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العربي  االقتصادي  المنتدى  فعاليات  التونسية  العاصمة  في  انطلقت 
العرب  األعمال  رجال  لمؤتمر  الثامنة  الدورة  يتضمن  الذي  الصيني 
الصيني، وذلك  العربي  االستثمار  لمنتدى  السادسة  والدورة  والصينيين، 
بمشاركة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وزير التنمية واالستثمار 
األعمال  رجال  من  ومجموعة  العذاري  زياد  التونسي  الدولي  والتعاون 
التونسيين، عالوة على مشاركة نائب رئيس الوزراء الصيني ونائب وزير 

التجارة ونائب وزير المالحة الفضائية الصيني.
سمير  التونسي  والتجارة  الصناعة  اتحاد  رئيس  أكد  المجال،  هذا  وفي 
وجدية  المنتدى  هذا  أهمية  التونسيين(،  األعمال  رجال  )مجمع  ماجول 
أعماله وأشار إلى أن بلوغه الدورة الثامنة يبرهن على نجاح التوجهات 
الصينيين  ودعا  والعربي.  الصيني  الجانبين  بين  المبرمجة  االقتصادية 
إلى االعتماد على موقع تونس لتسويق منتجاتها في القارتين األفريقية 

واألوروبية نتيجة موقعها الجغرافي المميز.
من ناحيته أوضح مدير الشؤون االقتصادية واالجتماعية بجامعة الدول 
العربية كمال حسن علي، أّن "المنتدى االقتصادي العربي الصيني يمثل 
إحدى آليات عمل الجامعة العربية لدعم االستثمارات في عدة مجاالت 

اقتصادية على رأسها الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة والمالحة باألقمار 
الصناعية".

ورّكز المؤتمر على ثالثة محاور اقتصادية مهمة: »سبل دعم التعاون 
العالقات  و»تنويع  والصين«،  العربية  البلدان  بين  والمالي  االستثماري 
االقتصادية العربية الصينية في سياق الثورة الصناعية الرابعة«، إضافة 

إلى بحث »فرص ومناخ االستثمار في تونس«.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

انطالق فعاليات منتدى رجال األعمال العرب والصينيين الثامن في تونس 

03 نيسان )ابريل( 2019

واالختالالت  "اإلصالحات  عنوان  تحت  تقريرًا  الدولي"  "البنك  أصدر 
لدولة  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ينمو  أن  فيه  توقع  الخارجية" 
في   2.6 بنسبة  الحالي   2019 العام  خالل  المتحدة  العربية  االمارات 
المئة، ليرتفع إلى 3 في المئة عام 2020، وإلى 3.2 في المئة بحلول 
البنية  مشاريع  على  الرأسمالي  اإلنفاق  بخطط  مدعومًا   ،2021 العام 

التحتية، خاصة مع استضافة “إكسبو 2020 دبي".
إجمالي  الفرد من  نمو متوسط نصيب  التقرير  الدولي في  البنك  وتوقع 
الناتج المحلي الحقيقي في اإلمارات بنسبة 1.1 في المئة خالل العام 

المئة  المقبل، وإلى 1.9 في  العام  المئة  إلى 1.6 في  ليرتفع  الجاري، 
بحلول العام 2021.

ورّجح كذلك ارتفاع رصيد المعامالت الجارية ليشكل %7.8 من إجمالي 
الناتج المحلي خالل العام الجاري، مقارنة مع %7.2 في عام 2018، 
عام  في   1% وإلى   0.6% إلى  العامة  المالية  رصيد  ارتفاع  وكذلك 

2020 و%1.3 في عام 2021.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

البنك الدولي يتوّقع نمّوا %2.6 لإلمارات

والحوكمة،  الفساد،  مكافحة  في  المصرية  بالجهود  الدولي  البنك  أشاد 
واالجتماعي،  االقتصادي  اإلصالح  وبرنامج  اإلرهاب،  على  والقضاء 

الذي ساهم في زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة.,
ونّوهت المديرة اإلدارية للبنك الدولي كريستالينا جيروجيفا، خالل لقائها 
سحر  الدكتورة  الدولي  والتعاون  االستثمار  وزيرة  برئاسة  مصريا  وفدا 
نصر، باإلصالحات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر في مجال 

مكافحة الفساد والحوكمة.
وأكدت جيروجيفا مساندتها لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة 
أن  على  مشددة  التنمية،  مناحي  جميع  في  األساس  هي  التي  الرشيدة 
تقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، وتهيئة الظروف التي تشجع 
مؤسسات األعمال على توفير فرص العمل، هما ركنان أساسيان في بناء 
الفرص، وتحقيق الرخاء للجميع، مشيرة إلى حرص البنك على االرتقاء 

بالعالقات مع مصر في مختلف المجاالت خاصة في مجال الحوكمة 
ومكافحة الفساد وغسل األموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة 
األعمال والتعليم واستخدام أحدث النظم في مشروع البيانات الكبيرة ودعم 

وحدات اتخاذ القرار.
بدوره أشار الوفد المصري إلى أّن أجهزة الدولة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ 
الوقاية  العمل على  السيسي في  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  توجيهات 
من الفساد قبل وقوعه، ومكافحة غسل األموال والقضاء على اإلرهاب، 
بدورها  واالرتقاء  الدولة  مؤسسات  تدعيم  على  العمل  إطار  في  وذلك 
وتعظيم االستفادة منها، فضال عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي 
تتطلب  والتي  المصرية،  الدولة  تشهدها  التي  واالجتماعي  واالقتصادي 

مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا ألعلى معدالت الكفاءة والنزاهة.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

البنك الدولي يشيد بجهود مصر في مكافحة الفساد والحوكمة


