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العبيدي،  سامي  الدكتور  السعودية،  الغرف  مجلس  رئيس  التقى 
نقي، حيث جرى  الرحيم  عبد  الخليجية  الغرف  اتحاد  عام  أمين 
البحث في الدور المأمول من االتحاد والغرف التجارية والقطاع 
مجلس  لدول  التنموية  التوجهات  مساندة  في  الخليجي  الخاص 
التعاون الخليجي، خصوصًا في ظل الرؤى االقتصادية الجديدة 

التي تتبناها دول المجلس.
وناقش اللقاء آفاق التعاون بين االتحاد ومجلس الغرف السعودية، 
كممثل لقطاع األعمال السعودي، في تعزيز دور القطاع الخاص 
الخليجي في مسيرة التنمية االقتصادية بالدول الخليجية، مستعرضًا 
أجندة عمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خالل الفترة 

المقبلة.
االقتصادي  العمل  "تعزيز  إلى  العبيدي،  سامي  الدكتور  ودعا 
الخليجي المشترك، والعمل على مسار تطوير وتعظيم االستفادة 
التعاون في  التي حققتها دول مجلس  من اإليجابيات والمكاسب 
مسيرتها نحو التكامل االقتصادي، جنبًا إلى جنب مع مسار تذليل 
الصعوبات والتحديات، وإيجاد الحلول المناسبة لها"، مشددا على 
"أهمية اللقاءات التشاورية، التي يعتزم عقدها مع عدد من الوزراء 
الخليجي،  الخاص  القطاع  وتحديات  قضايا  لمناقشة  الخليجيين 
بين  الشراكة  وتعزيز  والضرائب،  العمل  سوق  قضايا  ومنها 

القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وتفعيل دور القطاع 
الخاص في الشأن االقتصادي، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في 

صنع القرارات االقتصادية.

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

سامي العبيدي: لتعزيز العمل االقتصادي الخليجي المشترك

لفت رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة في لبنان محمد 
شقير، إلى أن "قانون تشجيع االستثمار موجود لكنه بحاجة الى 

تعديل ومن المعيب عدم تحديث القوانين التجارية".
وشدد شقير على أّن "الجميع في لبنان يعلم أّن لبنان ال يمكنه 
"الشرط االساسي  أّن  الفساد"، موضحا  الكم من  أن يستمر بهذا 
للدول المانحة في مؤتمر سيدر كان مكافحة الفساد وتعديل بعض 

القوانين".
وتابع شقير: "أدى إقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص 
من قبل الحكومة، إلى حصول لبنان على 11 مليار دوالر من 
مؤتمر "سيدر" الذي عقد قبل عّدة أشهر في العاصمة الفرنسية 
باريس، وكّنا نتخّيل أننا لن نحصل على أكثر من 6 مليار دوالر"، 
مشيرا الى أن "هناك ثقة بالقطاع الخاص اللبناني وكل القطاعات 

المصدر )موقع االقتصاد االلكتروني، بتصّرف(ستمول بعد تشكيل الحكومة".

محّمد شقير: قانون تشجيع االستثمار في لبنان بحاجة لتعديل



إلى  الماضي  الثاني  الربع  خالل  األردن  في  البطالة  معّدل  ارتفع 
18.7 في المئة من 18.4 في المئة خالل الربع السابق. وكان معدل 
بحسب  المئة  في   18 بلغ   2017 عام  الثاني  الربع  البطالة خالل 

بيانات دائرة اإلحصاءات العامة األردنية. 
وبلغ معدل البطالة بين الذكور 16.6 في المئة، في مقابل 26.8 في 
المئة لإلناث، كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة كان مرتفعًا بين 
حملة الشهادات الجامعية، إذ بلغ 23.5 في المئة مقارنة بالمستويات 
التعليمية األخرى. ووفقا للبيانات فإّن 55.8 في المئة من إجمالي 

العاطلين من العمل هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، في حين أّن 
44.2 في المئة كانت مؤهالتهم التعليمية أقل من الثانوي.

إلى ذلك، بلغت نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
في األردن نحو 26.5 في المئة عام 2017. وتتوزع النسبة على 
مباشرة  وضرائب  المئة،  في   17.3 ونسبتها  مباشرة  غير  ضرائب 
اقتطاعات  من  المئة  في   5.5 جانب  إلى  المئة،  في   3.7 نسبتها 

الضمان االجتماعي. 
المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

ارتفاع البطالة في األردن إلى 18.7 في المئة

اتفاقات وعقود بـ 18.3 بليون دوالر بين مصر والصين
إلى  زيارته  خالل  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  شهد 
جمهورية الصين الشعبية، توقيع اتفاقات وعقود عدة مع عدد من 
الشركات الصينية لتنفيذ مشاريع مختلفة في مصر بقيمة استثمارية 

تبلغ نحو 18.3 بليون دوالر.
المركزية  الثانية لألعمال  المرحلة  إنشاء  المشاريع  وتتضمن هذه 
في العاصمة اإلدارية، إضافة إلى مشروع محطة الضخ والتخزين 
بجبل عتاقة، وإنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، فضاًل عن 
مشروع منطقة مجموعة شاوندونغ روي للمنسوجات، ومشروع تاي 
شان لأللواح الجبسية، ومشروع شيامن يان جيانغ لتصنيع المواد 
الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة 

السويس.
كذلك تم توقيع 3 عقود مع كبرى الشركات الصينية المتخصصة 
تزيد  باستثمارات  األلواح  وصناعة  والنسيج  الغزل  مجاالت  في 
على بليون دوالر، حيث تهدف العقود إلى العمل بمنطقة "تيدا" 
الصناعية في المنطقة االقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة. 

كما وقعت شركة "تشاينا ستيت كوانستراكشن"، عقودًا بقيمة 9.6 
بليون دوالر مع كيانات مصرية.

المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

مجلس الوحدة االقتصادية العربية يوقع اتفاقية لتطوير االقتصاد الرقمي
العربية  الدول  بجامعة  العربية  االقتصادية  الوحدة  مجلس  وّقع 
اتفاقية مع جامعة القاهرة لتطوير رؤية عربية مشتركة لالقتصاد 
الرقمي بدعم من دولة اإلمارات، تشارك فيها مؤسسات ومنظمات 
دولية وعربية ونخبة من كبار المسؤولين العالميين المتخصصين 

في مجال االقتصاد الرقمي.
وأوضح األمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية بجامعة 
الدول العربية السفير محمد الربيع أّن "هذا المشروع، الذي يأتي 
مؤخرًا  أقيم  الذي  الرقمي  االقتصاد  مؤتمر  توصيات  أهم  كأحد 
في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، يستهدف تطوير 
ما  على  معتمدة  العربية  المنطقة  في  الرقمي  االقتصاد  وتنمية 
شأنها  من  الرؤية  وهذه  الرابعة،  الصناعية  الثورة  تقنيات  أتاحته 
أن تدعم االستقرار االقتصادي في المنطقة العربية وتعزز العمل 

العربي المشترك.
واعتبر رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي لالقتصاد الرقمي علي 
محمد الخوري، أّن "هذه الرؤية العربية تأتي في توقيت مهم، حيث 
أّن أمام الدول العربية فرصة كبيرة لتحقيق قفزات في هذا المجال"، 

مؤكدا أّن "االستثمار في التحول الرقمي سيكون ذا جدوى وجاذبية 
إذا ما تم توجيهه لسوق المنطقة العربية والذي يتجاوز ال 400 

مليون نسمة".

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية(


