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الثانية  النسخة  المصرية، عن  الدولي  والتعاون  االستثمار  وزارة  كشفت 
من خريطة مصر االستثمارية، والتي شملت 2000 فرصة استثمارية 
جديدة، من بينها فرص في المشروعات القومية مثل المنطقة االقتصادية 
إلقليم قناة السويس والعاصمة اإلدارية الجديدة، إضافًة إلى طرح فرص 
استثمارية للمرة األولى في قطاع اآلثار. وتضمنت النسخة الثانية خيار 
إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص االستثمارية، والذي يوفر 
عددًا من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص 
االستثمارية المفّضلة، وإرسال الفرص االستثمارية للمستثمرين اآلخرين، 
لتطوير  االقتراحات  وتقديم  بينها،  والمقارنة  الفرص،  ملفات  وتحميل 

الخريطة.
وفي هذا االطار، أوضحت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي في مصر 
الدكتورة سحر نصر، أّن "النسخة الثانية من خريطة مصر االستثمارية 
هي نتاج جهود الوزارة الستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب 
لالستثمار، وهي إضافة قوية للنسخة األولى التي قام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي بافتتاحها في فبراير )شباط( 2018، مع افتتاح مراكز خدمات 

المستثمرين، وتطبيقًا لما نص عليه قانون االستثمار الجديد برسم خريطة 
مصر االستثمارية واعتمادها كخريطة رسمية للدولة ُتعرض من خاللها 
بغرض  االقتصادية،  القطاعات  جميع  من  االستثمارية  الفرص  جميع 
التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز واالمتيازات 

المشجعة لالستثمار التي يقدمها قانون االستثمار الجديد".
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

مصر تطلق 2000 فرصة استثمارية جديدة

اتحاد الغرف اإلماراتية يبحث التعاون االقتصادي مع اندونيسيا

أكد األمين العام التحاد غرف التجارة والصناعة بدولة اإلمارات حميد 
تعتبر من  إندونيسيا  "بيئة األعمال في جمهورية  أّن  محمد بن سالم، 
الجهات االستثمارية الواعدة"، مشيرًا إلى "ضرورة تقوية وتعزيز روابط 
التزود  وكذلك  االقتصادية،  الوفود  زيارات  تكثيف  خالل  من  التعاون 
بالمعلومات التعريفية بالمناخ االستثماري اإلندونيسي والفرص المتاحة".

محمد  بن  سهيل  والصناعة  الطاقة  وزير  معالي  زيارة  هامش  وعلى 
المزروعي، وفريق العمل االقتصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
بن  شدد  إندونيسيا،  جمهورية  مع  الثنائي  االجتماع  في  المشارك 
سالم، على أّن "القطاع الخاص اإلماراتي له خبرة طويلة فيما يتعلق 
باالستثمارات الخارجية من خالل إقامة عدة مشاريع في مختلف دول 

العالم".
من جانبه أكد نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي عبدهللا 
في  الخاص  القطاع  مجتمع  ممثلي  مع  لقائه  خالل  القبيسي،  غرير 
المشارك  التجارية  والمؤسسات  الشركات  جاكرتا، وجمع من أصحاب 
في اللقاء التجاري اإلماراتي - اإلندونيسي، على "أهمية االستفادة من 
مشيرًا  الصديقين"،  البلدين  في  المتاحة  المختلفة  االستثمارية  الفرص 
إلى "أهمية مضاعفة الجهود لتعريف رجال األعمال والمستثمرين في 
إمارة أبوظبي وشركات ومؤسسات بيئة األعمال اإلندونيسية بمجاالت 
االستثمار والقطاعات المجدية التي تعود بالنفع على البلدين الصديقين".

المصدر )موقع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بتصّرف(



حّلت دولة الكويت وفقًا لقاعدة بيانات »Numbeo« العالمية في 
المرتبة السابعة عربيًا والـ 55 عالميًا على قائمة أغلى دول العالم 

لجهة مستوى تكاليف المعيشة حتى منتصف 2019.
وجاءت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المقدمة كأغلى الدول 
الثانية  بالمرتبة  قطر  تليها  عالميًا،   33 الـ  المرتبة  وفي  العربية 
عربيًا والـ 34 عالميًا، ثم ليبيا بالمرتبة الثالثة عربيًا والـ 35 عالميًا، 
ولبنان بالمرتبة الرابعة عربيًا والـ 36 عالميًا، ثم البحرين بالمرتبة 
الخامسة عربيًا والـ 39 عالميا، واألردن بالمرتبة السادسة عربيًا 

والـ 43 عالميًا.

الثامنة  بالمرتبة  السعودية  العربية  المملكة  جاءت  ناحيتها،  من 
عربيًا والـ 62 عالميًا، ثم سلطنة ُعمان بالمرتبة التاسعة عربيًا والـ 
63 عالميًا، ثم العراق بالمرتبة العاشرة عربيًا والـ 85 عالميًا، في 
حين جاءت مصر، وتونس، وسورية كأرخص الدول العربية لجهة 

تكاليف المعيشة.
العالم على  قائمة أغلى دول  من جهتها، تصّدرت جزر كايمان 
برمودا،  تلتها   ،2019 منتصف  حتى  المعيشة  تكاليف  مستوى 

وسويسرا بالمرتبة الثالثة، ثم النروج.
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصّرف(

الكويت السابعة عربّيا على مستوى تكاليف المعيشة


