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نّظم اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة اإلمارات بالتعاون مع غرفة 
السوري،  الخاص اإلماراتي-  القطاع  أبو ظبي، ملتقى  تجارة وصناعة 
لبحث إمكانية تعزيز التعاون االستثماري والتجاري بين رجال األعمال 
يعود  بما  المتاحة،  الفرص  أهم  وبحث  السوريين،  ونظرائهم  اإلماراتيين 

بالنفع والمصلحة المشتركة.
وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  الغرف،  اتحاد  رئيس  وأكد 
والقطاع  األعمال  اهتمام مجتمع  الرميثي،  ثاني مرشد  أبو ظبي محمد 
القطاع  في  المتاحة  االستثمارية  بالفرص  اإلمارات  بدولة  الخاص 
الخاص السوري، مشيرًا إلى أهمية الشراكات التجارية المختلفة في شتى 
القطاعات االستثمارية، بين مجتمع األعمال وفعاليات القطاع الخاص 
اإلماراتي-  الخاص  القطاع  ملتقى  تنظيم  أن  إلى  الفتًا  الجانبين،  لدى 

السوري، يأتي في إطار استعراض أهم الفرص والمناخات االستثمارية 
التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة. كما يعد فرصة 
لعقد  األعمال،  ورجال  الخاص  القطاع  وفعاليات  للمستثمرين  سانحة 
لقاءات مثمرة فيما بينهم، تتيح مجاالت االطالع والتعرف عن كثب إلى 

مزايا بيئة األعمال.
من جانبه، أكد رئيس الوفد التجاري السوري، أمين السر العام التحاد 
غرف التجارة السورية محمد حمشو، أّن "زيارة وفد القطاع الخاص السوري 
االستثمار  مجاالت  في  للشراكات  جديدة  آفاق  فتح  على  للعمل  تأتي 
والتجارة، داعيًا فعاليات ومجتمع األعمال في القطاع الخاص اإلماراتي 

إلى االستثمار في مختلف األنشطة االقتصادية والتجارية في سوريا".
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

ملتقى القطاع الخاص اإلماراتي – السوري ينعقد في أبو ظبي

ارتفاع  روبنز حنون، عن  البرازيلية  العربية  التجارة  رئيس غرفة  كشف 
الواردات البرازيلية من العالم العربي بنسبة 18 في المئة، لتصل إلى قيمة 
إجمالية تبلغ 7.6 مليار دوالر، مقارنة بعام 2017 الذي بلغ فيه إجمالي 
قيمة الواردات 6.4 مليار دوالر، إذ سّجل إجمالي حجم البضائع الواردة 

ما يقارب 17.6 مليار كيلوغرام.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  البرازيلية  الواردات  "حققت  وقال: 
مليون  بـ186  مقارنة  دوالر  مليون   561 قيمتها  بلغت  إذ  كبيرًا،  نموًا 
دوالر حققتها العام الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعًا بلغ 200 في المائة. 
إلى  المصّدرة  الدول  أبرز  قائمة  السعودية  العربية  المملكة  وتصّدرت 
 23 بلغت  بزيادة  دوالر،  مليار   2.3 بنحو   2018 عام  في  البرازيل 
في المائة مقارنة بعام 2017، تليها مصر بقيمة 269 مليون دوالر، 
مليون   124 بقيمة  مليون دوالر، وسلطنة عمان   212 بقيمة  والكويت 
دوالر، والبحرين بقيمة 116 مليون دوالر خالل عام 2018. وبلغ حجم 
البضائع من مصر ما يعادل 1.14 مليار كيلوغرام، ومن الكويت 622 

مليون كيلوغرام، ومن سلطنة عمان 391 مليون كيلوغرام، ومن البحرين 
280 مليون كجم. 

وأّكد حنون أّن "إحصائيات عام 2018 تعكس أهمية الجهود المتواصلة 
للغرفة التجارية العربية البرازيلية في تعزيز العالقات التجارية القائمة بين 

البرازيل والعالم العربي".
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

روبنز حنون: ارتفاع الواردات البرازيلية من العالم العربي
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الحمد  الخالد  صباح  الكويتي،  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  أعلن 
واالجتماعية  االقتصادية  التنموية:  القّمة  انعقاد  خالل  الصباح، 
الشيخ  الكويت  ألمير  مبادرة  عن  اللبنانية،  الجمهورية  في  الرابعة 
صباح األحمد الجابر الصباح، تقضي بإنشاء صندوق لالستثمار في 
المجاالت التكنولوجية برأسمال 200 مليون دوالر، وقد دعمت قطر 
المبادرة الكويتية عبر ضخ 50 مليون دوالر في رأسمال الصندوق.

وكشف الصباح في كلمة له عن أن رأسمال الصندوق المقترح 200 
مليون دوالر يشارك فيه القطاع الخاص للبلدان العربية "بينما تبلغ 

حصة الكويت منه 50 مليون دوالر. لكّنه لم يفصح عن أية تفاصيل 
بشأن جنسية الصندوق ومقره والمناطق الجغرافية التي تغطيها أنشته 

المستقبلية.
من ناحيته أكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي، الموافقة 
بدعم  قطر  دولة  أمير  توجيه  معلنًا  الكويتية،  المبادرة  على  مباشرة 
مبادرة أمير دولة الكويت عبر مساهمة قطر بخمسين مليون دوالر 

في رأسمال هذا الصندوق.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

إنشاء صندوق عربي لالستثمار في المجاالت التكنولوجية

أّكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خالل كلمة ألقاها 
في افتتاح فعاليات القمة التنموية: االقتصادية واالجتماعية الرابعة في 
بيروت، وقال أبو الغيط، أّنه "ال استقرار مستدامًا من دون نمو شامل، 
غيرنا  سلكه  وقد  ليس سهاًل،  وهو  معروفًا،  التنمية صار  إلى  فالسبيل 
من قبلنا وصارت له متطلبات، أولها تحقيق معدالت عالية من النمو 

االقتصادي ال تقل عن %6 أو %7 نموًا لفترة زمنية ممتدة".
ولفت إلى أّن "معدالت النمو الحالية ليست كافية لتحقيق الطفرة التنموية 
المنشودة، وهذا يبقى رهنًا باستقرار سياسي وأمني تدفع ثمن غيابه بعض 

الدول"، موضحا أّنه "رغم الجهود التي بذلت في السنوات الماضية من 
بعيدة عن إطالق  العربية  المنطقة  تزال  االقتصادي، ال  النهوض  أجل 

إمكاناتها الكاملة".
والحظ أن نصف صادرات العالم العربي من المواد البترولية، وأن الحاجة 
كبيرة إلى تنويع االقتصادات، من أجل تحصينها من التقلبات المرتبطة 
وتعزيز  األعمال  بيئة  تحسين  إلى  الحاجة  فضاًل عن  الطاقة،  بأسعار 

التنافسية وريادة األعمال والمبادرة.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

أبو الغيط: ال استقرار مستداما من دون نمو شامل


