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استقبل معالي أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، 
بمقر الجامعة العربية في القاهرة، سعادة رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة 
رأس الخيمة محمد علي مصبح النعيمي على رأس وفد ضم النائب االول 
لرئيس الغرفة سعادة سعيد محمد الصياح واالمين العام التحاد الغرف 
العربية معالي الدكتور خالد حنفي، واالمين العام المساعد شاهين علي 
العربية،  مصر  جمهورية  لدى  الدولة  سفير  سعادة  وبحضور  شاهين، 

جمعة مبارك الجنيبي.
وسّلم الوفد إلى معالي األمين العام لجامعة الدول العربية دعوة لحضور 
"المؤتمر والمعرض العربي السابع لالستثمار في االمن الغذائي"، والذي 
سيعقد في دولة االمارات العربية المتحدة بإمارة رأس الخيمة تحت رعاية 
كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس 
)ديسمبر(   19 –  18 يومي  وذلك خالل  الخيمة،  رأس  حاكم  األعلى 
الخيمة  رأس  تجارة  وغرفة  العربية  الغرف  اتحاد  من  بتنظيم  المقبل، 

وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة االمارات. 
وجرى خالل اللقاء التأكيد على أهمية تكاتف وتواصل الجهود المشتركة 
العربي  الوطن  في  الغذائي  االمن  تحقيق  بأهمية  التوعية  مستوى  لرفع 

واالستثمار في هذا المجال. 
ورحب األمين العام لجامعة الدول العربية بالوفد االماراتي ووفد األمانة 
والمعرض  "المؤتمر  لحضور  ودعوته  العربية،  الغرف  التحاد  العامة 
العربي السابع لالستثمار في االمن الغذائي"، مؤكدًا على "أهمّية انعقاد 

هذا المؤتمر في هذه الظروف وفي هذا التوقيت، حيث تحّولت قضية 
األمن الغذائي إلى قضية وجود بالنسبة للعالم العربي".

"شعار  أّن  معتبرا  المؤتمر،  يطرحها  التي سوف  المواضيع  وأثنى على 
الهدر من اجل أمن غذائي  التكنولوجيا ووقف  "االستثمار في  المؤتمر 
التي تضعها جامعة  األهداف  مع  يتماشى  العربي"،  العالم  في  مستدام 
الدول العربية في سّلم أولوياتها من أجل تحقيق األمن الغذائي العربي في 
ظل المقّدرات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها العديد من بلداننا العربية". 

ونّوه أبو الغيط بالدور الذي تقوم به دولة االمارات العربية المتحدة على 
الغذائي العربي، معتبرا أّن "قضية األمن الغذائي  صعيد تحقيق األمن 
هي قضية المستقبل في بالدنا، وأن دراسة أبعادها المختلفة، من خالل 
الحرص على عقد هذا المؤتمر كّل عام، بمثابة الخطوة األولى إلعداد 

أنفسنا لمواجهة ما يحمله هذا المستقبل من تحديات".
من جهته، أكد سعادة رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، ومن خالل تنظيم 
هذا المؤتمر الذي يحمل شعارًا "االستثمار في التكنولوجيا ووقف الهدر 
من اجل أمن غذائي مستدام في العالم العربي"، أّن دولة االمارات ومن 
ثم إمارة رأس الخيمة تحرص  على االستفادة من الخبرات والعقول في 
وضع تصور شامل لمستقبل األمن الغذائي في الوطن العربي، وتوفير 
بيئة جاذبة للمستثمرين، واالرتقاء باإلنتاج الزراعي المحلي نوعًا وكمًا، 
وتحقيق عوامل أساسية لتحقيق االكتفاء الذاتي من األغذية، ما يعد أحد 

أهم مرتكزات االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي في الوطن العربي.

أبو الغيط يتلقى دعوة لمؤتمر ومعرض االمن الغذائي برأس الخيمة



أّكد رئيس غرفة تجارة االردن العين نائل الكباريتي حرص الغرفة على 
تعزيز التعاون التجاري واالستثماري مع استونيا بالعديد من القطاعات 

االقتصادية الحيوية.
وأّكد الكباريتي خالل افتتاحه منتدى االعمال االردني االستوني، أّن 
"االردن يتمتع باالمن واالستقرار ويوفر حوافز ومزايا ألصحاب االعمال 
مع  اقتصادية  اتفاقيات  تدعمها  بالمملكة  استثمارات  بإنشاء  الراغبين 
العالمية"، مشددا على "ضرورة أن ترتقي  التجارية  التكتالت  مختلف 
عالقات البلدين االقتصادية إلى مستويات عالقتهما السياسية"، الفتا 
زيادة  أجل  من  للتعاون  تجارية  مجاالت  عن  البحث  "ضرورة  إلى 
البلدين وتوسعة  بين  التجاري واالستثماري  التبادل  التعاون رفع حجم 

قاعدة السلع".

وأشار إلى أّن "الميزان التجاري بين االردن واستونيا أقل من الطموحات 
دوالر  مليون  من  أقل  كانت  التي  المملكة  صادرات  لجهة  وبخاصة 
خالل العام الماضي مقابل 13 مليون دوالر مستوردات"، مؤكدا أّن 

"االردن لديه الكثير من المنتجات التي تلبي حاجة اسواق استونيا".
وقال: "يرغب االردن باالستفادة من خبرات استونيا بمجال الطاقة والطاقة 

المجددة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتجارة االلكترونية".
وأشار إلى "الخبرات العالمية التي يمتلكها االردن في مجال تكنولوجيا 
الخصوص"،  بهذا  التعاون  تعزيز  "ضرورة  على  مشددا  المعلومات"، 
مطالبا بضرورة اعتماد غرفة تجارة االردن لتسهيل منح تأشيرات السفر 

ألصحاب االعمال االردنيين.
المصدر )جريدة الدستور األردنية، بتصّرف(

الكباريتي: األردن حريص على تعزيز التعاون التجاري واالستثماري مع استونيا

توّقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن تحقق مصر معدل 
نمو سنويا يبلغ ثمانية في المئة بحلول العام 2022.

"الحكومة  إّن  العربية،  المركزية  البنوك  محافظي  اجتماع  خالل  وقال 
تعمل  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  من  ودعم  بتوجيه  المصرية 
على رفع النمو االقتصادي بشكل تدريجي من أجل أن يصل إلى نحو 

ثمانية في المئة بحلول العام 2022".
وكشف مدبولي عن أّن الناتج المحلي اإلجمالي نما بنسبة 5.6 في المئة 

خالل السنة المالية المنتهية 2018-2019.
جذب  في  صعوبة  المصري  االقتصاد  يجد  النفط،  صناعة  وباستثناء 
االستثمار األجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسنى مبارك 

الذي دام 30 عاما.
تعديل وجه االستثمار  المصرية تريد  "الحكومة  أّن  وشدد مدبولي على 
الخاص لدفع عجلة النمو، حيث يشمل ذلك مواصلة الجهود المبذولة من 

أجل تحسين بيئة األعمال، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إجراءات تأسيس 
مناطق  إنشاء  في  التوسع  تكلفتها، وكذلك  وتبسيطها وخفض  الشركات 

استثمارية جديدة".
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

مصر تتوقع نمّوا %8 بحلول 2022



توقعت مؤسسة "فيتش" أن يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة 2.6 في المئة خالل العام الجاري و2.9 في 
المئة خالل العام المقبل، مرجحة نمو القطاع االقتصادي غير النفطي 
في اإلمارات خالل العام المقبل، بدعم المحفزات المالية، التي تسير في 

اإلمارات بخطى سريعة على الصعيدين االتحادي والمحلي.
المتوّقع أن ينمو اإلنتاج  فإّنه من  المؤسسة  للتقرير الصادر عن  ووفقا 
النفطي في اإلمارات خالل العام المقبل بنسبة 0.5 في المئة فقط، وذلك 
تنتهجها منظمة  التي  اإلنتاج  بسياسة خفض  التزام اإلمارات  في ضوء 

"أوبك". وتناول التقرير أبرز المحفزات خالل العامين الماضي والجاري، 
مبّينا أّن المحفزات بدأت تؤتي ثمارها على نحو تدريجي، وبدأت آثارها 
اإليجابية على اقتصاد اإلمارات تتشكل بصورة ملموسة، وهو ما تمثل 

في ارتفاع قراءات عدد من المؤشرات االقتصادية.
وأظهر التقرير تزايد مشاعر التفاؤل حيال أداء االقتصاد غير النفطي في 

اإلمارات، بدعم "إكسبو 2020 - دبي".
المصدر )صحيفة البيان اإلماراتية، بتصّرف(

"فيتش": نمو الناتج المحّلي اإلماراتي 2.6 في المئة


