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انتخاب فيصل الرواس رئيسا جديدا لغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان
كشفت اللجنة الرئيسية النتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان للفترة 
)-2022 2026( عن انتخاب سعادة فيصل بن عبدهللا الرواس رئيسا 

لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. 
وتّم انتخاب الرواس خلفا لرئيس الغرفة السابق، رضا بن جمعة آل 
صالح الذي تسلّم رئاسة الغرفة منذ أيلول عام 2020، وذلك بعد شغور 
مقعد الرئيس بتعيين معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة 
الغرفة السابق وزيرا للتجارة والصناعة وترويج االستثمار في سلطنة 

عمان.
للتغليف وممثال  ويعّد الرواس عضوا لمجلس إدارة الشركة العمانية 
عن شركة البركة للخدمات المالية وكذلك عضوا لمجلس إدارة شركة 
مطاحن صاللة وشركة الرواس القابضة وشركة كنوز عمان القابضة 

وشركة البركة لالستثمار.
األول  النائب  بمنصب  المصلحي  عامر  بن  راشد  من  كل  فاز  كذلك 
إدارة غرفة تجارة وصناعة ُعمان، والمهندس حمود  لرئيس مجلس 
بن سالم السعدي بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس. كما تّم انتخاب 
كعضوين  فاضل  عامر  بن  حامد  بن  ونائف  السناني  حمد  بن  أنور 
محمد  بن  وزاهر  النهاري  أحمد  بن  وانتخاب سعود  التنفيذية،  للجنة 
وانتخاب  االستثمار،  لجنة  أعضاء  العبري  علي  بن  وسعيد  الكعبي 
محمد بن ناصر المسكري وحسين بن عبدالحسين اللواتي ومصطفى 

أحمد سلمان كأعضاء للجنة التدقيق.
وعلّق الرئيس الجديد للغرفة فيصل بن عبدهللا الرواس على انتخابه 
مبادئ  إرساء  على  المقبلة  الفترة  ستعمل خالل  "الغرفة  بأّن  رئيسا، 
وتكثيف  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  وتعزيز  الحوكمة، 
التواصل مع أصحاب األعمال، باإلضافة إلى التركيز على الالمركزية 

السامي  النهج  مع  يتماشى  بما  وتمكينها  المحافظات  في  الفروع  بين 
لحضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق".

المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

Election of Faisal Al-Rawas as the New Chairman of the Chamber of Commerce and Industry of the Sultanate of Oman
The main committee for the elections of the Oman 
Chamber of Commerce and Industry for the period (2022-
2026) revealed the election of His Excellency Faisal bin 
Abdullah Al-Rawas as Chairman of the Board of Directors 
of the Oman Chamber of Commerce and Industry.
Al-Rawas was elected to succeed the former Chairman 
of the Chamber, Reda bin Juma Al-Saleh, who assumed 
the presidency of the Chamber since September 2020, 
after the president’s seat became vacant by appointing His 
Excellency Qais bin Muhammad Al-Youssef, the former 
Chairman of the Chamber’s Board of Directors, as Minister 
of Commerce, Industry and Investment Promotion in the 
Sultanate of Oman.
Al-Rawas is a member of the Board of Directors of the 
Omani Packaging Company and a representative of Al-
Baraka Financial Services Company, as well as a member 
of the Board of Directors of Salalah Mills Company, Al-
Rawas Holding Company, Treasures of Oman Holding 
Company and Al-Baraka Investment Company.
Rashid bin Amer Al-Muslehi also won the position of First 
Vice-Chairman of the Board of Directors of the Oman 

Chamber of Commerce and Industry, and Eng. Hammoud 
bin Salem Al-Saadi, the position of Second Vice-Chairman 
of the Council. Anwar bin Hamad Al-Sanani and Naif bin 
Hamed bin Amer Fadel were also elected as members of 
the Executive Committee, and Saud bin Ahmed Al-Nahari, 
Zaher bin Muhammad Al-Kaabi and Saeed bin Ali Al-Abri 
were elected as members of the Investment Committee, 
and Muhammad bin Nasser Al-Maskari, Hussein bin 
Abdul-Hussein Al-Lawati and Mustafa Ahmed Salman 
were elected as members of the Audit Committee.
The new president of the chamber, Faisal bin Abdullah Al-
Rawas, commented on his election as president, that "the 
chamber will work during the coming period to establish 
principles of governance, strengthen partnership between 
the public and private sectors, and intensify communication 
with business owners, in addition to focusing on 
decentralization between branches in the governorates and 
enabling them in line with the approach." The Supreme to 
His Majesty Sultan Haitham bin Tariq.
Source (Al-Arabiya.net website, edited)



االقتصاد المصري ينمو 4.4 في المئة
النمو  بلوغ  عن  المصرية،  الحكومة  كشفت 
من  األول  الربع  في  المئة  في   4.4 االقتصادي 

العام المالي الجاري 2022-2023.
ووفق بيان الحكومة فقد ارتفع معدل البطالة بقدر 
طفيف ليبلغ 7.4 في المئة خالل الربع األول من 
الربع  المئة في   7.2 الجاري مقابل  المالي  العام 

المقابل من العام السابق.
ولفت وزير المالية محمد معيط إلى أّن "االقتصاد 
لالستثمارات  جذبًا  أكثر  أصبح  المصري 
اإلصالح  لبرنامج  المتقن  التنفيذ  نتيجة  األجنبية 

االقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية"، معتبرا 
أّن "المؤشرات المالية للعام المنتهي في يونيو 2022، أظهرت تحقيق فائض 

أولي بنسبة 1.3 في المئة حيث نجحنا في تحويل 
من  ألكثر  استمر  الذي  للموازنة  األولى  العجز 
21 سنة متتالية إلى فائض للسنة الخامسة على 

التوالي".
أعلى  سّجل  المصري  "االقتصاد  أّن  وأوضح 
المئة،  في   6.6 بنسبة   2008 منذ  نمو  معدل 
كما نجحنا بالنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج 
الدين  المئة وخفض معدل  في   6.1 إلى  المحلى 
بنهاية يونيو  المئة  87.2 في  إلى  المحلى  للناتج 

."2022
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

The Egyptian government revealed that economic growth 
reached 4.4 percent in the first quarter of the current fiscal 
year 2022-2023.
According to the government statement, the unemployment 
rate rose slightly to 7.4 percent during the first quarter 
of the current fiscal year, compared to 7.2 percent in the 
corresponding quarter of the previous year.
Finance Minister Mohamed Maait pointed out that "the 
Egyptian economy has become more attractive to foreign 
investments as a result of the elaborate implementation 
of the economic reform program, which was praised by 
international financing and rating institutions," considering 

that "the financial indicators for the year ending in June 
2022 showed a primary surplus of 1.3 percent." Where we 
succeeded in converting the initial deficit of the budget, 
which lasted for more than 21 consecutive years, into a 
surplus for the fifth year in a row.
He explained, "The Egyptian economy recorded the 
highest growth rate since 2008, at a rate of 6.6 percent. We 
also succeeded in reducing the budget deficit rate of GDP 
to 6.1 percent, and reducing the debt ratio of GDP to 87.2 
percent by the end of June 2022."
Source (Al-Arabiya.net website, edited)

The Egyptian Economy Grows 4.4 Percent

احتياطات األصول األجنبية السعودية بحدود 464.1 مليار دوالر 
تراجعت األصول االحتياطية األجنبية للبنك 
المئة  في   0.9 بنسبة  السعودي  المركزي 
أكتوبر/تشرين  حتى  شهري،  أساس  على 
لاير  مليار   1740.5 إلى  الماضي،  األول 
 4.2 متراجعة  دوالر(،  مليار   464.1(

مليارات دوالر.
 1756.2 بلغت  قد  االحتياطيات  وكانت 
مليار لاير )468.3 مليار دوالر( في نهاية 
سبتمبر/أيلول الماضي، في أعلى مستوى لها 
السعودية  وفقدت   .2020 مارس/آذار  منذ 

مارس/آذار  األجنبية خالل شهري  احتياطاتها  من  دوالر  مليار   50
صندوق  إلى  ُحّولت  دوالر  مليار   40 منها   ،2020 وإبريل/نيسان 

االستثمارات  )صندوق  السيادي  الدولة 
العامة( ليستغل الفرص في األسواق العالمية 

مع تداعيات كورونا.
بالعمالت  "االحتياطات  قيمة  وارتفعت 
المئة من  95 في  تمثل نحو  التي  األجنبية" 
إجمالي األصول بنحو 3.6 في المئة خالل 
إلى  لتصل  الماضي،  األول  أكتوبر/تشرين 
انخفضت  كما  لاير.  مليار   1650.23
في   8.9 بنسبة  الخاصة"  السحب  "حقوق 
المئة، وقيمة "االحتياطي لدى صندوق النقد 

الدولي" بنسبة 1.8 في المئة.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

The foreign reserve assets of the Saudi Central Bank 
declined by 0.9 percent on a monthly basis, until last 
October, to 1,740.5 billion riyals ($464.1 billion), 
down by $4.2 billion.
The reserves amounted to 1,756.2 billion riyals 
($468.3 billion) at the end of last September, the 
highest level since March 2020. Saudi Arabia lost 
$50 billion of its foreign reserves during March and 
April 2020, of which $40 billion Dollars transferred 
to the state's sovereign fund (the Public Investment 

Fund) to take advantage of opportunities in global 
markets with the repercussions of Corona.
The value of "foreign currency reserves", which 
represent about 95 percent of total assets, increased 
by about 3.6 percent during last October, to reach 
1,650.23 billion riyals. The "Special Drawing Rights" 
decreased by 8.9 percent, and the value of "Reserves 
with the International Monetary Fund" by 1.8 percent.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, edited)

Saudi Foreign Assets Reserves Are Around $464.1 Billion


