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حنفي: المطلوب بناء تشابكات صناعية مستدامة لتطوير العالقات العربية األرجنتينية
العربية،  الغرف  اتحاد  عام  أمين  أشار 
بين  "العالقة  أّن  إلى  حنفي،  خالد  الدكتور 
امريكا  ودول  واألرجنتين  العربية  البدان 
الجنوبية ليست جديدة، وقد واصلت تطورها 
وتقدمها في مختلف الظروف واألوقات، كما 
أثبتت في الفترة األخيرة العصيبة قوتها وآفاق 

تطورها في المستقبل".
الغرفة  اطالق  خالل  جاء  حنفي،  كالم 
المعارض  قاعة  األرجنتينية   – العربية 
يكون  تفاعلية،  ويب  منصة  وهي  الدائمة 
قادرًا  والعربي  األرجنتيني  اُلمصّدر  فيها 
على عرض منتجاته والترويج لها واالتصال 

بالمستوردين مباشرة، وذلك برعاية رئيس جمهورية األرجنتين، وحضور وزيرة الخارجية 
الكيانات  من  نخبة  مشاركة  الى  اضافة  واإلقليمية،  الوطنية  والسلطات  األرجنتينية 

التمثيلية لإلنتاج األرجنتيني.
ونوه حنفي بأهمية هذه المنصة الموجهة بشكل أساسي للترويج التجارة في سوق يضم 
ولكن  الغذائية  المواد  فقط  ليس  استيراد  إلى  يحتاج  مستهلك  مليون   500 من  أكثر 
التركيبات  منتجات  والتكنولوجية،  الطبية  المنتجات  مثل  الصناعية  المنتجات  أيًضا 
الكهربائية، صناعة المعادن، اآلالت الزراعية، صناعة البرمجيات، صناعة األزياء، 

الى جانب باقي القطاعات الصناعية.
ولفت حنفي إلى أّن "اتحاد الغرف العربية الذي يعد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص 
العربي، يساهم بنسبة ٧٥ في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي العربي، كما يوظف 
٧٥ في المئة من اليد العاملة، وينضوي تحت لوائه ٢٢ اتحادا من الغرف العربية، 
الى جانب ١٦ غرفة عربية اجنبية مشتركة من بينها الغرفة العربية األرجنتينية، التي 
لعبت وال تزال دورا حيويا جدا في تعزيز التعاون والمصالح المشتركة واستكشاف آفاق 

التعاون في المستقبل بما يتماشى مع التطلعات الطموحة لكال الجانبين.
وأّكد أّنه على الرغم من االنعكاسات السلبية التي خلفها انتشار فيروس "كوفيد19-"، 
مرونة  وأظهرت  نمًوا  تسجل  العربية  الدول  وبعض  األرجنتين   بين  التجارة  تزال  ال 

وحيوية، 
ورأى أّن "الظروف الراهنة تحّتم تعميق التعاون والمضي قدما ببناء التشابكات الصناعية 
المستدامة وتعزيز سالسل اإلمداد من خالل التركيز على التعاون في المجاالت التي 

تتيحها الثورة الصناعية الرابعة".
على  يقتصر  ال  اليوم  "التحدي  أّن  واعتبر 
إنتاج  بل  اإلنتاجية،  المشروعات  إقامة 
ترتبط  الجودة  عالية  وخدمات  منتجات 
والريادة  واالبتكار  االبداع  على  بالقدرة 
الجديدة"،  التحديات  تواكب  التي  والحلول 
الفتا إلى أّنه "نحتاج إلى استثمار ما يوفره 
إطار  في  األرجنتيني   - العربي  التعاون 
الرقمية  ومكوناتها  الرابعة  الصناعية  الثورة 
األشياء  نترنت  واإ الضخمة  البيانات  من 
والذكاء االصطناعي والبلوكتشين والطباعة 
الثالثية األبعاد والتي تنطوي على إمكانيات 
الطاقة  وتقنيات  النانو  مثل  األخرى  التقنيات  إلى  باإلضافة  وذلك  هائلة.  اقتصادية 

المتجددة.
وشدد على أن جائحة كورونا فرضت واقعا جديدا، ينبغي التعاطي معه عبر تغيير 
بناء  الى  ليتعداه  القائم على االستيراد والتصدير،  التقليدي  التعاون االقتصادي  نمط 
شراكة استراتيجية، ومن هذا المنطلق  من المهم التعاون لتوظيف هذه الطاقات في 
مجاالت التجارة اإللكترونية وقطاعات االستثمار والطاقة التقليدية والمتجددة والعلوم 
التكنولوجية، إلى  والتكنولوجيا والصناعة والصحة والسياحة والتنمية الريفية والزراعة 
اللوجستية  الخدمات  سّيما  التجاري وال  التعاون  مشاريع  في  االستثمار  تعزيز  جانب 

والبحرية، والتكنولوجيا المالية، والبحث والتطوير.
واعتبر أّن التعاون القائم بين البلدان العربية ودول أمريكا الجنوبية وال سيما األرجنتين 
ال ينسجم مع القدرات االقتصادية والتجارية واالستثمارية الهائلة لدى الطرفين، الفتا 
إلى أّنه ال يزال هناك مجاالت وفيرة لتوسيع وتعميق التعاون عن طريق الربط البحري 
العربية  بالمنطقة  االستثمارات  الستقطاب  محفزة  بيئة  تهيئة  إلى  داعيا  واللوجستي، 
مثل  ومبادرات  آليات  وتطبيق  سريعة  إجراءات  الجنوبية عن طريق  أمريكا  ومنطقة 
نظام النافذة الواحدة لكل اإلجراءات أو اعتماد وكالء اقتصاديين مرخصين باإلضافة 
إلى توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل باإلجراءات المعتمدة من كل دولة لتسهيل وتسريع 

التجارة البينية.
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

https://youtu.be/mc7_bt4-m_Q

The Secretary General of the Union of Arab Chambers, Dr. Khaled 
Hanafy, pointed out that "the relationship between the Arab countries, 
Argentina and South American countries is not new, and it has continued 
to develop and progress in various circumstances and times, as it has 
proven in the recent difficult period its strength and prospects for future 
development."
Hanafy’s words came during the launching the permanent exhibition 
hall is an interactive web platform by the Arab-Argentine Chamber, in 
which the Argentine and Arab exporter is able to display and promote 
his products and contact importers directly, under the auspices of the 
President of the Argentine Republic, and the presence of the Argentine 
Minister of Foreign Affairs and the national and regional authorities, 
in addition to the participation of a group of representative entities of 
Argentine production.
Hanafy noted the importance of this platform mainly aimed at promoting 
trade in a market of more than 500 million consumers who need to 
import not only foodstuffs but also industrial products such as medical 
and technological products, electrical installation products, metallurgy 

industry, agricultural machinery, software industry, fashion industry, 
besides the rest of the industrial sectors.
He also pointed out that “the Union of Arab Chambers, which is the 
true representative of the Arab private sector, contributes 75 percent 
of the Arab GDP, employs 75 percent of the labor force, and includes 
22 federations of Arab chambers, in addition to 16 joint Arab-Foreign 
chambers, one of them is the Argentine Arab Chamber, which has 
played a very vital role in promoting cooperation and common interests, 
and exploring prospects for future cooperation in line with the ambitious 
aspirations of both sides.
He stressed that despite the negative repercussions caused by the spread 
of the "Covid-19" virus, trade between Argentina and some Arab 
countries continues to register growth and has shown flexibility and 
vitality,
Hanafy considered that "the current circumstances necessitate deepening 
cooperation and moving forward by building sustainable industrial 
networks and strengthening supply chains by focusing on cooperation 
in the areas provided by the Fourth Industrial Revolution."

Hanafy: Building Sustainable Industrial Networks is Required to Develop Arab-Argentine Relations



كشف صندوق النقد الدولي عن استعداده لمضاعفة الجهود من أجل مساعدة لبنان 
في ظل أزمته االقتصادية.

ولفت في هذا اإلطار المتحدث باسم الصندوق جيري رايس الى استعداد صندوق النقد 
للتعاون مع الحكومة الجديدة، مشيرا الى أنه "حالما يتم تشكيلها، وسبق لكريستالينا 
جورجيفا، مديرة الصندوق، أن عّبرت عن األمر حديثًا، سنكون مستعدين لمضاعفة 
جهودنا لمساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز األزمة االجتماعية واالقتصادية 

التي يواجهونها".
وأوضح أن الصندوق ال يزال على تواصل مع السلطات اللبنانية بشأن بعض المسائل 
التقنية، الفتا الى أنه قّدمنا دعمًا تقنيًا في مجاالت من شأنها المساعدة في التصدي 

مجددًا لبعض التحديات عقب الحدث المريع في مرفأ بيروت.
وأعاد حريق نشب أمس في مرفأ بيروت،  تذكير اللبنانيين بتاريخ الرابع من أغسطس 

)آب( حين انفجرت كمية ضخمة من نترات األمونيوم كانت مخّزنة في أحد عنابر 
المرفأ.

وبشأن التدقيق بحسابات مصرف لبنان التي أعلنها وزير المال اللبناني غازي وزني، 
رّحب رايس باإلعالن، الفتًا إلى أن ذلك يتيح تقييم موجودات والتزامات هذه المؤسسة 
المالية. وأكد أن التدقيق يسمح أيضًا بتقييم أثر تمويل العمليات العامة من جانب 
المصرف المركزي، معتبرا أن هذا االمر مهم لتقييم الخسائر السابقة التي تعّد جزءا 

من حسابات المصرف المركزي.
وكان لبنان طلب منتصف مايو )أيار( إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي 

للحصول على دعم مالي، لكن المسار متوقف في الوقت الراهن.
المصدر )صحيفة الشرق االوسط، بتصرف(

صندوق النقد مستعد لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان لتخطي أزمته االقتصادية

The International Monetary Fund has revealed its readiness to double 
efforts to help Lebanon in light of its economic crisis.
In this context, IMF spokesperson Gerry Rice pointed out that the IMF 
is ready to cooperate with the new government, noting that "as soon as 
it is formed, and Kristalina Georgieva, Director of the Fund, recently 
expressed the matter, we will be ready to double our efforts to help 
Lebanon and the Lebanese people to overcome the socio-economic 
crisis they are facing."
He further explained that the Fund is still in contact with the Lebanese 
authorities on some technical issues, pointing out that we have provided 
technical support in areas that would help to face again some of the 
challenges following the terrible event in Beirut Port.
A fire that broke out yesterday in the port of Beirut reminded the 

Lebanese of the fourth of August, when a huge amount of ammonium 
nitrate, which was stored in one of the harbor wards, exploded.
Regarding the audit of the accounts of the Banque du Liban announced 
by the Lebanese Finance Minister Ghazi Wazni, Rice welcomed the 
announcement, pointing out that this allows an evaluation of the assets 
and liabilities of this financial institution. He stressed that the audit also 
allows an evaluation of the impact of financing public operations by the 
central bank, considering that this matter is important to assess previous 
losses that are part of the central bank's accounts.
Lebanon had requested in mid-May to conduct negotiations with the 
International Monetary Fund to obtain financial support, but the course 
is suspended for the time being.
Source (Asharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

IMF is Ready to Redouble Efforts to Help Lebanon Overcome its Economic Crisis

He also considered that "the challenge today is not limited to establishing 
productive projects, but rather to produce high-quality products and 
services linked to the ability to creativity, innovation, leadership and 
solutions that keep pace with new challenges," noting that "we need to 
invest what the Arab-Argentine cooperation provides in the framework 
of the fourth industrial revolution and its digital components from big 
data, the Internet of things, artificial intelligence, block chain, and 3D 
printing, which have enormous economic potential, in addition to other 
technologies such as Nano and renewable energy technologies.
He also stressed that the Corona pandemic imposed a new reality, which 
should be dealt with by changing the traditional pattern of economic 
cooperation based on import and export, to go beyond building a strategic 
partnership, and from this point of view it is important to cooperate to 
employ these energies in the fields of e-commerce, investment sectors, 
traditional and renewable energy, science and technology, industry, 
health, tourism, rural development and technological agriculture, in 
addition to enhancing investment in commercial cooperation projects, 

especially logistics and marine services, financial technology, research 
and development.
Hanafy considered that the existing cooperation between the Arab 
countries and the countries of South America, especially Argentina, 
is not consistent with the tremendous economic, trade and investment 
capabilities of the two parties, pointing out that there are still abundant 
areas for expanding and deepening cooperation through maritime 
and logistical links, calling for creating a stimulating environment 
for attracting investments in the Arab region and the South American 
region, through quick procedures and the application of mechanisms 
and initiatives such as the single window system for all procedures or 
the accreditation of licensed economic agents, in addition to signing 
agreements on mutual recognition of the procedures adopted by each 
country to facilitate and accelerate intra-trade.
Source (Union of Arab Chambers)
https://youtu.be/mc7_bt4-m_Q



كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع أصول صندوق االستثمارات العامة السعودي 
8.3 في المائة بقيمة 30 مليار دوالر، لتصل إلى 390 مليار دوالر، محافظا 

بذلك على مركزه الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وبهذا النمو يصبح صندوق االستثمارات العامة على مقربة من رفع أصوله 
ذا سار  لتخطي حاجز 400 مليار دوالر المستهدف بنهاية عام 2020، واإ
على ذات معدل النمو، فإنه مرشح لتجاوز الصندوق السنغافوري "سيتماميك" 

الذي يبلغ حجم أصوله 416 مليار دوالر.
ووفقا آلخر تصنيف لمؤسسة إس دبليو إف لشهر سبتمبر )أيلول( الجاري، 
حّل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة األولى كأكبر صندوق 

سيادي في العالم، بأصول قوامها 1108 مليارات دوالر، كما جاءت شركة 
الصين لالستثمار في المركز الثاني، بأصول قيمتها 940.6 مليار دوالر، 
مليار دوالر،   579.6 بلغت  بقيمة أصول  أبوظبي لالستثمار،  تالها جهاز 
ثم الهيئة العامة لالستثمار الكويتية في المركز الرابع، بقيمة أصول 533.7 

مليار دوالر.
وبحسب التقرير بلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية المصنفة البالغة 89 

صندوقا 7.83 تريليون دوالر.
المصدر )صحيفة الشرق االوسط، بتصرف(

ارتفاع اصول صندوق االستثمارات العامة السعودي 8.3 في المئة

Recent data revealed that the Saudi Public Investment Fund's 
assets rose by 8.3 percent, at a value of $30 billion, to reach 
$390 billion, maintaining its eighth position among the largest 
sovereign wealth funds in the world.
With this growth, the Public Investment Fund is close to raising 
its assets to exceed the $400 billion mark by the end of 2020, 
and if it follows the same growth rate, it is likely to surpass the 
Singaporean Fund "Stemmek", which has assets of $416 billion.
According to the latest classification of the SWF for the month of 
September, the Norwegian State Pension Fund ranked first as the 

largest sovereign fund in the world, with assets of $1108 billion, 
and the China Investment Company came in second place, 
with assets valued at $940.6 billion, followed by Abu Dhabi 
Investment Authority, with assets of $579.6 billion, followed 
by Kuwait's General Investment Authority in fourth place, with 
assets of $533.7 billion.
According to the report, the total assets of classified sovereign 
funds of 89 funds amounted to 7.83 trillion dollars.
Source (Asharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

Assets of the Saudi Public Investment Fund Rose by 8.3 percent



كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن مفاجآت في أرقام االقتصاد 
المصري، في الفترة األخيرة، الفتًا إلى أن الدين الخارجي كان بحدود 48 مليار دوالر، 

وقد سددت الدولة 35 مليارًا خالل أزمة "كورونا" دون تأثير سلبي على االقتصاد.
وقال: عندما توليت المسؤولية في العام 2015، وقبل تحرير سعر الصرف كان لدينا 
800 مليون دوالر في البنك المركزي، وكان الوضع كارثيًا ألننا كنا نستورد وقودًا 
بمليار دوالر في الشهر، بخالف 2 مليار دوالر دواء ومثلها للقمح. وقد استطعنا حذف 
40 مليار جنيه مديونيات على شركات، وعقدنا اجتماعات مع القطاع الخاص لحل 
الخاص  القطاع  العاملين في  الـ24 مليون مواطن من  يهمنا  مشاكله، وكل ما كان 

ونسعى إلى الحفاظ على وظائفهم".
وأوضح أن تحويالت المصريين كانت 18 مليار دوالر، ثم ارتفعت لنحو 30 مليار 
دوالر بفضل الثقة باإلصالحات االقتصادية، في وقت استقبلت مصر 431 مليار 

دوالر من األسواق الدولية والصادرات والتحويالت خالل السنوات الخمس األخيرة.
وكشف أن القطاع المصرفي منح السوق المصري 600 مليار جنيه عبر تاريخه حتى 
2014، ولكن مساهماته اليوم وصلت إلى 2.2 تريليون جنيه، بما يعنى أن 1.6 
تريليون جنيه وضعت في السوق المصري خالل 6 سنوات، بينما بلغت الودائع 4.6 

تريليون جنيه، ارتفاعًا من 1.5 تريليون قبل 6 أعوام.
وأكد عامر أن مصر لن تغير العملة، ولكن هناك عمالت صغيرة وضعها سيئ من 
كثرة االستهالك، ووجدنا مادة جديدة أفضل في صناعة العمالت، لزيادة قدرة احتمالها 
العام  اإلدارية  للعاصمة  االنتقال  مع  بها  العمل  وسيتم  البالستيك،  من  قريبة  وهي 

المقبل، وستكون البداية في فئات 10 و20« جنيهًا.
المصدر )صحيفة الراي الكويتية، بتصرف(

مصر سددت 35 مليار دوالر ديونا خالل ازمة كورونا دون تاثير سلبي اقتصادي

The Governor of the Central Bank of Egypt, Tarek Amer, recently 
revealed surprises in the figures of the Egyptian economy, 
pointing out that the external debt amounted to 48 billion dollars, 
and that the state paid 35 billion dollars during the "Corona" 
crisis without a negative impact on the economy.
He stated: When I assumed responsibility in 2015, before 
liberalizing the exchange rate, we had 800 million dollars in the 
central bank, and the situation was catastrophic because we were 
importing fuel with a billion dollars a month, in addition to 2 
billion dollars for medicine and the same for wheat. We were able 
to remove 40 billion pounds of debts owed by companies, and we 
held meetings with the private sector to solve its problems, and 
all that mattered to us was the 24 million citizens working in the 
private sector and we sought to preserve their jobs."
He also explained that the remittances of the Egyptians were $18 
billion, then they rose to about $30 billion thanks to confidence 
in economic reforms, at a time when Egypt received $431 billion 

from international markets, exports and remittances during the 
last five years.
Amer revealed that the banking sector granted the Egyptian 
market 600 billion pounds throughout its history until 2014, but 
its contributions today reached 2.2 trillion pounds, which means 
that 1.6 trillion pounds were placed in the Egyptian market within 
6 years, while deposits amounted to 4.6 trillion pounds, up from 
1.5 trillion before 6 years old.
He also assured that Egypt will not change the currency, but there 
are small currencies that are in a bad position due to the large 
number of consumption, and we found a new material that is 
better in the currency industry, to increase its tolerability and it 
is close to plastic, and it will be worked out with the move to the 
Administrative Capital next year, and the beginning will be in the 
categories of 10 and 20 EGP.
Source (Al-Rai Newspaper-Kuwait, Edited)

Egypt Paid $35 Billion of Debt During the Corona Crisis Without any Negative Economic Impact


