
نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

النشرة اليومية لالتحاد
13 ايلول )سبتمبر( 2021

UAC DAILY MONITOR

بحث رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 
تعزيز  سبل  شالنبرغ،  ألكسندر  النمسا  خارجية  وزير  مع  المزروعي،  محمد  عبدهللا 
آفاق التعاون االستثماري والتجاري بين رواد األعمال العرب وجمهورية النمسا، بما 
يخدم بيئة األعمال ومصالح المستثمرين لدى الجانبين. جاء ذلك خالل زيارة وزير 
خارجية النمسا والوفد الدبلوماسي المرافق له إلى مقر غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، 
حيث أعرب المزروعي عن سعادته بزيارة الوزير شالنبرغ للغرفة، مؤكدًا أّن "الزيارة 
تعكس الحرص الذي توليه القيادة النمساوية نحو تعزيز العالقات بين دولة اإلمارات 
يدفع  بما  أخرى،  والنمسا من جهة  العربية  البلدان  وبين  النمسا من جهة  وجمهورية 
الصعد، ال  العديد من  الوثيق على  التعاون  أرحب من  آفاق  إلى  الوطيدة  العالقات 
سيما في المجال االقتصادي واالستثمار، وغيرها من المجاالت التنموية ذات االهتمام 

المشترك".
وأّكد المزروعي أّن "دولة اإلمارات تعتبر الشريك االقتصادي األهم للنمسا في المنطقة، 
وهو ما تترجمه االجتماعات التنسيقية الدورية، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة وتنمية 

الفرص  البلدين وحجم  قيادتي  إلى دعم  استنادًا  التجاري واالستثماري،  التعاون  أطر 
التي يتيحها اقتصاد اإلمارات والنمسا، باإلضافة إلى توافقهما على مبادئ االنفتاح 

االقتصادي، األمر الذي يسهم في رسم خريطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي".
من جانبه، أبدى وزير الخارجية النمساوي الرغبة بتكثيف وتبادل الزيارات بين رواد 
األعمال اإلماراتيين ونظرائهم في جمهورية النمسا. الفتًا إلى المزايا التي تقدمها النمسا 
بهدف جذب االستثمارات وتشجيع االبتكار في مختلف المجاالت االقتصادية. مشيدا 
بالمكانة المرموقة التي تحتلها دولة اإلمارات على الخارطتين اإلقليمية والدولية، وبما 
تمتلكه من قدرات وخبرات استثمارية رائدة لتوفير حاضنات األعمال، منوهًا بأهمية 
على  اإلماراتيين وحرصها  بالمستثمرين  بالده  ترحيب  معربًا عن  المشترك،  التنسيق 
توفير كافة سبل الدعم لتسهيل انطالق أعمالهم واستثماراتهم في النمسا وتعزيز حجم 

التبادل التجاري بين الجانبين.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

المزروعي يبحث مع وزير خارجية النمسا تعزيز التعاون االقتصادي

The President of the Union of Arab Chambers and Chairman of the 
Board of Directors of the Abu Dhabi Chamber of Commerce and 
Industry, Abdullah Mohammed Al Mazrui, discussed with the Minister 
of Foreign Affairs of Austria, Alexander Schallenberg, ways to enhance 
the prospects for investment and commercial cooperation between 
Arab entrepreneurs and the Republic of Austria, to serve the business 
environment and the interests of investors on both sides. This came 
during the visit of the Austrian Foreign Minister and the accompanying 
diplomatic delegation to the headquarters of the Abu Dhabi Chamber of 
Commerce and Industry. Al Mazrui expressed his happiness at Minister 
Schallenberg's visit to the Chamber, he stressed that "the visit reflects 
the keenness of the Austrian leadership towards strengthening relations 
between the UAE and the Republic of Austria on the one hand, and 
between the Arab countries and Austria on the other, which pushes the 
solid relations to broader horizons of close cooperation on many levels, 
especially in the economic field, investment, and other developmental 
areas of common interest”.
Al Mazrui stressed that "the UAE is the most important economic 
partner for Austria in the region, which is translated by the periodic 

coordination meetings, which aim to strengthen partnership and develop 
frameworks for trade and investment cooperation, based on the support 
of the leaderships of the two countries and the size of the opportunities 
offered by the economies of the UAE and Austria, in addition to their 
agreement on the principles of economic openness, which contributes to 
drawing a clear road map for future cooperation.”
For his part, the Austrian Foreign Minister expressed the desire to 
intensify and exchange visits between Emirati entrepreneurs and their 
counterparts in the Republic of Austria. Pointing to the advantages that 
Austria offers in order to attract investments and encourage innovation 
in various economic fields. Praising the prestigious position occupied 
by the UAE on the regional and international maps, and its pioneering 
investment capabilities and expertise to provide business incubators, 
noting the importance of joint coordination, expressing his country's 
welcome to Emirati investors and its keenness to provide all means of 
support to facilitate the launch of their businesses and investments in 
Austria and to enhance the volume of trade exchange between the two 
sides.
Source (Emirati Gulf Newspaper, Edited)

Al Mazrui Discusses with the Austrian Foreign Minister strengthening Economic Cooperation



توّقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام في سلطنة عمان بحلول 2026 إلى 
نحو 47 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، كما توقع أن يسهم الضبط المالي 

وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 0.6 في المئة.
وأثنت الحكومة العمانية على تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة 
للسلطنة لعام 2021، الذي يأتي مع ختام اجتماعات خبراء الصندوق مع كل 
الجهات  من  الُعماني وعدد  المركزي  والبنك  االقتصاد،  المالية ووزارة  من وزارة 

الحكومية والخاصة.
الصحية  اآلثار  الحتواء  السلطنة  اتخذتها  التي  باإلجراءات  الصندوق  ويشيد 
التحصين  المبذولة في حملة  والجهود  التي سببتها جائحة كورونا  واالقتصادية 

ويتوقع  المتضررة.  االقتصادية  القطاعات  ودعم  األعمال  بيئة  وتعزيز  الشاملة 
الصندوق استمرار تعافي األنشطة االقتصادية تدريجيًا مع تحقيق نمو في الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي في السلطنة بنهاية العام الجاري بنسبة 
1.5 في المئة، ليصل إلى 4 في المئة عام 2026 وتحقيق فائضًا في الميزانية 

العامة للدولة. 
إلى ذلك، أظهر الحساب الختامي ألداء الميزانية العامة للسلطنة للعام المالي 
2020 الصادر عن وزارة المالية، بلوغ إجمالي اإليرادات الفعلية المحصلة عام 

2020 نحو )22 مليار دوالر( أي بانخفاض قوامه 20.5 في المئة.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

صندوق النقد يشيد بأداء سلطنة عمان االقتصادي: الدين العام سيتراجع 47 في المئة

The International Monetary Fund (IMF) expected the 
public debt in the Sultanate of Oman to decline by 2026 
to about 47 percent of GDP. It also expected that fiscal 
consolidation and high oil prices would contribute to 
reducing the current account deficit to 0.6 percent.
The Omani government commended the report of the 
International Monetary Fund for the Article 4 consultations 
for the Sultanate for the year 2021, which comes with 
the conclusion of the Fund’s experts’ meetings with the 
Ministry of Finance, the Ministry of Economy, the Central 
Bank of Oman and a number of government and private 
agencies.
The Fund commends the measures taken by the Sultanate 
to contain the health and economic effects caused 

by the Corona pandemic, and the efforts made in the 
comprehensive immunization campaign, strengthening 
the business environment and supporting the affected 
economic sectors. The fund expects the gradual recovery 
of economic activities with the realization of a growth in 
the real non-oil GDP in the Sultanate by the end of this year 
by 1.5 percent, to reach 4 percent in 2026, and a surplus in 
the state’s general budget.
In addition, the final account of the performance of the 
Sultanate's general budget for the fiscal year 2020 issued 
by the Ministry of Finance showed that the total actual 
revenues collected in 2020 amounted to about (22 billion 
dollars), a decrease of 20.5 percent.
Source (Al-Sharq al-Awsat Newspaper, Edited)

IMF Praises the Economic Performance of the Sultanate of Oman: The Public Debt Will Decline by 47 percent



التجاري  العجز  ارتفاع  عن  )حكومي(  لإلحصاء  التونسي  المعهد  كشف 
بنسبة13.7  في المئة بنهاية شهر آب )أغسطس( الماضي، مقارنة مع الفترة 
ذاتها من سنة 2020. وكان تطّور العجز خالل الفترة الفاصلة بين أغسطس 
2020 وأغسطس 2021 من9.213  مليار دينار تونسي )نحو 3.4 مليار 

دوالر( إلى 10.48 مليار دينار )حوالي 3.88 مليار دوالر(.
وسجلت نسبة تغطية الصادرات للواردات تحسنا بنسبة 1.6 في المئة لتبلغ 
73.9 في المئة، وزادت الصادرات حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 23.5 
في المئة، فيما ارتفعت الواردات بدورها لتسجل زيادة بنسبة 20.8 في المئة.

الثمانية األولى من  التونسية خالل األشهر  التجارية  المبادالت  وارتفع حجم 
الميزان  أن  غير  والواردات،  الصادرات  حركة  تطّور  نتيجة  الحالية  السنة 
التي  الدول  من  مع عدد  الخلل خاصة  من  يعاني  زال  ما  المحلي  التجاري 
تسيطر على السوق التونسية من خالل تعدد المنتجات وانخفاض كلفة إنتاجها 
مقارنة بالمنتجات التونسية، وتأتي تركيا والصين على رأس الدول التي تميل 
تأثير مباشر على مخزون  له  لفائدتها وهو ما كان  التجارية  المبادالت  كفة 

النقد األجنبي في تونس.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

عجز الميزان التجاري التونسي يسّجل 13.7 في المئة

Tunisia's Trade Balance Deficit is 13.7 percent
The Tunisian Institute of Statistics (governmental) revealed 
that the trade deficit increased by 13.7 percent at the end of last 
August, compared to the same period in 2020. The development 
of the deficit during the period between August 2020 and August 
2021 was from 9.213 billion Tunisian dinars (about 3.4 billion 
dollars) to 10.48 billion dinars (about 3.88 billion dollars).
The coverage ratio of exports to imports recorded an improvement 
by 1.6 percent to reach 73.9 percent, and exports increased until 
the end of last month by 23.5 percent, while imports, in turn, rose 
to record an increase of 20.8 percent.

The volume of Tunisian trade exchanges increased during the 
first eight months of this year as a result of the development of 
the movement of exports and imports. However, the domestic 
trade balance still suffers from imbalance, especially with a 
number of countries that dominate the Tunisian market through 
the multiplicity of products and the low cost of production 
compared to Tunisian products. Turkey and China are at the top 
of the countries in which trade exchanges tend to benefit, which 
had a direct impact on the foreign exchange stock in Tunisia.
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)



جاءت دولة االمارات العربية المتحدة وفق تقرير "إف دي آي إنتليجنس" حول 
االستثمارات السياحية 2021، في المركز األول على مستوى الشرق األوسط 
وإفريقيا من حيث قيمة االستثمارات السياحية األجنبية المباشرة، خالل الفترة 
ما بين -2016 2020 والتي بلغت قيمتها 7.2 مليار دوالر أي ما يعادل 

26.5 مليار درهم.
وحلت دولة اإلمارات في المركز األول إقليميًا والسابع عالميًا في عدد مشاريع 
االستثمار األجنبي المباشر في السياحة خالل الفترة 2020-2016، بعد أن 
سجلت 78 مشروعًا، متخطية فرنسا التي سجلت 71 مشروعًا، واليابان 66 

مشروعًا. 
الشرق  في  لالستثمار  الرئيسية  الوجهة  كانت  اإلمارات  أّن  التقرير  وأظهر 
في   30 بنسبة  فازت  حيث  و2020،   2016 عامي  بين  وإفريقيا  األوسط 

واستحوذت  السياحي،  المباشر  األجنبي  االستثمار  مشاريع  عدد  من  المئة 
على 33 في المئة من قيمة االستثمارات السياحية في المنطقة. كذلك احتّلت 
اإلمارات المرتبة األولى في عدد الوظائف السياحية الجديدة بين عامي 2016 
و2020، حيث تم توفير 11000 وظيفة جديدة وتالها في ذلك المغرب ب 

3800 وظيفة ومصر 3600 فرصة عمل جديدة.
السياحي  األجنبي  لالستثمار  كوجهة  األول  بالمركز  اإلمارات  واحتفظت 
المباشر من خالل عدد المشاريع في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا في عام 
البحرين  تليها  المنطقة  في  السوق  حصة  من  تمتلك 58%  حيث   ،2020

وعمان والسعودية وقطر.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

االمارات األولى عربيا في مؤشر االستثمارات السياحية 2021

The United Arab Emirates came according to the FDI 
Intelligence report on tourism investments 2021, it ranked 
first in the Middle East and Africa in terms of the value of 
foreign direct tourism investments, during the period between 
2016-2020, which amounted to 7.2 billion dollars, equivalent 
to 26.5 billion dirhams.
The UAE ranked first regionally and seventh globally in 
the number of foreign direct investment projects in tourism 
during the period 2016-2020, after it recorded 78 projects, 
surpassing France, which recorded 71 projects, and Japan 66 
projects.
The report showed that the UAE was the main destination for 
investment in the Middle East and Africa between 2016 and 

2020, winning 30% of the number of tourism FDI projects, 
and acquiring 33% of the value of tourism investments in 
the region. The UAE also ranked first in the number of new 
tourism jobs between 2016 and 2020, with 11,000 new jobs 
created, followed by Morocco with 3,800 jobs and Egypt 
3,600 new jobs.
The UAE retained the first place as a destination for foreign 
direct tourism investment through the number of projects 
in the Middle East and Africa in 2020, owning 58% of the 
market share in the region, followed by Bahrain, Oman, 
Saudi Arabia and Qatar.
Source (Emirati Gulf Newspaper, Edited)

The UAE is the First in the Arab World in the Tourism Investment Index 2021


