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 RENE زار وفد من اتحاد الغرف البلجيكية، برئاسة رئيس االتحاد
BRANDERS وحضور أمين عام الغرفة العربية – البلجيكية 
أمين  التقى  حيث  العربية،  الغرف  اتحاد  مقر  حجازين،  قيصر 
عام االتحاد الدكتور خالد حنفي، وتم التباحث في آليات تعزيز 
التعاون بين الجانبين العربي والبلجيكي في شتى المجاالت وكافة 

القطاعات الواعدة.
مجاالت  عن  حنفي،  خالد  الدكتور  االتحاد  عام  أمين  وتحّدث 
التعاون بين العالم العربي وبلجيكا، فأّكد أّن "هناك قطاعات عديدة 
يمكن التعاون من خاللها بين الجانبين العربي والبلجيكي، سواء في 
قطاع اللوجستيات أو في قطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات 
الحيوية وال سّيما في القطاع المالي والخدمات المصرفّية، إضافة 

إلى القطاع التجاري".
وقال: "أيضا هناك إمكانية لنقل وتبادل الخبرات في مجال "النانو 
تكنولوجي" حيث تعّد بلجيكا رائدة في هذا المجال، كذلك هناك 
حاجة لتعزيز التعاون في مجال الصّحة والتكنولوجيا الطبّية، األمر 
الذي من شأنه تعميق العالقة بين الجانبين العربي والبلجيكي".  

وأّكد حنفي أّن "العالم اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة 
الرقمية الثانية، يشهد وثبة هائلة في مجال التكنولوجيا، ما يحّتم 
أن  بحيث ال يجب  الرقمي،  االقتصاد  في مجال  التعاون  تعزيز 
يبقى التعاون بين الجانبين العربي والبلجيكي قائم فقط على التبادل 
التجاري، األمر الذي من شأنه أن يرتقي بالعالقات االقتصادية 

إلى المستوى المأمول".
 ،RENE BRANDERS البلجيكية  الغرف  اتحاد  رئيس  أما 
وبلجيكا،  العربي  العالم  تجمع  التي  العالقات  عمق  إلى  فأشار 

مؤّكدا أّن "هناك فرصة حقيقية اليوم الستكشاف الطرق المختلفة 
لتوسيع األنشطة التجارية البلجيكية مع الدول العربية وتقديم أفضل 

الفرص لالستثمار والتعاون والشراكة".
إقامة  تحتم ضرورة  جديدة  تجارية  بيئة  في  اليوم  "نعيش  وقال: 
شراكة مثمرة وقوية بين الدول العربية وبلجيكا لكونها مركزا مهما 
التي  للطفرة  نظرًا  بشكل خاص،  بشكل عام واإلسالمي  للتمويل 
والتي  منها  الخليجية  سيما  ال  العربية  الدول  اقتصادات  تحققها 
تشكل مصادر تمويل مهمة في بلجيكا ولكسمبورغ وفي كامل دول 

االتحاد األوروبي".
وأّكد أّن "القطاع الخاص من الجانبين العربي والبلجيكي مطالب 
بلعب دور أكبر في المرحلة المقبلة من أجل تغيير نمط التعاون 
الحالي، بحيث ال يبقى محصورا بالمستوى الحكومي، وأعتقد أن 
الفرص االستثمارّية كبيرة والشركات البلجيكية تمتلك خبرات كبيرة 
في  ضخمة  مشاريع  تنّفذ  أن  ويمكن  القطاعات  من  الكثير  في 
العالم العربي، كما ويمكن أن يكون لها دور كبير في مرحلة إعادة 

وفد اقتصادي بلجيكي كبير يزور اتحاد الغرف العربية ويبحث تعزيز آليات التعاون االقتصادي 



استقبل أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، في 
مقر االتحاد، نائب رئيس الغرفة العربية – اإليطالية باولو رامبينو، 
الغرفة على صعيد  به  الذي تضطلع  الدور  البحث  تناول  حيث 
وكذلك  العربي،  والعالم  إيطاليا  بين  االقتصادي  التعاون  تعميق 
الصعد  كافة  على  المستقبلي  التعاون  آفاق  إلى  التطّرق  جرى 

والمستويات، بما يخدم المصالح المشتركة.
ووضع رامبينو أمين عام االتحاد في أجواء اللقاءات التي أجراها 
خالل جولته على عدد من البلدان العربية وال سّيما في المملكة 
مع  التطّرق  "تّم  أّنه  إلى  الفتا  لبنان،  وفي  الهاشمية  األردنية 
سياق  في  إيطاليا  تلعبه  أن  تستطيع  الذي  الدور  في  المسؤولين 
أّن  مؤّكدا  والعراق"،  سوريا  في  االعمار خصوصا  إعادة  مرحلة 
الجانب السوري  لم يقطع عالقته مع  "القطاع الخاص اإليطالي 
وهذا ما يمنحه أفضلّية كي يكون شريكا أساسيا في مرحلة إعادة 

اإلعمار".
وأّكد رامبينو أّن "هناك العديد من الدول العربية التي حققت تطورا 
كبيرا على مدى السنوات والعقود الماضية وال سّيما دولة اإلمارات 
ليس  جّدا  المتطّورة  االقتصادات  من  تعّد  التي  المتحدة  العربية 

على مستوى المنطقة العربية فحسب بل على المستويين اإلقليمي 
والدولي"، الفتا إلى أّن "عالقة إيطاليا مع اإلمارات ممتازة جّدا، 
"إكسبو  معرض  في  إيطاليا  مشاركة  ستكون  المنطلق  هذا  ومن 
2020" ممّيزة من خالل جناح كبير لها في المعرض"، آمال أن 
يصل التعاون بين الجانبين إلى مستوى أفضل خصوصا في ظل 

اإلمكانات الهائلة التي تمتلكها كل من إيطاليا والعالم العربي.
وكشف رامبينو عن توّجه إيطالي إلنشاء طريق حرير على سواحل 
البحر األبيض المتوسط، مشابه لطريق الحرير الذي بدأت الصين 
بتنفيذه منذ العام 2013، معتبرا أّن هناك خط ساحلي متوسطي 
طويل يربط إيطاليا بالعديد من الدول العربية، وبالتالي في حال 
الشروع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي ستكون هناك فوائد اقتصادية 

عظيمة للجانبين.
وأّكد أّن "مجاالت وفرص االستثمار عديدة، لكن ال بّد في الوقت 
التطورات  التي تحاكي  الجديدة  المشاريع  البحث عن  الراهن من 
زمنية  فترة  بأسرع  تنفيذها  على  والعمل  المتسارعة،  التكنولوجية 
وذلك إذا ما أردنا االنتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون المجدي". 

أمين عام االتحاد يلتقي نائب رئيس الغرفة العربية – البلجيكية باولو رامبينو

اإلعمار في كل من سوريا والعراق وكذلك في ليبيا واليمن". 
بدوره تحّدث أمين عام الغرفة العربية – البلجيكية قيصر حجازين 
عن واقع العالقات االقتصادية بين الجانبين العربي والبلجيكية، 
فأشار إلى أّن "قيمة المبادالت التجارية البلجيكية انتعشت بشكل 
ملحوظ عام 2018 خاصة الواردات البلجيكية من العالم العربي، 
العشرين  الطرفين  بين  التجارية  المبادالت  قيمة  تجاوزت  حيث 

مليار يورو ألول مرة وبلغت 20.5 مليار يورو".  
عام  يورو  مليار   7.9 من  البلجيكية  الواردات  "ازدادت  وقال: 

2017 إلى 9.8 مليار يورو عام 2018 أي بنسبة 29.9%، 
بينما تراجعت الصادرات البلجيكية إلى البالد العربية من 11.4 
مليار يورو عام 2017 إلى 10.6 مليار يورو عام 2018 أي 
بنسبة 6.6- في المئة. ومّثلت الصادرات البلجيكية إلى البالد 
البلجيكية  العربية عام 2018 ما نسبته %2.7 من الصادرات 
ما  العربية  البالد  البلجيكية من  الواردات  تمثل  بينما  اإلجمالية، 

نسبته %2.6 من الواردات البلجيكية اإلجمالية".


