
حنفي،  خالد  الدكتور  العربية،  الغرف  اتحاد  عام  أمين  التقى 
النمساوية فيينا، رئيس اتحاد غرف  خالل زيارته إلى العاصمة 
بحضور  ليتل،  كريستوف  الدكتور  األوروبية  والصناعة  التجارة 
رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية AACC الدكتور ريتشارد 

Schenz، وأمين عام الغرفة المهندس مضر خوجة. 
وجرى خالل االجتماع البحث في تعزيز آفاق التعاون االقتصادي 
والثقافي والعلمي، وقد تم االتفاق على تنظيم العديد من الفعاليات 

الثنائية وإصدار تقارير ومنشورات اقتصادية مشتركة. 
العربية،  الغرف  اتحاد  اهتمام  عن  حنفي  خالد  الدكتور  وأعرب 
بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات 

والنقل،  اللوجستية  الخدمات  قطاع  إلى  باإلضافة  واالتصاالت، 
الناشئة  الشركات  دعم  صعيد  على  التعاون  تفعيل  جانب  إلى 

والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال.
من جانبه أشار الدكتور كريستوف ليتل، إلى ضرورة التعاون في 
مجال الرقمنة واالستدامة والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة 
األعمال، باإلضافة إلى التعليم والتدريب، مع التركيز على أهمية 

الدور المناط بالقطاع الخاص في هذا الصدد.
كذلك تمت مناقشة إمكانية عقد مؤتمرات واجتماعات اقتصادية 
وتوصياتها  نتائجها  عرض  يتم  العام،  هذا  مدار  على  مشتركة 
على صانعي السياسات والمسؤولين الرسميين من خالل تنظيم 
قمة أوروبية – عربية مشتركة. كما جرى اقتراح فكرة تنظيم حدث 
والصناعة  التجارة  غرف  واتحاد  العربية  الغرف  اتحاد  بين  هام 
األوروبية خالل الربع األول من عام 2021 وذلك على هامش 

فعاليات Expo2020 في دبي. 
العربية  الغرف  بين  التعاون  تعظيم  وبهدف  السياق،  هذا  وفي 
واألوروبية والمشتركة، تم االتفاق على صياغة مذكرة تفاهم يتم 
توقيعها بين اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة 

األوروبية في مقر األخير في بروكسل.
المصدر )غرفة التجارة العربية – النمساوية المشتركة، بتصّرف(

عبد  بن  سامي  الدكتور  السعودية  الغرف  مجلس  رئيس  بحث 
بجمهورية جيبوتي حسن  التجارة  معالي وزير  العبيدي، مع  هللا 
حمد إبراهيم، سبل دعم وتعزيز عالقات التعاون االقتصادي بين 
الدعم  ظل  في  أرحب،  آفاق  نحو  بها  والدفع  الشقيقين  البلدين 
والفرص  والجيبوتية،  السعودية  القيادتين  من  السياسية  واإلرادة 

الواعدة المتاحة في كال البلدين.

اللقاء  خالل  إبراهيم  حمد  حسن  الجيبوتي  التجارة  وزير  ونوه 
خالل  البلدين  بين  االقتصادية  العالقات  شهدته  الذي  بالتطور 
وتوقيع  مشتركة  اقتصادية  ملتقيات  عقد  من  األخيرة  اآلونة 
السعودي  األعمال  مجلس  إنشاء  عن  فضاًل  للتعاون  اتفاقيات 
التجارية  بالعالقات  الدفع  في  كثيرًا  عليه  يعول  الذي  الجيبوتي 
ناحية  تتمتع بها بالده من  التي  للمزايا  لمسار تصاعدي، الفتًا 
االستقرار السياسي وموقعها الجغرافي االستراتيجي كمدخل لدول 
القارة األفريقية وتوافق الرؤية بين قيادة البلدين فضاًل عن الفرص 

االستثمارية والبيئة المحفزة.
من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن 
السعودي  األعمال  قطاع  وجدية  اهتمام  على  العبيدي  هللا  عبد 
باالستثمار في جيبوتي لقناعته بوجود فرص واعدة وبيئة محفزة، 
لمشاريع  وتطلعاتهم  البلدين  قيادتي  توجيهات  لترجمة  واستعداده 
األعمال  قطاعي  بين  التعاون  تفعيل  خالل  من  واقعية  عمل 

السعودي والجيبوتي.
المصدر )موقع مجلس الغرف السعودية، بتصّرف(

نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

النشرة اليومية لالتحاد
17 شباط )فبراير( 2020

UAC DAILY MONITOR

مباحثات مثمرة بين اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة األوروبية

العبيدي يلتقي وزير التجارة بجمهورية جيبوتي



كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر، 
عن بلوغ معدل البطالة 8 في المئة خالل الربع الرابع من 
2019، مقابل 8.9 في المائة قبل عام، أي بتراجع 0.9 في 
المائة، وقد بلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد خالل 

الربع األخير من 2019. 
الكبيرة  القومية  المشروعات  من  كثير  على  مصر  وتعمل 
والمدن  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  مثل  العمالة،  الكثيفة 

والطرق الجديدة.
وتتجهز مصر لمشروعات صناعية عمالقة، أبرزها صناعة 

الصدد،  هذا  وفي  كبيرة.  عمل  فرص  توفر  التي  السيارات 
أفصحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، عن 
أّنها ستعرض على مجلس الوزراء استراتيجية جديدة لصناعة 
السيارات بالبالد، الفتة إلى أّنها عرضت االستراتيجية على 
ومن  القانونية،  المراجعة  قيد  اآلن  وهي  الجمهورية،  رئاسة 
المتوقع االنتهاء منها من أجل إرسالها إلى مجلس الوزراء 

لمناقشتها وإقرارها.
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

تراجع معّدل البطالة في مصر إلى 8 في المئة


