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العام  المدير  حنفي،  خالد  الدكتور  العربية،  الغرف  اتحاد  عام  أمين  التقى 
الشؤون  ووزير  )باديا(  أفريقيا  في  االقتصادية  للتنمية  العربي  للمصرف 
الموريتانية، سيدي ولد  الجمهورية اإلسالمية  السابق في  والتنمية  االقتصادية 
التاه، حيث جرى البحث خالل اللقاء في سبل تعزيز التعاون المشترك بين اتحاد 

الغرف العربية والمصرف العربي للتنمية االقتصادية.
وتّم التداول في الشراكة الناجحة بين اتحاد الغرف العربية والمصرف العربي 
للتنمية، والتي تكّرست في فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى الدولي لرواد األعمال 
الماضي، على  )مارس(  آذار   28-30 الفترة  التي عقدت خالل  واالستثمار، 
هامش فعاليات اكسبو دبي 2020. وتّم التطّرق إلى آليات تعزيز هذه الشراكة 
التنمية والتعاون  التي تدعم  الفعاليات والنشاطات  المزيد من  من خالل تنظيم 
االقتصادي العربي – االفريقي. إلى جانب العمل على توقيع اتفاقيات تعاون بين 

الجانبين، بما يصب في خدمة المصالح العربية – االفريقية المشتركة.
وشدد خالد حنفي على أّن "اتحاد الغرف العربية، حريص على تعزيز التعاون 
مع المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا )باديا(، ويأتي هذا اللقاء مع 
مدير عام المصرف معالي سيدي ولد التاه، في سياق تبادل اآلراء واألفكار، 
من أجل االرتقاء بمستوى التعاون إلى مستويات تلبي أهدافنا المشتركة، حيث 
ينصب عمل االتحاد في تعزيز العمل العربي المشترك واالرتقاء بمستوى نشاط 
القطاع الخاص، في حين أّن المصرف له باع طويل في العمل على تعزيز واقع 
التنمية االقتصادية ليس في البلدان العربية فحسب بل في القارة االفريقية، ومن 
هنا يمكن القول إّن هناك تكامل جوهري بين عمل االتحاد والمصرف، والذي 
نأمل من خالل رفع مستوى التعاون والتنسيق في ما بيننا، أن يساهم أكثر فأكثر 

في خدمة األهداف التنموية لبلداننا وشعوبنا العربية واالفريقية". 
ونّوه حنفي بالدور المميّز الذي يلعبه المصرف على صعيد تحقيق التنمية سواء 
في البلدان العربية أو في القارة االفريقية، عبر المشاريع التنموية الضخمة التي 
ينفّذها والتي استفاد ويستفيد منها الدول العربية واالفريقية. مؤّكدا أّن "ممارسة 

لجامعة  اإلقليمي  العمل  يتعدى حدود  إطار جغرافي  لنشاطه ضمن  المصرف 
الدول العربية، أسهم في تعميق روح التضامن والتعاون المشترك بين الدول 

العربية من جهة، وبين دول القارة اإلفريقية من جهة أخرى".
بدوره أشاد سيدي ولد التاه بالعمل البارز الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية، 
منوها بالفعاليات التي نظمها االتحاد بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية 
ومنها   ،"2020 دبي  "اكسبو  من  األخير  األسبوع  في  )يونيدو(  الصناعية 
المصرف  في  "أنّنا  على  مشددا  واالستثمار.  األعمال  لريادة  الدولي  المنتدى 
مستوى  برفع  اليوم  معنيون  )باديا(،  افريقيا  في  االقتصادية  للتنمية  العربي 
والتطلعات  األهداف  يحقق  بما  العربية،  الغرف  اتحاد  مع  والشراكة  التعاون 

المشتركة".  
ولفت إلى أّن "البلدان العربية واالفريقية، يزخران بالموارد الطبيعية والبشرية، 
ومن المهم جّدا رفع حجم ومستوى الشراكة االقتصادية العربية – االفريقية، 
وأن يكون لدينا شركاء مهّمون مثل اتحاد الغرف العربية لتعزيز هذه الشراكة 
األساسي  والداعم  المحّرك  يعّد  الذي  الخاص  والقطاع  الحكومات  خالل  من 
سواء لالقتصادات العربية أو االفريقية، حيث يهدف المصرف العربي للتنمية 
االقتصادية في إفريقيا إلى دعم التعاون االقتصادي والمالي والفني بين الدول 
االقتصادية،  التنمية  مشاريع  تمويل  في  واإلسهام  اإلفريقية،  والدول  العربية 
وتشجيع مشاركة رؤوس األموال العربية في هذه المشاريع، وتوفير المعونة 

الالزمة للتنمية في إفريقيا".
التراس،  المنعم  عبد  للتصنيع  العربية  الهيئة  رئيس  العام،  األمين  التقى  كذلك 
العربية  الغرف  اتحاد  بين  والتعاون  التنسيق  تعزيز  سبل  في  التداول  وجرى 
يتقاطعان في دعم  أّن عمل االتحاد والهيئة  باعتبار  للتصنيع،  العربية  والهيئة 

الصناعة في البلدان العربية.
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

خالد حنفي التقى سيدي ولد التاه: شراكة مشتركة لخدمة التنمية االقتصادية العربية - االفريقية



The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, Dr. 
Khaled Hanafi, met the Director General of the Arab Bank for 
Economic Development in Africa (BADIA) and the former 
Minister of Economic Affairs and Development of the Islamic 
Republic of Mauritania, Sidi Ould Al-Tah, during the meeting, 
they discussed ways to enhance joint cooperation between the 
Union of Arab Chambers and the Arab Bank for Economic 
Development.
They discussed the successful partnership between the Union 
of Arab Chambers and the Arab Development Bank, which was 
enshrined in the activities of the fourth edition of the International 
Forum for Entrepreneurs and Investment, which was held during 
the period 28-30 March, on the sidelines of the Expo 2020 Dubai. 
Mechanisms for strengthening this partnership by organizing 
more events and activities that support development and Arab-
African economic cooperation were also discussed. In addition 
to working on signing cooperation agreements between the two 
sides, in a way that serves the common Arab-African interests.
Khaled Hanafi stressed that “The Union of Arab Chambers is 
keen to strengthen cooperation with the Arab Bank for Economic 
Development in Africa (BADIA), and this meeting comes with 
the Director General of the Bank, His Excellency Sidi Ould Al-
Tah, in the context of exchanging views and ideas, in order to 
raise the level of cooperation to levels that meet our common 
goals, the Union’s work is focused on promoting joint Arab 
actions and raising the level of private sector activity. While 
the bank has a long history of work to enhance the reality of 
economic development not only in the Arab countries but also 
in the African continent. Hence, it can be said that there is a 
fundamental complementarity between the work of the Union 
and the Bank, which we hope, through raising the level of 
cooperation and coordination between us, will contribute more 
and more to serving the development goals of our Arab and 
African countries and people.”
Hanafi noted the distinguished role that the bank plays in 
achieving development, whether in the Arab countries or in 
the African continent, through the huge development projects 

that it implements, which benefited and benefited from Arab 
and African countries. He stressed that "the Bank's practice 
of its activities within a geographical framework that goes 
beyond the regional work limits of the League of Arab States, 
has contributed to deepening the spirit of solidarity and joint 
cooperation between the Arab countries on the one hand, and the 
countries of the African continent on the other."
In turn, Sidi Ould El-Tah praised the outstanding work of the 
Union of Arab Chambers, noting the activities organized by 
the Union in cooperation with the United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) in the last week of 
"Expo Dubai 2020," including the International Forum on 
Entrepreneurship and Investment. He stressed that "we at the 
Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) 
are concerned today with raising the level of cooperation and 
partnership with the Union of Arab Chambers, in order to achieve 
common goals and aspirations."
He pointed out that “Arab and African countries are rich in 
natural and human resources, and it is very important to raise 
the volume and level of the Arab-African economic partnership, 
and to have important partners such as the Union of Arab 
Chambers to strengthen this partnership through governments 
and the private sector, which is the main engine and supporter of 
both Arab and African economies, the Arab Bank for Economic 
Development in Africa aims to support economic, financial 
and technical cooperation between Arab and African countries, 
and to contribute to financing economic development projects, 
encouraging the participation of Arab capital in these projects 
and providing the necessary aid for development in Africa.”
The Secretary-General also met with the Chairman of the Arab 
Organization for Industrialization, Abdel Moneim Al-Terras, and 
they discussed ways to enhance coordination and cooperation 
between the Union of Arab Chambers and the Arab Organization 
for Industrialization, given that the work of the Union and the 
Organization intersect in supporting industry in Arab countries.
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