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شارك رئيس اتحاد الغرف العربية، محمد عبده سعيد، يرافقه أمين عام 
االتحاد الدكتور خالد حنفي، ومديرة الغرف العربية واألجنبية المشتركة 
هدى كشتان، في حفل االستقبال الشتوي الذي أقامته غرفة التجارة العربية 
والرؤساء  الشخصيات  وكبار  السفراء  من  العديد  بحضور  البريطانية، 
التنفيذيين من القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والبريطاني.

وجرى خالل حفل االستقبال، اإلعالن عن تعيين مرشح مجلس الغرف 
التجارة  لغرفة  تنفيذيا  ورئيسا  عاما  أمينا  رضا،  علي  بندر  السعودية 
العربية البريطانية، والذي تم ترشيحه من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف 
العربية والموافقة على تعيينه من قبل مجلس إدارة غرفة التجارة العربية 

البريطانية. كما تمت موافقة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية 
على تعيين عبد السالم اإلدريسي نائبًا لألمين العام.

وبهذه المناسبة، ألقى األمين العام التحاد الغرف العربية الدكتور خالد 
حنفي، كلمة شكر فيها الغرفة البريطانية، وأكد على الدور الفعال الذي 
تقوم به غرفة التجارة العربية البريطانية، موضحًا أن تعيين األمين العام 
والرئيس التنفيذي الجديد ما هو إال استكمال للمسيرة والعطاء الذي تقدمه 
للغرفة لضمان االزدهار والتبادل االقتصادي بين بريطانيا والدول العربية.

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

رئيس االتحاد يشارك في حفل االستقبال الشتوي للغرفة العربية - البريطانية

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد هللا ناس، القائم 
السعودية  العربية  المملكة  لدى  األرجنتينية  الجمهورية  سفارة  بأعمال 
تعزيز  سبل  في  اللقاء  خالل  البحث  تّم  حيث  فرانشسكيني،  فيديريكو 

وتنمية العالقات التجارية الثنائية بين البلدين.
ودعا ناس إلى تكثيف توافد وتبادل الوفود التجارية بهدف تحفيز أصحاب 
األعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين على استكشاف المزيد من 
الفرص االستثمارية المتاحة، سعيًا إلى تعزيز وتعميق العالقات الثنائية 

بين مملكة البحرين وجمهورية األرجنتين.
وأشار إلى أّن "ظروف ومزايا االستثمار في مملكة البحرين تعتبر األفضل 
في المنطقة، حيث تعّد البحرين بوابة لجميع أسواق دول مجلس التعاون 
اضافًة  متطورة،  اتصاالت  بشبكة  األسواق  بتلك  الرتباطها  الخليجي 
للتواجد  التشريعية والقانونية تشجع االستثمارات األجنبية  البيئة  أن  إلى 
العالمية  الشركات  من  "العديد  أّن  إلى  الفتا  البحرين"،  في  واالستثمار 
الكبرى قد اتخذت من البحرين مقرًا إقليميًا لها نظرًا لهذه المزايا المتاحة".

من جانبه أعرب فرانشسكيني عن اهتمام بالده باالرتقاء بمستوى العالقات 
في  الخاص  القطاع  دور  تفعيل  البحرين من خالل  مملكة  مع  الثنائية 

البلدين لتنمية وتنشيط االستثمارات المشتركة.
المصدر )غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

سمير ناس يبحث سبل تعزيز العالقات التجارية مع األرجنتين



أشار األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى "أننا 
نحتاج إلى االنتقال من تركيز االستثمار في استراتيجيات النمو 
االقتصادي والبنى التحتية، على ما في هذا النوع من االستثمار 
من أهمية، إلى االستثمار في البشر، الذين هم أداة التنمية وغايتها 

ورأس مالها الحقيقي وهدفها النهائي في الوقت ذاته".
وشدد أبو الغيط خالل كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال منتدى 
المجتمع المدني والشباب العربي على أّن "إطالق مبادرة االستثمار 
في اإلنسان في إطار قناعة ولدتها الظروف والتحديات التي مرت 
بها منطقتنا، ورسختها التجارب العملية في مختلف أنحاء العالم، 
تتأسس على أن هذا النوع من االستثمار هو أنجح السبل لتحقيق 

المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(النمو االقتصادي واالجتماعي المنشود".

أبو الغيط: االستثمار في االنسان أنجح السبل لتحقيق النمو االقتصادي

كشفت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان(، 
عن أن ارتفاع أسعار النفط يعزز توقعات تسارع معدالت نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي في دول منطقة الشرق األوسط بمعدل متوسط 2.8 
في المئة، ليبلغ 2.703 تريليون دوالر عام 2018، ليواصل االرتفاع 

بمعدل 3.9 في المائة إلى 2.888 تريليون دوالر عام 2019.
وتوقعت المؤسسة في تقرير خاص عن االقتصادات العربية، ضمن 
نشرتها الفصلية الرابعة لعام 2018، أن ينعكس تحسن أسعار النفط 
وإصالح أسعار الصرف على مؤشرات األداء الخارجي لبعض الدول 
العربية، مرجحة تحسن أداء الحساب الجاري في 12 دولة عربية، منها 
6 دول ستحقق فائضا خالل عامي 2018 و2019. كما توقعت أن 
يتحسن أداء الموازنات الحكومية ليرتفع عدد الدول التي تحقق فائضا، 
من دولة واحدة في العام 2017 إلى 5 دول عامي 2018 و2019.

ووفقا للتقرير ستعاود االحتياطات الدولية في دول المنطقة نموها 
إلى 1.058 تريليون دوالر العام 2018، ثم إلى 1.111 تريليون 

دوالر العام 2019.
الحدود اآلمنة  التي تقع ضمن  العربية  الدول   مع استقرار عدد 
التي تغطي فيها االحتياطيات واردات الدولة لمدة 5 أشهر عند 

10 دول خالل العام 2018.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

2.88 تريليون دوالر حجم الناتج المحّلي اإلجمالي للبلدان العربية في 2019

تراجعت تحويالت العاملين األردنيين في الخارج، خالل األشهر التسعة 
األولى من العام الجاري بنسبة 1.4 في المئة على أساس سنوي.

تحويالت  قيمة  بلغت  المركزي  البنك  عن  الصادرة  البيانات  وبحسب 
العمالة األردنية في الخارج، حتى نهاية سبتمبر )أيلول( الماضي 1.95 
مليار دينار )2.75 مليار دوالر(. في حين كان المركزي قد توقع في 
وقت سابق من العام الجاري، نمّو قيمة حواالت المغتربين األردنيين 
التقديرات  وتشير  سنوية.  بمقارنة  المئة  في   4 بنحو  العام  هذا  طيلة 
إلى أن قرابة 80 في المئة من المغتربين األردنيين يتواجدون في دول 
المئة في الواليات المتحدة وكندا و4.3 في  الخليج العربي و11 في 

المئة في أوروبا ونحو 3 بالمئة في باقي الدول العربية.
وتعّد تحويالت العاملين في الخارج، من أهم روافد االقتصاد األردني 
من العمالت األجنبية، إلى جانب قيمة الصادرات السلعية والخدمية، 
العمالة  تحويالت  وبلغت  الخارجية.  والمساعدات  والقروض  والمنح 

األردنية المقيمة في الخارج خالل العام الماضي، وفق البنك المركزي 
األردني، نحو 3.7 مليار دوالر.

المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصّرف(

تراجع تحويالت العاملين األردنيين في الخارج


