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كانون الثاني (يناير) 2019نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

نائل الكباريتي رئيسا لغرفة تجارة األردن للمرة الثالثة
حسم أعضاء غرفة تجارة األردن هوية الرئيس الجديد
للغرفة ،وذلك خالل االنتخابات الداخلية التي عقدت في
مقر الغرفة بحضور كامل األعضاء الثالثين المنتخبين
منهم أو المعينين.
وتمكنت الهيئة العامة من تجديد الثقة برئيس الغرفة
العين نائل الكباريتي الذي تمكن من الحصول على 18
صوتا من أصل  30صوت ،فيما لم يتمكن المنافسين
االثنين وهما عرب الصمادي رئيس غرفة تجارة عجلون
من الحصول إال على  7أصوات فقط ،فيما حصل المنافس الثالث

عبد السالم الذيابات رئيس غرقة تجارة الرمثا على 5
أصوات فقط.
وبذلك يكون الكباريتي رئيسا لغرفة تجارة األردن للمرة
الثالثة على التوالي بعد أن حصل على ثقة الجميع
باعتباره األكثر قدرة واألكثر كفاءة على إدارة الغرفة
في هذه المرحلة بالذات العتبارها المرحلة المليئة
بالضغوطات والتحديات.
بتصرف)
المصدر (غرفة تجارة األردنّ ،

بحث االجتماع الثالثين للجنة االقتصادية المشتركة بين و ازرة الصناعة
والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين الذي عقد في "بيت
التجار" ،العديد من المواضيع التي تركزت حول االرتقاء بالقطاع الخاص
بمملكة البحرين .كما استعرض االجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة
أبرزها متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في
مواجهة مختلف التحديات.
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني ،دعم
وّ
الحكومة لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير
القطاع االقتصادي في مملكة البحرين ،وتعزيز البنية التشريعية بما يخدم
المصلحة العامة لالقتصاد الوطني.
عبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير
من جهته ّ
عبد هللا ناس ،عن تقديره البالغ لو ازرة الصناعة والتجارة والسياحة على
كافة الجهود التي تبذلها في سبيل االرتقاء باالقتصاد الوطني وتحقيق

رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب ،كما أكد على أهمية
التشاور من اجل الوصول الى مرئيات مشتركة تعزز من دور الغرفة
كشريك فاعل ومتفاعل في صياغة القرار االقتصادي.
بتصرف)
المصدر (غرفة تجارة وصناعة البحرينّ ،

أطلقت المملكة العربية السعودية ،برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية الذي يندرج ضمن  13برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة
.2030
أن
وفي هذا اإلطار ،أشار وزير النقل السعودي نبيل العامودي ،إلى ّ
"البرنامج سوف يساهم بنحو  1.2ترليون ريال في االقتصاد السعودي
بحلول  ،2030وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم االقتصاد حالياً.
كما ّأنه سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من  700مليار ريال ،كما
سيخلق  1.6مليون وظيفة ،ويرفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر
من ترليون ريال".
تميز برنامج الصناعة هي التكامل بين
وأوضح ّ
أن "العالمة الفارقة التي ّ
الجهات الحكومية ذات العالقة من خالل تظافر جهود  34جهة حكومية

وشبه حكومية ،إذ منذ انطالق رؤية المملكة  ،2030بدأ التخطيط
للبرنامج الصناعي ،ووضع أسس وقواعد إطالقه ،وقد سبق ذلك طرح
مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج بقيمة  165مليار ريال على
هامش مبادرة مستقبل االستثمار ".
أن "برنامج تطوير الصناعة
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ّ
الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من  330مبادرة ،ستحقق أكثر
من ثلث مستهدفات "رؤية المملكة  ،"2030وسيتم طرح مشاريع جاهزة
للتفاوض من خالل صفقات تفوق قيمتها  70مليار ريال ،تشكل الدفعة
األولى من االستثمارات ،كما أننا نطمح من خالل هذا البرنامج إلى
استقطاب ترليون و 600مليار ريال من االستثمارات".
بتصرف)
المصدر (موقع العربية .نتّ ،

غرفة تجارة وصناعة البحرين تبحث االرتقاء بالقطاع الخاص

السعودية ّ
تدشن أضخم برنامج للصناعة الوطنية

سلطنة عمان تطلق رؤية 2040
تستهدف الحكومة العمانية من خالل «رؤية ُعمان  ،»2040التي
أطلقت السلطنة مؤتم ار وطنيا لمناقشة محاورها وركائزها ،مضاعفة
النصيب الحالي للفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ليصل
معدل النمو فيه إلى  6في المائة ،في الوقت الذي تتطلع فيه أن
تساهم القطاعات غير النفطية بما نسبته  93في المائة في الناتج
المحلي اإلجمالي ،وأن ترتفع مساهمة االستثمار األجنبي إلى 10
في المائة.
وتسعى السلطنة من خالل رؤيتها  2040إلى أن تكون حصة القوى
العاملة الوطنية نحو  42في المائة من إجمالي الوظائف المستحدثة
في القطاع الخاص.
وفي هذا المجال ،أوضح وزير التراث والثقافة رئيس اللجنة الرئيسية
أن
«عمان  »2040هيثم بن طارق آل سعيدّ ،
للرؤية المستقبلية ُ
"اللجنة حرصت على أن يكون المجتمع بمختلف شرائحه وبكافة

محافظات السلطنة حاض اًر ومساهماً في إعداد مشروع الرؤية ،وشريكاً
أساسيا وأصيالً في صياغة أولوياته وتطلعاته".
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

قطر تتص ّدر "بيئة ريادة األعمال حول العالم"

تصدرت قطر المرتبة األولى في بيئة ريادة األعمال حول العالم ،وذلك
حسب تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال لعام  ،2018الذي شاركت
فيه  54دولة.
وجاء هذا الترتيب نتيجة استطالع رأي عام شمل خبراء عالميين في
مختلف المجاالت حول كافة المؤشرات والعناصر التفصيلية المؤثرة على
واقع ومستقبل هذا القطاع في الدولة.
شخص
ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال ،تقري اًر مستقالً ُي ّ
واقع ريادة األعمال في  54دولة حول العالم وفًقا ألفضل الممارسات

العالمية ،ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض
تطوير بيئة ريادة األعمال في كل دولة.
وكشف بنك قطر للتنمية (العضو في تحالف المرصد العالمي لريادة
األعمال) ،أن التقرير أظهر أن مؤشر البيئة المحلية لريادة األعمال في
قطر سجل نحو  6.7نقطة من إجمالي  10نقاط ،لتحتل قطر المرتبة
األولى من بين جميع الدول المشاركة في تقرير عام  ،2018تلتها
إندونيسيا ،بنحو بـ  6.6ثم هولندا  6.5نقاط.
بتصرف)
المصدر (صحيفة العربي الجديدّ ،

