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استقبل أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة حميد محمد بن سالم، كاًل من رئيس اتحاد الغرف 
العربية محمد عبده سعيد، ورئيسة المجلس االقتصادي المصري 
لسيدات األعمال بالغرف التجارية المصرية ريم صيام، بحضور 
رئيسة مجلس سيدات أعمال اإلمارات فريدة العوضي، وعضوات 
العوضي  فاطمة  اإلمارات  أعمال  سيدات  مجلس  إدارة  مجلس 

وحليمة الصايغ وفطيم الشحي.
الغرف  بين  التعاون  تفعيل  سبل  في  البحث  اللقاء  وجرى خالل 
االقتصادية  الحياة  في  وتقويته  االتحاد  دور  لتعزيز  العربية 

واالجتماعية العربية وخاصة قطاع سيدات األعمال، 
وأّكد بن سالم وقوف الغرف اإلماراتية والقطاع الخاص اإلماراتي 
المصري  االقتصادي  والمجلس  العربية  الغرف  اتحاد  إلى جانب 
المصالح  لتحقيق  المصرية  التجارية  بالغرف  األعمال  لسيدات 

االقتصادية المشتركة، مشددا على أهمّية تعزيز دور اتحاد الغرف 

العربية لتقوية حضور القطاع الخاص العربي ومشاركته الفاعلة 

في رسم السياسات االقتصادية العربية.

المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف( 

رئيس اتحاد الغرف العربية يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الغرف االماراتّية
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ألرباب  الوطني  واالتحاد  السعودية  الغرف  مجلس  من  مشترك  بتنظيم 
العمل الموريتانيين، شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط انعقاد أعمال 
من  عدد  بحضور  وذلك  الموريتاني،  السعودي  االقتصادي  المنتدى 
الوزراء الموريتانيين وسفير المملكة لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن 
بن ضاوي المطيري، وبمشاركة واسعة من أصحاب األعمال من البلدين.

هللا  عبد  بن  سامي  الدكتور  السعودية  الغرف  مجلس  رئيس  وأوضح 
التجارية  والشراكة  التعاون  دفع  بهدف  يأتي  "المنتدى  أّن  العبيدي، 
واالستثمارية، وفتح آفاق جديدة ألصحاب األعمال من أجل رفع حجم 
واستغـالل  البلدين،  بين  االقتصادية  الشراكة  وتوسيع  التجاري  التبادل 
اإلمكانات االقتصادية، والموارد الطبيعية، والفرص االستثمارية الواعدة 

والمتعددة لدى الجانبين السعودي والموريتاني".
بين  مشترك  تعاون  اتفاقية  توقيع  جرى  المنتدى  أعمال  هامش  وعلى 
الموريتانيين  العمل  ألرباب  الوطني  واالتحاد  السعودية  الغرف  مجلس 

لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وفي السياق ذاته استقبل الوزير األول الموريتاني محمد سالم ولد البشير 
وفد أصحاب األعمال السعوديين برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية 
الدكتور سامي بن عبد هللا العبيدي، حيث جرى بحث مختلف مجاالت 
التعاون والشراكة القائمة بين رجال األعمال في البلدين، كما تطرق اللقاء 

ألهمية فرص االستثمار بموريتانيا.
المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

نواكشوط تستضيف المنتدى االقتصادي الموريتاني - السعودي 



رجا  نائل  العين  االردن  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  بحث 
الكباريتي، مع المستشار االقتصادي بالسفارة البريطانية في عّمان 
الدكتور واين ويليمز، وجرى بحث سبل التعاون بين البلدين بالعديد 

من القضايا االقتصادية ذات االهتمام المشترك.
تاريخية  البريطانية  االردنية  "العالقات  أّن  إلى  الكباريتي  وأشار 
متفائلة  نظرة  العالقات  هذه  الى مستقبل  النظر  ومتميزة، ويجب 
والتجاري"،  االقتصادي  التعاون  أهداف  أقصى  تحقيق  وضرورة 
من  المزيد  الستقطاب  كبيرة  فرصا  يملك  "االردن  أّن  إلى  الفتا 
االستثمارات البريطانية، إذ على الرغم من الظروف القاسية التي 
تمر على االقتصاد االردني إال ان االردن وبفضل حالة االمن 
واالستثمار  لألعمال  موطنا  زال  ما  بها  ينعم  التي  واالستقرار 
والتجارة وبوابة لدول المنطقة وبخاصة العراق"، داعيا إلى "العمل 
الكبيرة  االقتصادية  الفرصة  هذه  من  الستفادة  أجل  من  معا 

المتوفرة بالمنطقة، إلى جانب المشروعات االستثمارية المطروحة 
بالمملكة بقطاعات استراتيجية ومنها الطاقة المتجددة، تكنولوجيا 
المعلومات، السياحة والسياحة العالجية، الصحة، النقل اللوجستي 

والموانئ".
المصدر )موقع غرفة تجارة األردن، بتصّرف(

الكباريتي: األردن موطنا لألعمال واالستثمار والتجارة

الدين  محيي  محمود  الدولي  البنك  لرئيس  األول  النائب  كشف 
عن حاجة المنطقة العربية إلى 230 بليون دوالر لتمويل التنمية 
مواردها  خالل  من  تستطيع  العربية  الدول  إلى  الفتا  المستدامة، 
الداخلية والخارجية تأمين 130 بليون دوالر، ما يعني وجود عجز 

بـ 100 بليون دوالر.
وأكد في كلمة له خالل "المؤتمر العاشر التحاد البورصات العربية"، 
الذي ًعقد في القاهرة بمشاركة 34 دولة، أن "معدل النمو االقتصاد 
بالمنطقة العربية 2 في المئة، وأبرز المشاكل التي تواجه المنطقة 

ارتفاع عجز الموازنة في بعض الدول وكيفية إدارة الدين العام".

وقال: "نالحظ في المنطقة العربية أن نسبة الفقر ارتفعت من 2.6 
المئة بين عامي 2013 و2016، كما أن االقتصاد  إلى 5 في 
العربي هو األسوأ في عدالة توزيع الدخل، والبطالة وتبلغ 10.6 

في المئة، أي ضعف المتوسط العالمي". 
المالية إلى الدول العربية بنحو  التدفقات  الدين قيمة  وقّدر محيي 
يسبب  ما  بليونًا،   260 منها  يخرج  في حين  بليون دوالر،   217

عجزًا وهنا يأتي دور البورصة.
المصدر )صحيفة الحياة، بتصّرف(

المنطقة العربية تحتاج 230 مليار دوالر لتمويل التنمية المستدامة


