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لملتقى  الرابعة  الدورة  الوزراء د. مصطفى مدبولي  يفتتح رئيس مجلس 
الفاعليات  كأولى  افريقيا«،  الى  »معا  عنوان  تحت  لالستثمار  مصر 
عقد  مع  يتواكب  والذي  االفريقيى  لالتحاد  مصر  لرئاسة  االقتصادية 
واالسالمية  والعربية  االفريقية  الغرف  اتحادات  ولجان  ادارات  مجالس 
بحضور  وذلك  دولة   30 من  أكثر  في  المشتركة  والغرف  والمتوسطية 
أكثر من 1000 من قيادات الغرف والمال واالعمال وكبار الشخصيات 
التجارية  الغرف  اتحادات  رئيس  وأّكد  واألجنبية.  والعربّية  االفريقية 
المصرية واالفريقية والمتوسطية أحمد الوكيل، أّن "الملتقى سيركز على 
مع  المصرية  الشركات  تجمع  تحالفات  بتكوين  الثالثي  التعاون  تفعيل 
مستثمرين من دول الخليج وموردي تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء 
في االستثمار الصناعي والزراعي أو في البنية التحتية من كهرباء وطرق 

واتصاالت أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة".
وأوضح الوكيل أنه "تم حصر المشاريع االنمائية ذات الجدوى االقتصادية، 
والمستثمرين  المصرية  الشركات  تجمع  لتحالفات  الترويج  سيتم  حيث 
الخليجين وموردي تكنولوجيا عالمين وهيئات التمويل والبنوك والصناديق 

االنمائية اثناء الملتقى".
وأوضح رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد أّن "كافة الغرف 
أجل  من  اإلفريقي  لالتحاد  رئاستها  خالل  مصر  مع  ستتعاون  العربية 
النهوض بالقارة االفريقية التي تعد قارة المستقبل، وأرض للفرص الواعدة، 

المواطن  بها  ليستفيد  حقيقية  ثروة  إلى  الفرص  تلك  تحويل  من  بد  وال 
االفريقي أوال والعربي ثانيا"، الفتا إلى "ضرورة تضافر كافة الجهود سواء 

الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق التنمية".
وأوضح أّن "الوطن العربي استثمر أكثر من 23,150 مليار دوالر خارج 
الوطن العربي في 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة 
أكثر من 14 تريليون دوالر، وقد آن االوان لتوجيه جزء ال يستهان به من 

تلك االستثمارات إلفريقيا من خالل التعاون الثالثي مع مصر". 
المصدر )اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتصّرف(

اتحاد الغرف التجارية المصرية ينظم ملتقى مصر الرابع لالستثمار "معا إلى افريقيا" 
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قلدت مؤسسة المبادرة العالمية للحكمة التابعة لألمم المتحدة رئيس مجلس 
الحكمة"  "وسام  العبيدي  هللا  عبد  بن  سامي  الدكتور  السعودية  الغرف 
من المبادرة العالمية للحكمة، كعربون تقدير على المبادرات التي قدمها 
لخدمة المجتمع واالقتصاد، على مستوى المملكة، والتي أسهمت وبشكل 
التنمية  وتعزيز  المشاكل  من  للعديد  بمعالجتها  مجتمعي  وتفاعل  حكيم 
المستدامة وتنمية األعمال التطوعية والمجتمعية، وإسهامها بشكل كبير 
في نشر الوعي المتصاعد بين أفراد المجتمع وخاصة في مجتمع رجال 

وسيدات األعمال.
خادم  قيادة  تحت  المباركة  البالد  هذه  في  "العمل  أّن  العبيدي  وأوضح 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي 
الممارسات  من  العديد  خالل  من  يتوقف  ال  سلمان،  بن  محمد  العهد 
أجمع،  العالم  خدمة  في  تسهم  التي  الحكيمة،  االجتماعية  واألعمال 
ومهما قدمنا فلن نفي هذه البالد حقها"، مشيرا إلى أّن "تقديم المبادرات 
من  البالد  هذه  في  مواطن  وكل  علينا،  واجب  والمجتمعية  االقتصادية 

خالل موقعه باستطاعته تقديم ما يفيد هذه البالد".
وتهدف المبادرة العالمية للحكمة التابعة لألمم المتحدة إلى كسب تحدي 

الوعي بالمستقبل، والمساهمة في بناء جيل جديد من قادة الحكمة، وسفراء 
الحكمة على مستوى العالم، وتأسيس لممارسات الحكمة ومؤشرات الحكمة 
في كل المجاالت )بوصلة الحكمة(، والمساهمة في مرور البشرية من 
عقلية الصراع إلى عقلية التعاون، من خالل تغليب الحكمة، إضافة إلى 

لفت االنتباه إلى القضايا والتحديات التي تجمعنا وال تفرقنا.
المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

األمم المتحدة تمنح رئيس مجلس الغرف السعودية "وسام الحكمة"



أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد هللا ناس، خالل 
اجتماعه ببيت التجار مع وفد تجاري ألماني برئاسة رئيس غرفة التجارة 
والصناعة العربية األلمانية الدكتور بيتر رامزاور يرافقه األمين العام للغرفة 
بالعالقات  وتقديره  اعتزازه  المخالفي، عن  العزيز  عبد  األلمانية  العربية 
الثنائية واالقتصادية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية ألمانيا 

االتحادية.
بألمانيا  لتفعيل وتنمية عالقاتها  الدائم  تبدي حرصها  "البحرين  أّن  وأكد 
في كافة المجاالت والقطاعات التجارية والصناعية واالستثمارية"، داعيًا 
إلى "تشجيع توافد أصحاب األعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية 
ظل  في  فيها،  واالستثمار  البحرين  إلى  للقدوم  األلمانية  والصناعية 
األجنبي  للمستثمر  البحرينية  الحكومة  تمنحها  التي  العديدة  االمتيازات 
من جهة والموقع االستراتيجي الذي تحظى به البحرين والذي يحفز على 

التجارة واالستثمار فيها".
بين  الطيبة  واالقتصادية  السياسية  بالعالقات  رامزاور  أشاد  جانبه  من 
البحرين وألمانيا، معربًا عن تطلع بالده إلى تنمية وتدعيم مختلف أوجه 

قطاع  تنمية  على  الحرص  ومبديًا  البحرين،  مع  االقتصادي  التعاون 
االستثمارات بين البلدين، مرّحبا بتعزيز آليات التعاون بين غرفة تجارة 
وصناعة البحرين ونظيرتها العربية األلمانية لتحقيق كل ما يخدم تطور 

المصالح االقتصادية المشتركة.
المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

مباحثات بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والغرفة العربية - األلمانية

ارتفع صافي الدين العام المستحق على األردن بنهاية العام الماضي، 
بنسبة 6 في المئة، إلى 26.9 مليار دينار )37.9 مليار دوالر( مقارنة 

مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.
المالية  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  على  المنشورة  اإلحصاءات  وأظهرت 
للمملكة 14.82 مليار دينار في  الداخلي  الدين  األردنية، بلوغ صافي 
2018، في حين وصل الدين الخارجي إلى 12.08 مليار دينار، مع 
اإلشارة إلى أّن صافي الدين العام األردني يعادل 89.4 في المائة من 

الناتج المحلي اإلجمالي.
وتهدف خطة التعزيز المالي التي تقودها الحكومة األردنية حاليًا، إلى 
خفض الدين العام إلى 77 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول 

.2021
أّن "األردن يجري منذ  إلى  الرزاز،  الوزراء األردني عمر  وأشار رئيس 
فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي، للحصول على قروض 
ومنح وضمانات بشروط ميسرة، لسداد الديون المستحقة، لخفض خدمة 

البالغ حجمها 13 مليار  الميزانية  التي تضغط بقوة على  العالية  الدين 
ويمكننا  محتماًل  األردن  دين  يجعل  أن  شأنه  من  الذي  األمر  دوالر، 

خفضه أكثر".
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

ارتفاع صافي الدين العام األردني 6 في المئة


