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تشهد  أن  إلى "ضرورة  حنفي  خالد  الدكتور  العربية،  الغرف  اتحاد  عام  أمين  دعا 
المرحلة القادمة، اهتماما أكبر من الجانبين العربي والصيني لتقوية عالقات التعاون 
الطاقة  بقطاع  االهتمام  وكذلك  عامة.  بصفة  والرقمنة  الرقمي  االقتصاد  مجال  في 
النظيفة، مع التركيز على الفرص الموجودة في هذا المضمار، باعتباره مجاال خصبا 
للتعاون في ما بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تعّد أكبر شريك 
مليار   200 الجانبين  بين  التجارة  حجم  يتجاوز  حيث  العربي،  العالم  مع  تجاري 

دوالر".
 ،CCPIT كالم حنفي، جاء خالل كلمة ألقاها بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس

والتي تزامنت مع انعقاد مؤتمر قمة التجارة العالمية وتشجيع االستثمار.
ولفت حنفي إلى أنّه "على الرغم من أّن ميزان التجارة بين الجانبين يميل لمصلحة 
كبيرة  إمكانيات  هناك  حيث  عام،  بشكل  متوازنا  يعّد  أنّه  إال  بسيط،  بشكل  الصين 
لتعزيز التعاون في مجال الذكاء االصطناعي، والطاقة النظيفة والمتجددة، وكذلك في 
االقتصاد الرقمي، فهذا هو المستقبل الذي تسعى الدول العربية إلى أن تقوده بقوة، 
وفي هذا المجال فإّن الصين يمكنها أن تساهم وتشارك في هذه النقلة النوعية للبلدان 

العربية، بما يحقق األهداف والمصالح المشتركة".
وبمعزل  اليوم،  العالم  يواجهها  التي  التحديات  عن  النظر  "بصرف  أنّه  إلى  ونّوه 
العالمي، إال أّن العالقات العربية – الصينية  عن الظروف التي يواجهها االقتصاد 
زيادة  العربي سيشهد  "العالم  أّن  جيّد وعظيم"، موضحا  بشكل  وتطورت  استمرت 
يعني فرًصا  المعلومات، مما  التحتية في قطاع  البنية  الطلب على تطوير واقع  في 
ضخمة في السوق لكال الجانبين. إلى جانب أنّه اآلن وفي ظل اإلجماع الدولي على 
ضرورة العمل على صعيد مكافحة تغير المناخ، فإنّه ال بّد من توسيع نطاق االعتماد 
هذا  أّن  باعتبار  المشترك.  اتجاهنا  يكون  أن  يجب  ما  وهذا  المتجددة،  الطاقة  على 
األمر مهم جًدا لمطابقة أهداف تحول الطاقة لدينا، وبناء المرونة في صناعة الطاقة. 

عالوة على ذلك ال بّد من العمل على دعم مهامنا المشتركة من أجل مستقبل مستدام 
وسلمي للجميع".

وشدد حنفي في ختام كلمته على أّن "البلدان العربية، منفتحة على التعاون مع الصين، 
فقط  وليس  المجاالت،  الجانبين في شتى  بين  التعاون  يزيد حجم  دائما ألن  ونسعى 
في المجال التجاري الضيّق والمحدود، ألّن ما نطمح إليه هو أن تتحّول العالقة بين 
الصين مستقبل  لدى  االستراتيجية، حيث  والتحالفات  الشراكات  إلى حدود  الجانبين 

واعد اقتصاديا على المستوى العالمي".
في الموازاة، شارك أمين عام االتحاد في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، 
الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، خالل الفترة 18 و 19 أيّار )مايو( الحالي، 
تحت  وذلك  االقتصادية،  األوضاع  على  وتأثيرها  الدولية  األزمة  تداعيات  بعنوان: 
التنفيذي  والمدير  عامر،  المصري طارق  المركزي  البنك  محافظ  رعاية وحضور 
اتحاد  إدارة  مجلس  ورئيس  الدين،  محيي  محمود  الدكتور  الدولي  النقد  لصندوق 
مصر  بنك  إدارة  مجلس  ورئيس  الصباح،  جراح  محمد  الشيخ  العربية  المصارف 

محمد اإلتربي، ممثال عن اتحاد بنوك مصر.
وعقدت جلسة بعنوان: "المخاطر التي تواجه النمو االقتصادي العالمي في ظل األزمة 
الجيوسياسية الدولية"، وترأسها رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة 
طارق فايد، وتحدث خالل هذه الجلسة، كل من األمين العام التحاد الغرف العربية 
الدكتور خالد حنفي، واألمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور، 

ومدير إدارة التكامل االقتصادي، بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر.
وتكتالت  تحالفات  نشوء  جّراء  المستجد  الواقع  الجلسة  هذه  في  المتحدثون  وتناول 
اقتصادية ومالية جديدة، وتراجع النمو االقتصادي العالمي نتيجة األزمة، وتأثيرات 

األزمة على الدول الفقيرة وذات المديونية المرتفعة.
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

خالد حنفي: تعزيز العالقات العربية – الصينية في مجال االقتصاد الرقمي



The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, Dr. 
Khaled Hanafi, called for “the necessity for the next stage to 
witness greater interest from the Arab and Chinese sides to 
strengthen cooperation relations in the field of digital economy 
and digitization in general. As well as paying attention to the 
clean energy sector, with a focus on the opportunities that exist 
in this field, as it is a fertile field for cooperation between the 
Arab countries and the People’s Republic of China, which is the 
largest trading partner with the Arab world, where the volume of 
trade between the two sides exceeds $200 billion.”
Hanafi's words came during a speech he delivered on the 
occasion of the 70th anniversary of the founding of CCPIT, 
which coincided with the convening of the World Trade and 
Investment Promotion Summit.
Hanafi pointed out that “although the balance of trade between 
the two sides tends to favor China in a small way, it is generally 
balanced, as there are great potentials for enhancing cooperation 
in the field of artificial intelligence, clean and renewable energy, 
as well as in the digital economy, this is the future that the Arab 
countries seek to lead vigorously, and in this field, China can 
contribute and participate in this qualitative leap for the Arab 
countries, in order to achieve common goals and interests.”
He noted that “regardless of the challenges the world faces today, 
and regardless of the circumstances facing the global economy, 
the Arab-Chinese relations continued and developed in a great 
and good way.” He explained that “the Arab world will witness 
an increase in demand for the development of infrastructure in 
the information sector, which means huge opportunities in the 
market for both sides. In addition to the fact that now, in light 
of the international consensus on the need to act in the field of 
combating climate change, it is necessary to expand the scope of 
reliance on renewable energy, and this should be our common 
direction. As this is critical to matching our energy transition 
goals, and building resilience in the energy industry. Moreover, 
we must work to support our common missions for a sustainable 

and peaceful future for all.”
At the conclusion of his speech, Hanafi stressed that "the Arab 
countries are open to cooperation with China, and we always 
strive to increase the volume of cooperation between the two sides 
in various fields, not only in the narrow and limited commercial 
field, because what we aspire to is that the relationship between 
the two sides will turn into the limits of partnerships. and 
strategic alliances, as China has a promising economic future at 
the global level."
In parallel, the Secretary-General of the Union participated in the 
Arab Banking Conference for 2022, hosted by the Arab Republic 
of Egypt, during the period 18 and 19 May this year, entitled: 
The repercussions of the international crisis and its impact on 
economic conditions, This was under the patronage and presence 
of the Governor of the Central Bank of Egypt, Tariq Amer, 
Executive Director of the International Monetary Fund, Dr. 
Mahmoud Mohieldin, Chairman of the Board of Directors of the 
Union of Arab Banks Sheikh Mohamed Jarrah Al-Sabah, and 
Chairman of the Board of Directors of Banque Misr Mohamed 
El-Etreby, representing the Federation of Egyptian Banks.
A session entitled: "The risks facing global economic growth 
in light of the international geopolitical crisis" was held. It was 
chaired by the Chairman and CEO of Banque du Caire Tarek 
Fayed, and during this session, the Secretary-General of the Union 
of Arab Chambers, Dr. Khaled Hanafi, and the Secretary-General 
of the Arab-Brazilian Chamber of Commerce, Tamer Mansour, 
and Director of the Department of Economic Integration, League 
of Arab States, Dr. Bahjat Abu Al-Nasr, spoke.
Speakers in this session discussed the emerging reality as a result 
of the emergence of new economic and financial alliances and 
blocs, the decline in global economic growth as a result of the 
crisis, and the effects of the crisis on poor and highly indebted 
countries.
Source (Union of Arab Chambers)

Khaled Hanafi: Strengthening Arab-Chinese Relations in the Field of the Digital Economy



منصور  تامر  الغرفة  عام  أمين  ضّم  البرازيلية   – العربية  الغرفة  من  وفد  بحث 
والمستشار اإلقليمي للغرفة لدى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن، شاهين 
علي شاهين، مع رئيس اتحاد الغرف السعودية عجالن بن عبد العزيز العجالن، سبل 

تعزيَز التعاون التجاري واالستثماري بين المملكة العربية السعودية والبرازيل.
وجرى خالل اللقاء الذي عقد في مقر اتحاد الغرف السعودية في الرياض، استعراَض 
المتاحة  والفرص  ووالبرازيل  السعودية  بين  واالقتصادي  التجاري  التعاون  آفاق 
اتحاد  لرئيس  دعوة  الوفد  سلّم  كما  الجانبين.  كال  في  الخاص  القطاع  بين  للتعاون 
االقتصادي  المنتدى  في  للمشاركة  السعوديين  األعمال  وأصحاب  السعودية  الغرف 
باولو  سان  مدينة  في  القادم  )تموز(  يوليو   4 يوم  يعقد  والذي  البرازيلي  العربي 
الوزراء وكبار  البرازيلي وبحضور عدد كبير من  الرئيس  البرازيلية تحت رعاية 

الشخصيات وأصحاب األعمال من الجانبين.
الشركات  بين  للتعاون  جديدة  مجاالت  ستفتُح  الزيارة  أن  عن  العجالن  وأعرَب 
السعودية والبرازيلية في مجاالت متنّوعة. كما أعرَب عن ترحيب الغرفة بالمشاركة 
السعودية  العربية  المملكة  بأن  منوًها  البرازيلي،  العربي  االقتصادي  المنتدى  في 

المميزة  الوجهات  من  تعتبر  البرازيل  وأن  وثيقة،  عالقات  تربطهما  والبرازيل 
قطاعات  في  ناجحة  سعودية  استثمارات  بها  يوجد  حيث  السعودية،  لالستثمارات 
بالتعرف  السعوديين  والمستثمرين  األعمال  أصحاب  اهتمام  على  شدَد  كما  مختلفة. 

على الفرص المتاحة لالستثمار في البرازيل.
البرازيل  إلى أن  تامر منصور  البرازيلية  العربية  الغرفة  أمين عام  نوهَ  من جانبه، 
تزخُر بالكثير من الفرص االستثمارية في قطاعات عديدة منها الطاقة والتعدين، داعيًا 

أصحاب األعمال السعوديين إلى استكشاف هذه الفرص واالستثمار فيها. 
وفي ذات السياق، زار وفد الغرفة العربية – البرازيلية سلطنة عمان، حيث التقى 
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح، حيث تّم بحث 
الوفد  السلطنة والبرازيل. كما سلّم  بين  التجاري واالستثماري  التعاون  سبل تعزيَز 
رئيس الغرفة الدعوة للمشاركة في المنتدى االقتصادي العربي البرازيلي والذي يعقد 

يوم 4 يوليو )تموز( القادم في مدينة سان باولو البرازيلية.
المصدر )الغرفة العربية البرازيلية، بتصّرف(

وفد الغرفة العربية البرازيلية يزور اتحاد الغرف السعودية وغرفة سلطنة عمان

A delegation from the Arab-Brazilian Chamber, which included 
the Chamber’s Secretary General, Tamer Mansour, and the 
Chamber’s regional advisor to the Gulf Cooperation Council 
countries, Iraq and Yemen, Shaheen Ali Shaheen, discussed 
with the President of the Federation of Saudi Chambers, Ajlan 
bin Abdulaziz Al-Ajlan, ways to enhance trade and investment 
cooperation between the Kingdom of Saudi Arabia and Brazil.
During the meeting, which was held at the headquarters of the 
Federation of Saudi Chambers in Riyadh, they reviewed the 
prospects for trade and economic cooperation between Saudi 
Arabia and Brazil and the opportunities available for cooperation 
between the private sector on both sides. The delegation also 
handed an invitation to the President of the Federation of Saudi 
Chambers and Saudi Businessmen to participate in the Arab-
Brazilian Economic Forum, which will be held next July 4 in the 
Brazilian city of San Paulo under the auspices of the Brazilian 
President and in the presence of a large number of ministers, 
dignitaries and business owners from both sides.
Al-Ajlan expressed that the visit will open new areas of 
cooperation between Saudi and Brazilian companies in various 
fields. He also expressed the Chamber's welcome to participate 

in the Arab-Brazilian Economic Forum, noting that the Kingdom 
of Saudi Arabia and Brazil have close relations, and that Brazil 
is one of the distinguished destinations for Saudi investments, 
as there are successful Saudi investments in various sectors. He 
also stressed the interest of Saudi business owners and investors 
to learn about the available investment opportunities in Brazil.
For his part, Tamer Mansour, Secretary-General of the Arab-
Brazilian Chamber noted that Brazil is rich in many investment 
opportunities in many sectors, including energy and mining, 
calling on Saudi business owners to explore and invest in these 
opportunities.
In the same context, the delegation of the Arab-Brazilian Chamber 
visited the Sultanate of Oman, where it met the President of 
the Oman Chamber of Commerce and Industry, Eng. Rida bin 
Juma Al Saleh, where they discussed ways to enhance trade 
and investment cooperation between the Sultanate and Brazil. 
The delegation also handed over to the Chamber's Chairman the 
invitation to participate in the Arab-Brazilian Economic Forum, 
which will be held on July 4th in the Brazilian city of San Paulo.
Source (Arab-Brazilian Chamber, Edited)

Arab Brazilian Chamber delegation visits the Federation of Saudi Chambers and the Chamber of the Sultanate of Oman


