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في ختام أعمال الدورة « »102للمجلس على المستوى الوزاري

«االقتصادي العربي» يثمن مبادرات سمو األمير باالستثمار والتنمية في أفريقيا
العبد الجليل :الموافقة على الميثاق العربي لتطوير
المؤسسات المتوسطة والصغيرة
ثمن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
العربي مبادرات �سمو الأمري ال�شيخ
�صباح االحمد باال�ستثمار والتنمية
يف افريقيا لدعم التعاون االقت�صادي
ال��ع��رب��ي االف��ري��ق��ي .وق���ال وكيل
وزارة املالية امل�ساعد لل�ش�ؤون
االقت�صادية نبيل العبد اجلليل
يف خ��ت��ام اع��م��ال ال����دورة «»102
للمجل�س على امل�ستوى الوزاري ان
املجل�س ناق�ش يف اجتماعه عددا
من املو�ضوعات ووافق على عدد من
التو�صيات ،منها م�رشوع امليثاق
العربي اال�سرت�شادي لتطوير قطاع
امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية
ومتناهية ال�صغر «ب�صيغته املرفقة
با�ستثناء الية التنفيذ والتقييم».
وا�ضاف ان املجل�س وافق اي�ضا على
احالة امل�رشوع املذكور الى اللجنة
الدائمة لل�ش�ؤون القانونية ملجل�س
اجل��ام��ع��ة مت��ه��ي��دا ل��ع��ر���ض��ه على
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف
دورت��ه املقبلة .وذكر ان املجل�س
�سي�شكل هيئة ق�ضاء حمكمة اال�ستثمار
العربية «ملدة ثالث �سنوات تبد�أ من
فرباير  2019وت�ضم يف ع�ضويتها من
الكويت عبدالله الدعيج كع�ضو ا�صيل
و�صنهات املطريي كع�ضو احتياط».
وا�شار الى موافقة املجل�س على دعوة
جلنة اخلرباء املعنيني باال�ستثمار
واخل��ب�راء ال��ق��ان��ون��ي�ين ب��ال��دول
العربية الى اعداد م�رشوع م�سودة
اتفاقية ا�ستثمار عربية جديدة «بعد

اعتماد اآللية الخاصة بمتطلبات الشفافية في إطار منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى

,,

دعوة إلى

اعداد مشروع

مسودة اتفاقية
استثمار عربية

• نبيل العبد اجلليل مترئسا ً وفد الكويت في املجلس

درا�سة املقرتحات الواردة من الدول
العربية» .واو�ضح العبداجلليل ان
املجل�س واف��ق على اعتماد االلية
اخلا�صة مبتطلبات ال�شفافية يف
اطار منطقة التجارة احلرة العربية
الكربى و�آلية التزام الدول العربية
بقرارات املجل�س ذات ال�صلة المتام
تلك املنطقة .وب�ين ان املجل�س
�سيدعو جلنة من اخلرباء القانونيني
املخت�صني ب��ال��دول العربية الى
مناق�شة م����شروع الئحة القواعد
واالج���راءات املتعلقة بالية ف�ض
املنازعات يف منطقة التجارة احلرة
العربية الكربى وعر�ض ما تتو�صل

اليه اللجنة على جلنة التنفيذ
واملتابعة .وواف��ق املجل�س «من
حيث املبد�أ» على املقرتح االردين
حول ان�شاء املجل�س االعلى لل�سكان
والتنمية يف الدول العربية وتعديل
ا�سمه الى املجل�س العربي لل�سكان
والتنمية و«يقوم بكافة االخت�صا�صات
املتعلقة بالعمل العربي امل�شرتك
يف جمال ال�سكان والتنمية» .وقال
العبداجلليل ان املجل�س �سيطلب من
املنظمة العربية للتنمية الزراعية
اال�ستمرار يف تطوير ا�صدارات تقرير
او�ضاع االمن الغذائي العربي ومبا
يخدم حتقيق ذل��ك االم��ن واه��داف

التنمية امل�ستدامة  .2030كما
وافق املجل�س على تقارير وقرارات
املجل�س الوزارية واللجان الفنية.
ويف ن��ف�����س ال�����س��ي��اق دع���ا وزي��ر
التخطيط والتجارة العراقي �سلمان
اجلميلي ال��ى دف��ع العمل العربي
امل�شرتك على طريق حتقيق التكامل
االقت�صادي بني الدول العربية.
واكد اجلميلي يف كلمة لدى تر�ؤ�سه
االجتماع ال���وزاري للمجل�س على
اهمية القمة العربية التنموية
االقت�صادية واالجتماعية املقرر
عقدها يف لبنان مطلع العام املقبل
معتربا انها ت�شكل عالمة ب��ارزة

• جانب من االجتماعات

وانطالقة نوعية يف العمل العربي
امل�شرتك.
وقال ان هذه القمة �ستخرج بقرارات
ت�شمل جميع اجل��وان��ب التنموية
االقت�صادية واالجتماعية التي اذا
مت تنفيذها بفاعلية ف�سوف ت�ؤ�س�س
لبناء قاعدة متينة لبنية �أ�سا�سية
للتجارة العربية وانطالقة �صحيحة
وم�ؤثرة لعملية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف البالد العربية.
ودعا اجلميلي الى ��ضرورة العمل
بجهد من خالل التعاون والتن�سيق
مع الدول العربية واالمانة العامة
للجامعة العربية وم�ؤ�س�سات

جديدة

العمل العربي امل�شرتك االخرى
لتفعيل عمل املجل�س االقت�صادي
واالج��ت��م��اع��ي ال��ع��رب��ي وتطويره
وتطوير ادائ��ه لتعزيز العالقات
العربية االقت�صادية.
من جانبه ذكر رئي�س الدورة ال�سابقة
للمجل�س وزير املالية والتخطيط
االقت�صادي ال�سوداين طارق �شلبي
ان الدورة «� »101شهدت العديد من
االجنازات اهمها توقيع ال�سعودية
اتفاقية التعاون اجلمركي العربي
بغر�ض الو�صول الى توافق عربي
من اجل اقامة منطقة عربية حرة
خالية من العوائق اجلمركية .

واكد �شلبي �أن الدعم العربي لل�شعب
ال�سوري متوا�صل من خالل تعزيز
مبادرات تقدمي الدعم وامل�ساندة
له كواجب عربي عن طريق اقامة
عدد من امل�رشوعات التنموية له يف
الدول امل�ضيفة.
واع�����رب ع���ن االم����ل يف اخل���روج
بقرارات ت�سهم يف مزيد من التعاون
والتكامل االقليمي يف كافة املجاالت
التنموية التي تخدم ق�ضية املنطقة
العربية وتعزز الت�ضامن والتوافق
حول االولويات «و�صوال باملنطقة
العربية لتنمية م�ستدامة يكون
االن�سان العربي حمورها».

تأكيداً على اهتمامه بالشباب والتعليم

بالتعاون مع المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة

«بيتك» يشارك في حفل متفوقي

مصر توقع اتفاق ًا لتوفير سلع تموينية بمليار دوالر

كلية الهندسة والبترول
���ش��ارك بيت التمويل الكويتي
«ب��ي��ت��ك» يف رع��اي��ة حفل تكرمي
متفوقي طلبة كلية الهند�سة
وال���ب�ت�رول بجامعة الكويت،
ا�ستمرارا للمبادرات وامل�ساهمات
التي تكر�س ري���ادة «بيتك» يف
جم��ال امل�س�ؤولية االجتماعية
ودعم الطلبة وال�شباب ،حيث يعد
احلفل من املنا�سبات التى يحر�ص
«بيتك» على امل�شاركة فيها ،مبا
ي�ؤكد ان��ه اك�بر واك�ثر الداعمني
لل�شباب وم�سرية التعليم .
وتلقى «بيتك» ا���ش��ادة وتقدير ًا
من القائمني على تنظيم احلفل
واحل�����ض��ور ،حيث ع�بر اجلميع
عن تقديرهم مل�شاركة « بيتك»
ودوره املهم واحليوي يف حركة
االقت�صاد واملجتمع ب�شكل عام،
مثمنني اجل��ه��ود ال��ك��ب�يرة التي
يبذلها يف حتمل �أعباء امل�س�ؤولية
االجتماعية جتاه ال�شباب والعملية
التعليمية ،مب��ا يعك�س ري��ادة
«بيتك» ويج�سد مكانته حمليا
واقليميا وعامليا ،وير�سخ دوره
ال�سباق ومتيزه يف امل�س�ؤولية
االجتماعية.
وت�أتي م�شاركة «بيتك» يف حفل
ت��ك��رمي متفوقو كلية الهند�سة

• تكرمي ممثل « بيتك» في احلفل

والبرتول بجامعة الكويت �ضمن
احلر�ص على رعاية الطلبة وال�شباب
ودعم العملية التعليمية ،و�إميانا
ب�أن ال�شباب هم عماد امل�ستقبل
والرثوه احلقيقية للوطن والأ�صل
احلقيقي يف منظومة االقت�صاد
واملجاالت احليوية الأخرى ،وهم
اللبنة اال�سا�سية يف عملية التطوير

وحتقيق االزده��ار يف البالد ،لذا
يوا�صل «بيتك» مبادراته التي
ت�ساند ال�شباب ،وت�ساهم يف
حتقيق �أهدافهم من خالل �إ�ضفاء
طابع امل�شاركة والدعم ،و�إيجاد
�سبل تفتح الآف��اق نحو مزيد من
النجاح والإب���داع والتميز على
خمتلف الأ�صعدة.

وقعت م�رص و«امل�ؤ�س�سة الدولية
اال�سالمية لتمويل التجارة» ع�ضو
جمموعة «البنك اال�سالمي للتنمية»
اتفاقا تنفيذيا لدعم توفري �سلع
متوينية مل�رص بقيمة مليار دوالر.
وذكرت وزيرة اال�ستثمار والتعاون
ال��دويل امل�رصية الدكتورة �سحر
ن�رص �أن االتفاق ي�أتي يف اطار زيادة
التعاون «الوثيق» وتن�سيق اجلهود
ب�ين م�رص وامل�ؤ�س�سة الدولية
اال�سالمية لتمويل التجارة وتنفيذا
ل�رشاكة ا�سرتاتيجية بني الطرفني.
واو�ضحت ن�رص ان االتفاق يت�ضمن
دعم مواد متوينية وغذائية ل�صالح
م�رص وتوفري �سلع ا�سا�سية لنحو
 67مليون مواطن معربة عن تطلعها
لزيادة التعاون مع جمموعة البنك
اال�سالمي للتنمية خالل ال�سنوات
املقبلة.
وا�شارت الى ان ذلك ي�أتي فى ظل
ا�سرتاتيجية تعاون جديدة بني م�رص
والبنك اال�سالمي للتنمية حتى عام
 2021وذلك لدعم برنامج للحكومة
اقت�صادي واج��ت��م��اع��ي .ونوهت
ب�أهمية ا�ستمرار امل�ؤ�س�سة الدولية
اال�سالمية لتمويل التجارة يف تقدمي
برامج دع��م فني مل�ؤ�س�سات دعم
التجارة يف م�رص وذلك بالتعاون
م��ع القطاعني ال��ع��ام واخلا�ص.
وبينت �أن التوقيع ي�أتي يف اطار
اتفاق موقع بني وزارة اال�ستثمار
وال��ت��ع��اون ال���دويل وامل�ؤ�س�سة

• جانب من التوقيع

الدولية اال�سالمية لتمويل التجارة
بقيمة ثالثة مليارات دوالر لدعم
توفري �سلع ا�سا�سية للمواطنني.
و�أك��دت ن�رص حر�ص وزارتها على
زيادة التعاون مع امل�ؤ�س�سة الدولية
اال�سالمية لتمويل التجارة «من
�أجل زيادة التجارة البينية وجذب
املزيد من اال�ستثمارات الى م�رص».
ومن جانبه �أكد الرئي�س التنفيذي
للم�ؤ�س�سة الدولية اال�سالمية لتمويل
التجارة هاين �سنبل التطلع الى
�رشاكة ناجحة ومزدهرة مع م�رص

 1.7مليار درهم حجم تجارة أبوظبي مع عمان في  5أشهر
حققت �أبوظبي حجم تبادل جتاري مع �سلطنة
عمان بنحو  1.7مليار درهم ،خالل ال�شهور
اخلم�سة الأول���ى من العام  ،2018بزيادة
ن�سبتها  ،%54.5مقارنة بالفرتة ذاتها من
العام  ،2017وذلك يف م�ؤ�رش يعك�س ا�ستمرار
ارتفاع وترية التبادل التجاري بني اجلانبني.
وبلغت قيمة واردات �إمارة �أبوظبي من �سلطنة
عمان نحو مليار درهم ،خالل ال�شهور اخلم�سة
الأولى من العام احلايل ،مقارنة بـ  456مليون

درهم خالل الفرتة ذاتها من العام .2017
وعلى �صعيد جتارة �إعادة الت�صدير فقد بلغت
قيمتها  113مليون درهم ،فيما و�صلت قيمة
ال�صادرات �إلى  620مليون درهم.
يذكر �أن حجم التبادل التجاري لل�سلع غري
النفطية بني البلدين و�صل خالل العام 2017
�إلى نحو  3مليارات درهم ،وفقا لأرقام مركز
�إح�صاء �أبوظبي.
وي�شكل التبادل التجاري امل�سجل بني ال�سلطنة

و�إمارة �أبوظبي ،خالل الفرتة من يناير وحتى
مايو من العام اجلاري %56.6 ،من �إجمايل
قيمة التبادل التجاري بني اجلانبني ،طيلة
العام  ،2017وذلك بح�سب الأرقام الر�سمية،
كما ت�صنف �سلطنة عمان �ضمن قائمة الدول
اخلليجية الأك�ثر ن�شاطا من حيث جتارتها
مع �أب��و ظبي ،وذل��ك بعد اململكة العربية
ال�سعودية التي تت�صدر املركز الأول وفقا
للأرقام ال�صادرة عن مركز �إح�صاء �أبوظبي.

وقال خرباء اقت�صاديون �إن حجم التجارة بني
اجلانبني �أكرب بكثري من املوثق �ضمن تقرير
التبادل التجاري ال�سلعي غري النفطية ال�صادر
عن مركز الإح�صاء ،نظرا لكون التقرير ال
ي�شمل جميع جت��ارة �أبوظبي اخلارجية،
ويقت�رص فقط على املوثق عرب املنافذ الربية
والبحرية واجل��وي��ة ل�ل�إم��ارة ،وال ي�أخذ
باالعتبار جتارتها امل�سجلة عرب منافذ �إمارات
الدولة الأخرى.

اقتصاد منطقة اليورو ينمو
 %0.4في الربع الثاني
ت�سارع النمو االقت�صادي يف منطقة اليورو خالل الربع الثاين من
العام احلايل وفق ًا للقراءة النهائية متطابق ًا مع بيانات القراءة
الثانية وذلك بدعم منو ال�صادرات وا�ستهالك الأ�رس.
و�أظهرت البيانات ال�صادرة عن «يورو�ستيت» �أن الناجت الإجمايل
املحلي ملنطقة اليورو ارتفع بنحو  %0.4يف الأ�شهر الثالثة
املنتهية يف يونيو املا�ضي على �أ�سا�س ف�صلي وفق ًا للتوقعات
وهي نف�س م�ستويات الربع الأول.
�أما على �أ�سا�س �سنوي فتباط�أ منو اقت�صاد منطقة اليورو عند
 %2.1يف الربع الثاين من  2018مقابل  %2.4يف الربع الأول.

«نيكي» ُيسجل أكبر خسائر

العقود اآلجلة سجلت مكاسب % 0.2

أسبوعية منذ منتصف مارس

الذهب ارتفع مع تراجع الدوالر
مقابل الين وسط توترات تجارية
عزز الذهب مكا�سبه �أم�س مع هبوط الدوالر مقابل الني بعدما �أ�شار تقرير
�إلى �أن الرئي�س االمريكي دونالد ترامب قد يثري ق�ضايا جتارة مع اليابان،
بينما يتخوف امل�ستثمرون من جولة جديدة من الر�سوم والر�سوم امل�ضادة
بني الواليات املتحدة وال�صني.
وارتفع الذهب  %0.1يف التعامالت الفورية �إلى  1200.88دوالر للأوقية
«الأون�صة» بعدما �سجل �أعلى م�ستوى يف نحو �أ�سبوع يوم اخلمي�س عند
 1206.98دوالرات للأوقية واجته �إلى حتقيق مكا�سب للأ�سبوع الثالث على
التوايل.وارتفع الذهب يف العقود االمريكية الآجلة � %0.2إلى 1206.40
دوالرات للأوقية.ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى ،انخف�ضت الف�ضة %0.1
يف التعامالت الفورية �إلى  14.10دوالر ًا للأوقية.
وارتفع البالتني � %0.1إلى  791.60دوالر ًا للأوقية ،بينما هبط البالديوم
� %0.4إلى  969.99دوالر ًا للأوقية.

على مدى ال�سنوات املقبلة ،م�ؤكدا
�أن م�ؤ�س�سته �ستدعم م�رص من �أجل
احداث املزيد من التنمية .واو�ضح
�أن االتفاقية من �ش�أنها تر�سيخ
�أوا��صر عالقة اجلانبني ف�ضال عن
فوائد جمة تعود بالنفع الكبري على
جهود التنمية االقت�صادية والتطور
االجتماعي والتجارة الداخلية يف
م�رص .وا�شار �سنبل الى �أن امل�ؤ�س�سة
الدولية اال�سالمية لتمويل التجارة
اب��رم��ت خم�س اتفاقيات اطارية
م��ع حكومة م�رص ممثلة ب��وزارة

اال�ستثمار والتعاون الدويل مببلغ
اجمايل ق��دره  9.2مليارات دوالر
امريكي .يذكر �أن جمل�س حمافظي
البنك الإ���س�لام��ي للتنمية وافق
على ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية
الدولية لتمويل التجارة يف يونيو
 2005بهدف تعزيز التجارة بني
البلدان الأع�ضاء يف البنك الإ�سالمي
للتنمية م��ن خ�لال توفري متويل
التجارة وامل�شاركة يف الأن�شطة
ال��ت��ي ت�سهل ال��ت��ج��ارة البينية
والتجارة الدولية.

• الذهب ارتفع  %0.1في التعامالت الفورية

انخف�ض م�ؤ�رش «نيكي» للجل�سة
ال�ساد�سة على التوايل يف ختام
تعامالت �أم�س وذلك مع حركة
بيعية ب�أ�سهم التكنولوجيا
وو�سط خماوف جتارية.
ويف ن��ه��اي��ة اجل��ل�����س��ة هبط
م�ؤ�رش «نيكي» بنحو %0.8
�إل���ى  22307.1ن��ق��اط وهو
�أقل م�ستوى منذ � 21أغ�سط�س
املا�ضي.
وعلى م��دار الأ���س��ب��وع بلغت
خ�سائر امل�ؤ�رش  %2.4وهي
�أك�ب�ر خ�سائر منذ منت�صف
مار�س املا�ضي.
�أم��ا م�ؤ�رش «توبك�س» فهبط

لأدن�����ى م�����س��ت��وى يف �أك�ث�ر
من � 3أ�سابيع ون�صف بن�سبة
 %0.5عند  1684.3نقطة.
وارت��ف��ع ال�ين �أم���ام ال��دوالر
بنحو � %0.08إل��ى 110.66
ي��ن .وان��ت����شرت ح��ال��ة فزع
يف الأ���س��واق بعد �أن ك�شفت
تقارير �أن الرئي�س االمريكي
دونالد ترامب �أبلغ �صحافيني
�أن اليابان �ستكون طرف ًا يف
احلرب التجارية.
وه��ن��اك خم��اوف ب���أن تُ طبق
�إدارة ترامب تعريفات جمركية
جديدة على واردات �صينية
بقيمة  200مليار دوالر.

