالي بالجهود واألدوار البارزة التي تقوم 

بها غرفة تجارة وصناعة البحرين في سبيل تعزيز العالقات االقتصادية البحرينية 

الصومالية المشتركة، مشيدا بالدور الذي تلعبه الحكومة في جذب االستثمارات 

العالمية من خالل تسهيل إقامة المشروعات المتميزة وتهيئة األرضية المالئمة 

الختيار  الضخمة  العالمية  المشاريع  من  بالعديد  يدفع  مما  البحرين،  في  لها 

البحرين كمركز لعملياتها في منطقة الشرق األوسط.

المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

البحرين  بين  االقتصادية  العالقات  تعزيز  آليات  يبحث  ناس  سمير 
والصومال

The President of the Bahrain 
Chamber of Commerce and 
Industry, Samir Abdullah Nass, 
discussed with the Minister of Trade 
and Industry of the Federal Republic 
of Somalia, Engineer Abdullah 
Ali Hassan, the mechanisms of 
enhancing economic and investment 
relations that link the two countries, 
and ways to develop cooperation 
mechanisms in all fields.
During the meeting, Nass expressed 
his pride in the close brotherly relations that bind the Kingdom of 
Bahrain and the Federal Republic of Somalia, and its development 
and coverage in various fields.
In turn, the Somali Minister of Trade and Industry commended 
the prominent efforts and roles played by the Bahrain Chamber 
of Commerce and Industry in order to enhance the Bahraini-
Somali economic relations. He praised the role the government 
plays in attracting international investments by facilitating the 
establishment of distinguished projects and creating the appropriate 
ground for them in Bahrain, which pushes many of the huge global 
projects to choose Bahrain as the center of its operations in the 
Middle East region.
Source (BCCI website, Edited)

Samir Nass discusses mechanisms to enhance economic relations 
between Bahrain and Somalia


