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شارك وفد من األمانة العامة التحاد الغرف العربية، برئاسة أمين عام 
االتحاد الدكتور خالد حنفي، في فعاليات المعرض العربي – الصيني 
الرابع والقمة االقتصادية العربية – الصينية الثالثة، اللذين احتضنتهما 
مدينة ينشوان التابعة لمقاطعة نينغشيا ذاتّية الحكم لقومية هوي، وذلك 
خالل الفترة من 5 ولغاية 8 أيلول )سبتمبر(، بمشاركة صينية وعربية 

من كبار المسؤولين ورجال األعمال.
وألقى أمين عام االتحاد كلمة في افتتاح فعاليات القمة االقتصادية العربية 
– الصينية الثالثة، شدد فيها على أّنه في ظل المتغّيرات التي يشهدها 
العالم وفي ظل الحروب التجارية القائمة وفي ظل مبادرة "طريق الحرير" 
التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013، فإنه هناك حاجة ملّحة من 
أجل العمل على تعزيز المناطق اللوجستية المحورّية وربط الموانئ األمر 
مطالبا  الصينية   - العربية  االستراتيجية  الشراكة  استدامة  يحقق  الذي 
بما  العربية،  البلدان  أوسع على  بشكل  االنفتاح  إلى  الصينية  الشركات 
العربي  العالم  مع  استراتيجية  شراكة  وخلق  مستدامة  عالقة  بناء  يتيح 
من خالل وتعزيز االستثمارات في مجال الذكاء االصطناعي والطباعة 
على  بالفائدة  يعود  مما  التكنولوجية،  اإلمداد  وسالسل  األبعاد،  ثالثية 

الجانبين العربي والصيني  
العربية الصينية شهدت تطّورات  العالقات االقتصادية  أّن  إلى   وأشار 
التبادل  حجم  اليوم  يتجاوز  حيث  األخيرة،  العشر  السنوات  في  كبيرا 
التجاري بين الجانبين 244 مليار دوالر بعدما كان فقط 37 مليار دوالر 
في عام 2006، مشيرا إلى أّن هناك طموحا مشتركا بأن يصل حجم هذا 

التبادل إلى 600 مليار دوالر في السنوات القادمة. 
وأكد أن المعرض العربي الصيني يعّد من أهم وأكبر المعارض، ويجتذب 
عدد كبير من المشاركين يمّثلون أهم كبريات الشركات، معتبرا أّن اللقاءات 
المباشرة أمر ضروري من أجل تعظيم العالقات العربية الصينية، وتحقيق 

الشراكة االستراتيجية بين الجانبين.
العربية حيث  الصين وجمهورية مصر  بين  العالقات  إلى عمق  ولفت 
عام   60% بنسبة  ارتفاعا  مصر،  إلى  الصينين  السياح  عدد  سّجل 
2017 ليصل إلى 287 ألف سائح بنهاية العام، كاشفا عن أن إجمالي 
االستثمارات الصينية في السوق المصري بلغت ما يزيد عن 260 مليون 
دوالر في نهاية 2017، كما وارتفعت صادرات مصر إلى الصين بنسبة 
%60 لتصل إلى نحو 408 مليون دوالر في 2017 مقابل نحو 255 

مليون دوالر خالل عام 2016.

لقاءات جانبية
والتقى أمين عام االتحاد الدكتور خالد حنفي على هامش المشاركة في 
 WU السّيد  نينغشيا  مقاطعة  محافظ  نائب  والقّمة،  المعرض  فعاليات 

XIUZHANG، الذي أشاد بعمق العالقات التي تجمع الصين والبلدان 
العربية، الفتا إلى أّن الصين تعمل على تعظيم العالقات االقتصادية مع 
العالم العربية، معتبرا أّن مقاطعة نينغشيا تعتبر على مر التاريخ نقطة 
محورية في مسار "طريق الحرير"، مؤكدا أّن "نينغشيا" تستطيع أن تلعب 

دورا بارزا في سياق تقوية العالقات بين الجانبين العربي والصيني.
مزايا  بثالث  تتمتع  نينغشيا  منطقة  أّن  عن   XIUZHANG وتحّدث 
نسبية هي الزراعة والطاقة والسياحة، مشيرا إلى أّنه توجد 16.5 مليون 
مو صيني )هكتار يساوي 15 مو صيني( من األراضي الزراعية في 
المنطقة، بمعدل فردي يحتل المركز الثالث في الصين، حيث بلغ 2.8 
األصفر  النهر  بمياه  المروية  األراضي  مساحة  وبلغت  فرد،  لكل  مو 
7.9 ماليين مو صيني، ما جعل نينغشيا واحدة من 12 قواعد وطنية 
إلنتاج الحبوب الغذائية؛ وتوجد 36.65 مليون مو صيني من المروج 
في نينغشيا التي ُتعتبر إحدى أكبر المناطق الرعوية العشر في الصين. 
وتابع: أما في مجال الطاقة فقد بلغ حجم المياه التي استغلتها المنطقة 
من النهر األصفر 4 مليارات متر مكعب، ما يشكل %7 من حجم المياه 
المتاحة لالستفادة؛ وتحتل المنطقة المرتبة السادسة في الصين من حيث 
احتياطات الفحم المكتشفة التي تجاوزت 46.9 مليار طن، منها 39.3 
مليار طن من الفحم موجودة في منجم فحم نينغدونغ الذي أدرجته الدولة 

ضمن أكبر14 مصدر انتاج الفحم على مستوى الدولة. 
وأّكد أّنه "في مجال السياحة فتتمتع المنطقة بموارد سياحية متنوعة تعكس 
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حضارة النهر األصفر العريقة وتاريخ شيشيا الساحر والتقاليد المتميزة 
الكثير  المنطقة  في  وتوجد  الرائعة.  الصحراوية  والمناظر  هوي  لقومية 
والنهر األصفر  ليوبان،  السياحية مثل جبال خالن، جبل  المعالم  من 
وقلعة  الملكية،  شيشيا  ملوك  ومقابر  شابوتو  ومحمية  شاهو،  وبحيرة 

جيانغ تايباو، ومدينة تشنبيبو لالنتاج اإلعالمي وسور الصين القديم.
في  شاسعة  مساحات  بزراعة  بدأت  المحلية  "الحكومة  أّن  وأوضح 
نحو  الرمال  زحف  ووقف  التصحر  لمحاربة  سنوات   4 منذ  المقاطعة 
وحماية  كيلومترًا،   20 بنحو  عنها  تبعد  إنها  حيث  الزراعية،  المناطق 
البيئة المحيطة بالنهر األصفر، باإلضافة إلى توفير فرص عمل ودعم 
الحياة  الستعادة  ومحاولة  المزروعات  هذه  طريق  عن  الدولة  موارد 
بالحيوية  ومفعمة  خضراء  كانت  والتي  الصحراوية،  للمنطقة  األصلية 

منذ 1500 عام".
حنفي،  خالد  الدكتور  العربية  الغرف  اتحاد  عام  أمين  أشاد  من جهته 
الصعد  شتى  على  نينغشيا  مقاطعة  تشهده  الذي  الهائل  بالتطّور 
والمجاالت، الفتا إلى أّن "الصين اليوم تعّد قوّة اقتصادية ال يستهان بها 
العربية منفتحة  البلدان  فإّن  المنطلق  الدولي، ومن هذا  المستوى  على 
على الصين من أجل إقامة شراكة استراتيجية حقيقية ورفع حجم التبادل 

التجاري إلى مستويات أكبر من تلك الحالية".
الخاص  للقطاع  الحقيقي  الممثل  بصفته  العربية  الغرف  "اتحاد  وقال: 
العربي، استطاع أن يلعب دورا بارزا في تقريب وجهات النظر بين رجال 

األعمال في كال الجانبين". 
وأّكد حنفي أّن "التعاون بين الجانبين العربي والصيني لم يقتصر على 
النفط والغاز فحسب، بل لعبت الشركات الصينية أيًضا دوًرا مهًما في 
االستثمار في البنية التحتية في الشرق األوسط. حيث تشير االحصائيات 
الصينية  الشركات  استثمرت  الماضية،  العشر  السنوات  أنه خالل  إلى 
في الشرق األوسط في مشاريع االتصاالت اإللكترونية وتجارة التجزئة، 
وارتفع حجم التجارة بين الصين والشرق األوسط من 20 مليار دوالر إلى 
230 مليار دوالر أمريكي، ومن المتوقع أن يكسر حجم التجارة الثنائية 

بحلول عام 2020 الـ 500 مليار دوالر".
وشدد على أّنه "يجب تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا في 
ضوء حرص بكين على تقاسم خبراتها مع الجانب العربي في مجال بناء 
وتطوير حديقة العلوم والتكنولوجيا وإجراء التعاون العملي في مجاالت 
تخطيط وبناء الحديقة واالستشارة السياسية وتكوين الكفاءات والمواءمة 

مع الصناعات وغيرها".
وختم: "تأمل الدول العربية أن تتجاوز قيمة التبادل التجاري 600 مليار 
دوالر خالل السنوات القليلة القادمة في الوقت، الذي أعرب فيه الجانب 
الصيني عن رغبته الحقيقية إلعادة بناء الحزام اإلقليمي لطريق الحرير، 

الذي يهدف إلى عقد شراكة استراتيجية بين الصين والدول العربية". 

وانغ لي
كذلك التقى األمين العام رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارية الدولية 
في مقاطعة شاندونغ WANG LI، حيث تناول البحث تعزيز التعاون 
العربي الصيني في مجال اللوجستيات نظرا لخبرة مقاطعة شاندونغ في 

هذا المجال.
ولفت WANG LI، إلى أّن مقاطعة شاندونغ تزخر بالكثير من الموارد 
البترول  الفحم،  الرخام،  الماس،  األلمونيوم،  الذهب،  مثل  الطبيعية 

)حقول النفط في "شينغلي" إلى الشمال( والحديد، معتبرا أّن "ميناء كينغ 
داو في مقاطعة شاندونغ يعد من بين أبرز عشر موانئ في العالم، فهو 
يطل على البحر األصفر، ويقع على مدخل جياوزهو باي على الساحل 
الجنوبي لشبه جزيرة شاندونغ، ويوصف هذا الميناء بأنه األكبر على 
مستوى العالم للحديد الخام، واألكبر في الصين للنفط الخام، ويتصل 
بأكثر من )450( ميناًء في أكثر من )130( دولًة ومنطقًة على مستوى 

العالم".
وقال: "ارتفعت القيمة اإلجمالية لإلنتاج البحري في المقاطعة إلى 1.55 
تريليون يوان )حوالي 220.13 مليار دوالر أمريكي(، وتمثل 20.27% 

من إجمالي اإلنتاج البحري في البالد".
في  التنمية  استراتيجية  حاليا  تنّفذ  شاندونغ  مقاطعة  أّن  عن  وكشف 
ثمانية جوانب هي إحالل الزخم الجديد محل القديم، والنهوض باألرياف، 
وبناء دولة قوية بحريا، والمعارك الحاسمة الثالث )الوقاية من المخاطر 
الكبرى وإزالتها، والقضاء على الفقر من خالل تدابير محكمة وهادفة، 
ومكافحة التلوث ومسبباته(، واالندماج بين القطاعين العسكري والمدني، 
اإلقليمية  والتنمية  الخارج،  على  لالنفتاح  جديدة  رائدة  مناطق  وإنشاء 

المتناسقة، وبناء البنية األساسية.
من جانبه أوضح امين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي أّن 
"قناة السويس والبحر األحمر وخليج عمان، تشّكل شرايين حيوية على 
صعيد تعزيز التجارة الدولية حيث تمر أكثر من %30 من هذه التجارة 

عبر هذه الممرات".



وأشار إلى أّن معظم الدول العربية بدأت في تطوير خدماتها اللوجستية، 
وهذا أمر عظيم وفي غاية األهمية، على صعيد تطوير وتحسين موضوع 
سالسل التوريد، األمر الذي من شأنه أن يجعل تلك البلدان تلعب دورا 

إقليميا ودولّيا ناجحا على صعيد تعزيز التعاون الدولي".
وقال: شهد قطاع اللوجستيات تطّورا هائال في العالم العربي، وذلك بما 
يتماشى مع مشروع "طريق الحرير" الضخم الذي بدأت الصين بتنفيذه 
األعمال  بيئة  أّن  كما  بنغ.  جين  تشي  الصيني  الرئيس  من  بمبادرة 
تطّورت بشكل كبير في العالم العربي حيث أّن العديد من البلدان العربية 
وضعت خططا استراتيجية طويلة األمد، وقد حققت إنجازات بارزة على 
صعيد تنفيذ هذه الخطط، وهذا يبرز جلّيا من خالل التقارير الدولّية التي 

تشيد بمناخ األعمال في بلداننا العربية".
وأّكد أّن رجال األعمال في البلدان العربية منفتحون على إقامة أفضل 
عالقات التعاون مع نظرائهم من الجانب الصيني، موّجها دعوة لرجال 
األعمال في مقاطعة شاندونغ وباقي المقاطعات الصينية إلى المشاركة 

في المؤتمرات التي ينّظمها االتحاد خالل الفترة المقبلة وال سّيما مؤتمر 
المستثمرين العرب الثامن عشر الذي سيقام في مملكة البحرين في شهر 
الذي  الغذائي  األمن  في  االستثمار  ومؤتمر  )ديسمبر(،  األول  كانون 
ستستضيفه مدينة رأس الخيمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل 
شهر تشرين الثاني )نوفمبر(، معتبرا أّن تبادل الزيارات والوفود مهم جّدا 

لبناء عالقات وطيدة بين الجانبين العربي والصيني.

روبنز حنون
حنون  روبنز  البرازيلية   – العربية  الغرفة  رئيس  حنفي،  التقى  كما 
بحضور مدير عام الغرفة تامر منصور، وقد كانت مناسبة الستعراض 
في  البحث  جرى  كما  البرازيلي،   – العربي  االقتصادي  التعاون  آفاق 
التحضيرات الجارية النعقاد المنتدى االقتصادي العربي – البرازيلي في 
مدينة ساو باولو البرازيلية خالل شهر نيسان )ابريل( من العام القادم.

المصرفي  "القطاع  أّن  عون،  ميشال  اللبناني  الجمهورية  رئيس  أكد 
يعدُّ من أقوى وأنجح القطاعات في لبنان"، كاشفا عن وجود رزمة من 
اإلصالحات تهدف إلى تطوير االقتصاد وتعزيز االستثمار في مشروع 

موازنة 2020.
من ناحيته كشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل، عن أّن مسودة 
موازنة لبنان للعام 2020، التي تّم تقديمها إلى الحكومة من أجل البدء 
موازنة  في  المتوقع  العجز  من  أقل  بعجز  توقعات  تتضمن  بمناقشتها، 

.2019
وقال: "على الرغم من ارتفاع تكلفة خدمة الدين إال أن الحكومة تمكنت من 
الحفاظ على نسبة منخفضة للعجز قياسا إلى الناتج المحلي اإلجمالي، 

على الرغم من زيادة في الدين العام وتراجع النمو إلى نحو الصفر".
للعام  الدولة  موازنة  على  العام  هذا  للموافقة  لضغوط  لبنان  ويتعرض 
2020، لتعزيز ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين، الذين تعهدوا العام 
التحتية  البنية  في  لمشروعات  مليار دوالر   11 قيمته  بتمويل  الماضي 

شريطة إجراء إصالحات في المالية العامة وإصالحات أخرى.
وفي ظل واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم ونمو متدن وبنية 
السلطات  تسعى  حيث  لبنان صعوبات  اقتصاد  يواجه  متهالكة،  تحتية 

اللبنانية لتنفيذ إصالحات لتفادي أزمة اقتصادية.
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

الحكومة اللبنانية تناقش موازنة 2020



مجموعة  بين  األولى  المرتبة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حّلت 
دول غرب آسيا وشمال إفريقيا لالقتصادات النامية واالنتقالية في مجال 
التجارة اإللكترونية خالل العام 2018 تحت فئة »شركة إلى مستهلك« 
الشركات  بين  القائمة  اإللكترونية  التجارية  بالمعامالت  تختص  التي 
والمستهلكين، وذلك وفقًا لتقرير مؤشر التجارة اإللكترونية 2018 الصادر 

عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية "األونكتاد".
بحسب  فئات   6 إلى  اإللكترونية  التجارية  العمليات  التقرير  ويصنف 
أطراف العملية، وهي: شركة إلى شركة، وشركة إلى مستهلك، وشركة 
ومستهلك  شركة،  إلى  ومستهلك  حكومة،  إلى  ومستهلك  حكومة،  إلى 
إلى مستهلك. ووفقا للتقرير فقد حافظت دولة اإلمارات على ترتيبها في 

المرتبة الرابعة بين مجموعة الدول النامية في تقريري 2018/2017، 
وشمال  آسيا  غرب  دول  مجموعة  بين  األولى  المرتبة  في  حلت  فيما 
إفريقيا لالقتصادات النامية واالنتقالية، وفي المرتبة 33 عالميًا بالتجارة 

اإللكترونية تحت فئة "شركة إلى مستهلك" لعام 2018.
ووفقا للتقرير فقد استحوذت 8 دول أوروبية على حركة التجارة اإللكترونية 
ضمن قائمة أهم 10 دول عالمية تدير التجارة اإللكترونية "شركة إلى 
مستهلك"، في حين خرجت لوكسمبورج من قائمة الدول العشر األولى 
كانت في صدارة دول  بعدما   2018 تقرير  في   19 المرتبة  في  لتحل 

العالم في تقرير 2017.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

اإلمارات األولى عربّيا في مجال التجارة االلكترونية

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ 
نحو 3.863 تريليون جنيه في نهاية حزيران )يونيو( الماضي، مسجاًل 
المالي  العام  %11.8 خالل  بمعدل  جنيه  مليار   409.3 قدرها  زيادة 
الجهاز  لدى  المحلية  األصول  صافي  ارتفاع  بسبب   ،2018-2019
المصرفي، بمقدار 425.5 مليار جنيه أي بمعدل 13.5 في المئة خالل 
العام المالي 2019-2018، كمحصلة الرتفاع االئتمان المحلي بنحو 

365.4 مليار جنيه بمعدل 10.6 في المئة.
ويعود ارتفاع االئتمان المحلي إلى زيادة صافي المطلوبات من الحكومة 
بمقدار  العائلي  القطاع  من  والمطلوبات  جنيه،  مليار   228.5 بمقدار 
66.3 مليار جنيه، ومن قطاع األعمال العام بمقدار 1.8 مليار جنيه، 

ومن قطاع األعمال الخاص بنحو 68.8 مليار جنيه.
بمقدار  النقود  أشباه  نمو  على  المحلية  السيولة  في  الزيادة  وانعكست 
306.3 مليار جنيه بمعدل 11.6 في المئة، والمعروض النقدي بمقدار 

في  الزيادة  ويعود سبب  المئة،  في   12.6 بمعدل  جنيه  مليارات   103
بمقدار  المحلية  بالعملة  الجارية  غير  الودائع  ارتفاع  إلى  النقود  أشباه 

308.6 مليار جنيه بمعدل 16.1 في المئة.
المصدر )موقع اليوم السابع المصري، بتصّرف(

ارتفاع السيولة المحلّية في مصر 11.8 في المئة



أعلن البنك الدولي، عن مساع الستقطاب العون الخارجي للسودان، عبر 
استعداد  السودانية،  المالية  المانحين، حيث كشفت وزارة  دعم  صندوق 

البنك لتقديم المساعدات للسودان وفق أولويات حكومته وموجهاتها.
البنك  استعداد  ترك،  كارولين  الدولي،  للبنك  االقليمية  المديرة  وأبدت 
لمساعدة السودان في االستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في 

مجاالت التنمية وتطوير الخدمات.
وفي هذا السياق، أشار وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، إلى "اهتمام 
أجل  من  والسعي  الكلي،  االقتصاد  إصالح  ببرامج  السودانية  الحكومة 

تنفيذ برنامج إسعافي وإصالحي خالل المرحلة الراهنة، يهدف إلى تطوير 
قدرات االقتصاد".

وأوضح البدوي أّن "أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة 
والحد من الفقر، ومعالجة البطالة وخلق فرص عمل للشباب، والتحول 
من دعم العون اإلنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة 

بالحروب والنزاعات".
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

البنك الدولي يبدي استعداده لمساعدة السودان


