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والتجارية  االقتصادية  الفعاليات  البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  دعت 
في المملكة إلى تكثيف مشاركتها في "المؤتمر الثامن عشر ألصحاب 
األعمال والمستثمرين العرب 2019،"، الذي يعقد برعاية عاهل مملكة 
البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خالل الفترة 13-11 نوفمبر 
2019، تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة: بناء المستقبل - الريادة 
تجارة  غرفة  من  ودعم  بتنظيم  وذلك  الرقمي"،  االقتصاد  في  واالبتكار 
وصناعة البحرين، واتحاد الغرف العربية، واألمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، والمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، والمركز 

الدولي لريادة األعمال واالستثمار )اليونيدو( في البحرين.
وبهذه المناسبة أكد النائب األول لرئيس الغرفة خالد محمد نجيبي على 
"أهمية الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر حيث من المتوقع أن يخرج 
بنتائج تخدم تنمية االقتصادات العربية، كما أّنه من المؤمل أن يساهم 
والمعرفي  الرقمي  واالقتصاد  واالبتكار  للريادة  خارطة طريق  في صنع 
الذي يشكل إضافة حقيقية لالقتصادات العربية وقاعدة لالنطالق نحو 
الواقع  يفرضه  ما  وهذا  المعرفة،  على  المبني  االقتصاد  إلى  التحول 
بما  العالمي  التي يشهدها االقتصاد  الهيكلية  التغيرات  نتيجة  والظروف 

فيها االقتصادات العربية". 
وقال: "سوف يرّكز المؤتمر على االستثمار في ريادة األعمال واالبتكار 
بين  التنظيمي  التعاون  وتعزيز  العربي،  العالم  في  الرقمية  الثورة  في 

وتحديات  فرص  على  الضوء  وتسليط  المجال،  هذا  في  العربية  الدول 
على  والتأكيد  والخاص،  العام  القطاعين  في  الرابعة  الصناعية  الثورة 
التي تدعم تحقيق  النوعّية  العالمية واالبتكارات  التطورات  أهمية مواكبة 
لعب  من  الجمهور  وتمكين  القطاعات،  مختلف  في  الواعدة  اإلنجازات 
دوٍر فاعٍل في عملية التحّول التي تؤسس لها الثورة الصناعية الرابعة، 
باإلضافة إلى التأكيد على الحاجة لتبّني االبتكارات التقنية كوسيلًة لدعم 

مجاالت ريادة األعمال وتعزيز مستويات اإلنتاجية".
المصدر )غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصّرف(

غرفة البحرين تدعو ألوسع مشاركة في المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب

بحث رئيس غرفة تجارة االردن العين نائل الكباريتي والوفد المرافق 
له، مع رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني واعضاء 

الغرفة، في سبل تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين.
وأّكد الكباريتي أّن "االقتصاد سيبقى رابطا مهما بين الدول بالرغم من 
االختالفات السياسية"، موضحا أّن "األردن وقطر كسرتا الجمود الذي 
تفرضه قواعد السياسة التي تحد من تقارب القطاع الخاص في كال 
البلدين"، الفتا إلى أّن "القطاع الخاص القطري واألردني يسعيان إلى 

خلق منظومة متكاملة بما يخدم مصالح اقتصاد البلدين الشقيقين".
بين  التجاري  التبادل  حجم  بزيادة  أردنية  رغبة  "وجود  إلى  وأشار 
المنطلق  هذا  ومن  االستثمار،  قيمة  زيادة  إلى  باإلضافة  البلدين، 
األعمال  رجال  بين  حقيقية  شراكات  بناء  المقبلة  المرحلة  تتطّلب 
القطريين واألردنيين في ظل وجود دعم من قبل الجهات المعنية في 

كال البلدين".
وثمن العين الكباريتي مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني بتوفير فرص عمل لألردنيين وحزم االستثمار، مشيرا إلى أن 
هذا المبادرات تعبر عن المواقف العروبية التي تنتهجها دولة قطر 

مع أشقائها.
المصدر )صحيفة الدستور األردنية، بتصّرف(

الكباريتي يبحث تعزيز العالقات االقتصادية مع قطر



أقّر مجلس الوزراء في دولة االمارات العربية المتحدة، بعد اجتماع له 
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ميزانية االتحاد للعام 2020 بإجمالي 

61 مليار درهم وبدون عجز.
ولفت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سلسلة من التغريدات على 
حسابه الرسمي في تويتر، إلى أّن "ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع 
التنمية االجتماعية وثلثه للشؤون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد 
االقتصادية والمنافع المعيشية"، موضحا أّن "العام 2020 سوف يكون 

بداية لعشرية تنموية جديدة".

به  ويعمل  درهم،  مليار   22 بالدولة  الفضاء  قطاع  "حجم  أّن  وكشف 
1500 موظف في خمسين شركة بينها 2 من أكبر شركات االتصاالت 
قمرًا صناعيًا،   16 تمتلك  "االمارات  أّن  إلى  الفضائية عالميًا،"، مشيرا 
وقد بدأنا في تصنيع األقمار محليًا، ولدينا مسبار سينطلق للمريخ خالل 

8 شهور".
كما أقر مجلس الوزراء صندوقًا حكوميًا لدعم التعليم لتعزيز الشراكات 
مع القطاع الخاص ورجال األعمال في المجال التعليمي، ولتوفير موارد 

مالية إضافية للبرامج التطويرية في القطاع التعليمي الوطني.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

اإلمارات تقر موازنة 2020 بإجمالي 61 مليار درهم وبدون عجز


