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اجتمع األمين العام المساعد في اتحاد الغرف 
القاهرة،  في  شاهين،  علي  شاهين  العربية، 
األغذية  لمنظمة  العام  المدير  مساعد  مع 
والمدير  )الفاو(  المتحدة  لألمم  والزراعة 
األدنى  الشرق  للمنظمة في منطقة  اإلقليمي 
السالم ولد أحمد، حيث  أفريقيا عبد  وشمال 
جرى البحث في التحضيرات الجارية النعقاد 
المؤتمر العربي السادس لالستثمار في األمن 
للعالم  واعد  خيار  الذكية  "الزراعة  الغذائي 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  العربي" 
في الفجيرة بتاريخ 14 – 15 تشرين الثاني 

)نوفمبر( 2018.
الذي  المؤتمر  "أهمّية  على  شاهين  وشدد 
االستثمار  أهمية  على  اإلضاءة  إلى  يهدف 
على  تركز  ألنها  الذكية"،  "الزراعة  في 
للزراعة ألقل مساحة من  األمثل  االستغالل 
األرض وأقل كمية من المياه للحصول على 
يجعلها  مما  المحاصيل،  من  إنتاج  أفضل 

لتحقيق  العربي  للعالم  واعدا  مستقبليا  خيارا 
مشكالت  ومواجهة  مستدام  زراعي  إنتاج 
محدودية الموارد والتغير المناخي التي تواجه 

القطاعات الزراعية في الدول العربية".
بدوره نّوه ولد أحمد بالتعاون القائم بين اتحاد 
والزراعة  األغذية  ومنظمة  العربية  الغرف 

"ضرورة  إلى  الفتا  )الفاو(،  المتحدة  لألمم 
تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مسائل 
واألبحاث  المناخي  والتغير  الغذائي  األمن 

المتعلقة بالزراعة".
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

شاهين علي شاهين يبحث التعاون مع منظمة "الفاو" 

االجتماع  السعودية  الغرف  مجلس  يستضيف 
مجلس  دول  غرف  اتحاد  لمجلس  الخمسين 
العاصمة  في  بمقره  وذلك  الخليجي  التعاون 
التجارية  الغرف  رؤساء  وبحضور  الرياض، 
الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها واألمانة العامة 

لالتحاد.
وبهذه المناسبة أشار رئيس اتحاد الغرف الخليجية 
"االجتماع  أّن  إلى  الرميثي،  مرشد  ثاني  محمد 
عجلة  دفع  شأنها  من  مهمه  مواضيع  سيناقش 
في  السيما  االتحاد  لمسيرة  والنجاح  التطوير 
التي  والمتغيرات  والمستجدات  التطورات  خضم 
تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون وما يتطلبه 
ذلك من تركيز مكثف على تعزيز مسيرة القطاع 
من  الكثير  اليوم  أمامه  الذي  الخليجي  الخاص 
الملفات المهمة ويتوجب التركيز عليها وضرورة 
تواجه  الزالت  التي  المعوقات  ازالة  على  العمل 
الخليجي  االقتصادي  العمل  بآخر  او  بشكل 

المشترك".

اتحاد  لرئيس  األول  النائب  أوضح  جهته  من 
الغرف الخليجية ورئيس مجلس الغرف السعودية 
الدكتور سامي بن عبدهللا العبيدي، أّن "االجتماع 
الدوري لالتحاد يأتي في ظل العديد من التحديات 
الذي  األمر  المنطقة  بها  تمر  التي  والتطورات 
التعاون  واستمرار  الجهود  مضاعفة  يتطلب 
االقتصادي   والتكامل  الوحدة  مسيرة  الستكمال 

والسوق الخليجية المشتركة بما يحقق تطلعات قادة 
دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها"، مؤكدًا 
"أهمية  تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في 
مسيرة التنمية بدول المجلس وصياغة توجهات 
بشكل  والمشاركة  الخليجي  االقتصادي  العمل 
فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع الوحدة االقتصادية".

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

سامي العبيدي: الستكمال مسيرة السوق الخليجية المشتركة



القسم  رئيس  يرافقه  رامبلينغ  كريس  لبنان  في  بريطانيا  سفير  زار 
التجاري في السفارة بول خواجة والسكرتير الثانية في السفارة نتاشا 
ستونسبيري، مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل 
لبنان، حيث عقد لقاء عمل مع رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية 
تنمية  في  البحث  وتم  شقير،  محمد  اللبنانية  الغرف  اتحاد  ورئيس 
العالقات االقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، 
كما تطرق البحث الى االجراءات الواجب اتخاذها في هذا السياق بعد 

خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي.
أّن  إلى  الفتا  العالم،  في  االقتصادي  بريطانيا  بموقع  شقير  وأشاد 
"القطاع الخاص اللبناني مهتم جدًا بتعزيز التعاون الثنائي بهدف تنمية 
التبادل التجاري واالستفادة من الفرص االستثمارية المتاحة، واألهّم 
والتكنولوجيا  الخبرات  من  اللبنانية  والشركات  الخاص  القطاع  إفادة 

الحديثة المعتمدة في بريطانيا على أكثر من مستوى".
من جهته، تطرق السفير رامبلينغ الى العالقات التاريخية الوطيدة بين 
لبنان وبريطانيا والتي تمتد الى عشرات السنين في مجال االقتصاد 

والتعليم، مشيرا إلى "اننا أمامنا الكثير من الفرص لتعزيز العالقات 
التجارية والتعاون في ما بيننا، لدينا شركات بريطانية عدة في لبنان 

حققت نجاحًا ويمكننا البناء عليها إليجاد  فرص أخرى للتعاون".
المصدر )موقع اتحاد الغرف اللبنانية، بتصّرف(

محمد شقير يلتقي سفير بريطانيا لتعزيز العالقات االقتصادية

أصدر رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، مرسوما بشأن االستثمار األجنبي المباشر، والذي يهدف 

إلى تعزيز وتنمية البيئة االستثمارية والترويج لجذب االستثمار 
األجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة.

ويهدف القانون لترسيخ مكانة اإلمارات كمركز جذب رئيسي 
لالستثمار األجنبي المباشر على المستويين اإلقليمي والعالمي، 
واستقطاب وتشجيع االستثمار األجنبي، وتوسيع قاعدة اإلنتاج 

وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب، 
إضافة لزيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة في القطاعات 

ذات األولوية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص 
العمل في المجاالت المختلفة، وتحقيق العائد األفضل للموارد 

المتاحة وتحقيق قيم مضافة عالية لالقتصاد.
وتعامل شركات االستثمار األجنبي المرخصة بموجب القانون 

الجديد معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات 

النافذة في الدولة واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
وتحدد شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع االستثمار 

األجنبي المباشر المدرجة بالقائمة اإليجابية والوثائق المطلوبة وفقا 
ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بالدولة والقوانين 

المحلية المعمول بها في اإلمارة المعنية.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

اإلمارات تقّر قوانين جديدة لجذب االستثمارات األجنبية

قفزت إيرادات المملكة العربية السعودية غير النفطية حتى نهاية 
الربع الثالث من العام الحالي 2018 بنسبة 48 في المئة، 

مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفع حجم اإلنفاق 
الحكومي خالل الفترة ذاتها بنسبة 25 في المئة.

وفي هذا الشأن، نّوه مجلس الوزراء السعودي، بما حققه االقتصاد 
من نمو، حيث تشير األرقام إلى نمو اإليرادات غير النفطية 

حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة %48، ونمو اإلنفاق 
الحكومي بنسبة %25، وهو األمر الذي أسهم بشكل فّعال في دعم 

النمو االقتصادي.
وتأتي هذه التطورات اإليجابية، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية 

عن موازنة العام المقبل 2019، حيث من المتوقع أن تبلغ جملة 
النفقات في ميزانية 2019 نحو 1.106 تريليون ريال، ما يعادل 

295 مليار دوالر، مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خالل العام الحالي 
بنحو %7، فيما أعلنت وزارة المالية السعودية، أن هذا اإلنفاق يأتي 

في إطار السعي لتحقيق مستهدفات النمو االقتصادي.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

السعودّية: نمو االنفاق الحكومي 25 في المئة


