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أّنه"  الوكيل،  أحمد  المصرية  التجارية  للغرف  العام  االتحاد  أكد رئيس 
واالستثمارات  البينية  تجارتنا  تنمية  على  سويا  نعمل  الن  االوان  آن 
المشتركة، خاصة بعد قيام حكوماتنا بتطوير مناخ اداء االعمال ببنية 
الحديثة  التحتية  بالبنية  مدعومة  وجاذبة،  مستحدثة  واجرائية  تشريعية 

الالزمة".
جاء ذلك في كلمته التي القاها خالل فعاليات مجتمع االعمال االفريقي 
الذي عقد في العاصمة الصينية بكين بحضور الرئيس المصري عبد 
الفّتاح السيسى والرئيس الصيني شي جين بينغ إضافة إلى رؤساء 32 

دولة افريقية ووفود من 53 دولة.
وقال: "ال بّد من تنمية قطاع النقل واللوجستيات أوال، بمشروعات مثل 
نيروبى،   - مومباسا  حديد  وسكك  تاون،  كيب   - االسكندرية  طريق 
والجوس - كاالبار، وموانئ محورية مثل محور قناة السويس، لنتبادل 

خيراتنا وسلعنا بكفاءة".
وشدد على أّنه "يجب علينا السعي سويا الستغالل منطقة التجارة الحرة 
الثالثية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015 وتضم نصف افريقيا، وهي 
منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دوالر، كمرحلة أولى لمنطقة 

التجارة الحرة االفريقية الشاملة، والتي ستفتح افاق أكبر للتعاون".

المصدر )موقع اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتصّرف(

أحمد الوكيل: آن األوان لتنمية تجارتنا البينية واالستثمارات المشتركة

دعا رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، الشركات 
نظام  إلى  االنضمام  في  والراغبة  النقل  قطاع  في  المتخصصة 
النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية 
قائمة  في  العتمادها  قطر  غرفة  إلى  أوراقها  تقديم  إلى   ،  TIR
التصدير  عمليات  في  النظام  هذا  الستخدام  المعتمدة  الشركات 
الشركة  لدى  يكون  أن  "الغرفة تشترط  أّن  إلى  واالستيراد، مشيرا 
ال  الدولي  البري  النقل  في  خبرة  النظام،  هذا  باستخدام  الراغبة 
تقل عن ثالث سنوات"، مشددا على أّن "غرفة قطر هي الجهة 

الضامنة للرسوم الجمركية".
وأوضح أّن "غرفة قطر انضمت إلى المنظمة العالمية للنقل البري 
الضامنة  الجهة  ذلك  بعد  وأصبحت  الماضي،  العام  اواخر  في 
في  الدولي  البري  للنقل   TIR لنظام  الوطنية  اإلصدار  ومؤسسة 
مشيرا  للجمارك"،  العامة  الهيئة  مع  بالتنسيق  وذلك  قطر  دولة 
إلى أّن "الغرفة ستقوم بانتقاء الشركات التي تنطبق عليها شروط 

استخدام هذا النظام.
إطار  في  الدولي  البري  للنقل    TIR نظام  تطبيق  "يأتي  وقال: 
للتجار،  بالنسبة  والشحن  النقل  تكاليف  وتقليل  التجارة  تسهيل 

باإلضافة الى تيسير النقل البري للسلع والبضائع، حيث أّن نظام 
النقل الجمركي العالمي  TIR  يعتبر  نظام نقل وضمان جمركي 

دولي مطبق عالمًيا".

المصدر )موقع غرفة قطر االلكتروني، بتصّرف(

الشيخ خليفة آل ثاني: غرفة قطر الجهة الضامنة لنظام النقل البري الدولي 



بحث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد هللا سلطان 
رئيس  برئاسة  الهندية،  كارناتاكا  والية  غرف  اتحاد  وفد  مع  العويس، 
االتحاد سادهاكار شيتي، سبل تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين 

إمارة الشارقة ووالية كارناتاكا.
وجرى خالل اللقاء التداول في آفاق التعاون المشترك بين الغرفة واالتحاد، 
بما يخدم مصالح الطرفين، وُيسهم في تمكين القطاع الخاص في البلدين 
من االستفادة من فرص االستثمار المتاحة. كما جرى التطرق إلى مدى 
إمكانية مشاركة غرفة الشارقة في فعاليات مؤتمر "آسيان بلس للشبكات 
في   2019 القادمة  السنة  من  األول  الربع  في  سيعقد  الذي  التجارية"، 

بنغالور عاصمة كارناتاكا.
تشهده  وما  والهند،  اإلمارات  بين  العالقة  "أهمية  إلى  العويس  وأشار 
المستوى  على  وخصوصًا  المجاالت،  مختلف  في  ملحوظ  تطور  من 
االقتصادي والتجاري والتقني وغيرها من المجاالت"، مؤكدا "حرص إمارة 

الشارقة على ترسيخ هذه العالقات، ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع".
من جانبه، أثنى شيتي، على متانة العالقات القائمة بين الهند واإلمارات 

بمسيرة  مشيدًا  الخصوص،  والشارقة على وجه  كارناتاكا  وبين  عمومًا، 
اقتصادي  الشارقة، وما حققته من تطور  التي تشهدها  الشاملة  التنمية 
وبما  اإلقليمي،  المستوى  على  نشط  اقتصادي  كمركز  مرموقة  ومكانة 

توفره اإلمارة من تسهيالت لرجال األعمال الهنود العاملين فيها.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

غرفة الشارقة تبحث آفاق التعاون االقتصادي مع الهند

قيس اليوسف يلتقي وفدا من منظمة العمل الدولّية
بن  قيس  عمان  تجارة وصناعة  إدارة غرفة  مجلس  رئيس  التقى 
محمد اليوسف، في المقر الرئيسي للغرفة وفدا من منظمة العمل 
لمكتب  اإلقليمية  المديرة  بحضور  أمارو،  موسى  برئاسة  الدولية 
الخبراء  من  وعدد  جرادات  ربا  الدكتورة  ببيروت  الدولي  العمل 

بالمنظمة.
وطرق  الالئق  العمل  أخالقيات  استعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
تحسينها، وذلك تنفيذا للبرنامج الوطني للعمل الالئق بالتعاون مع 
منظمة العمل الدولية، والذي يعمل على تنمية المهارات التشغيلية 
طبقا لمتطلبات سوق العمل، كما تناول اللقاء الحديث عن آليات 

تنفيذ البرنامج تطويرا للعالقة بين أطراف اإلنتاج الثالثة.
وأكد اليوسف خالل اللقاء على استعداد الغرفة للعمل في مجال 
أداء  والتي من شأنها رفع  والمنظمة  الغرفة  بين  العالقات  تنمية 
الثالثة  التعاون ما بين أطراف اإلنتاج  القطاع الخاص في ظل 

)الحكومة والقطاع الخاص واتحاد العمال(.

بدوره أشاد موسى أمارو بما تحظى به السلطنة من سالم مجتمعي، 
إضافة إلى بيئة عمل ساعية لتطوير البرامج التشغيلية.
المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة عمان، بتصّرف(

األردن: نمو االستثمارات األجنبية 5 في المئة
أن  شحادة،  مهند  األردني،  االستثمار  لشؤون  الدولة  وزير  توّقع 
المباشر  تدفقات االستثمار األجنبي  المملكة مزيدًا من  تستقطب 
خالل العام 2018 الحالي، لتنمو قيمة تلك االستثمارات نحو 5 

في المئة هذا العام، بعد سنوات من االضطرابات اإلقليمية.
وكان االستثمار األجنبي المباشر نما بنسبة %7.2 العام الماضي 
إلى 1.182 مليار دينار )1.66 مليار دوالر( مقارنة مع 1.102 

مليار دينار في 2016. 
وأوضح الوزير شحادة أّن "االنتعاش الحاصل منذ 2016 يمضي 
االستثمارات  في  انخفاضًا  يشهد  الذي  اإلقليمي  االتجاه  عكس 

كثيرًا  أثرت  السياسية  "الحالة  أّن  إلى  مشيرًا  واألجنبية"،  المحلية 
في خارطة االستثمار"، معتبرا أّن "االستثمار األجنبي في العالم 
العربي تراجع في العام الماضي، ورغم ذلك كان هناك ارتفاع في 
األردن"، الفتا إلى أّنه "يتّم حاليا تطوير منطقة المفرق كمنطقة 

لوجستية توفر الخدمات للمناطق الحدودية".
وقال: "نأمل أن ُيفتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، لكن هذا 
قرار سياسي وأمني. في حين تضاعفت التجارة مع العراق ألربعة 

أمثالها منذ فتح معبر طريبيل الرئيسي العام الماضي".
المصدر )وكالة رويترز لألنباء، بتصّرف(


