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كشف أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، عن مقترح إلنشاء 
لمنتجات  مضافة  قيمة  إلعطاء  ومصر  البرازيل  في  لوجستيتين  منطقتين 
البلدين، مشيرا إلى أّن "غرفة التجارة العربية البرازيلية تقوم حاليا بإجراء 

الدراسات بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية".
وأشار حنفي خالل احتفال الغرفة العربية البرازيلية بمرور عام على تواجدها 
في مصر، إلى أنّه "تّم عرض المقترح على رئيس الوزراء المصري الدكتور 
تم  كما  ونائبه  البرازيلي  الجمهورية  رئيس  على  وكذلك  مدبولي  مصطفى 
طرح المقترح في جامعة الدول العربية، وتتولى الغرفة دراسة انشاء الخط 
المالحي الذي يربط بين مصر والبرازيل، وتتضمن الموانئ المقترحة ربط 
ميناء سانتوس البرازيلي بأحد الموانئ المصرية بالبحر المتوسط مثل ميناء 
الدراسة  االنتهاء من  المتوقع  أو دمياط ومن  أو ميناء بورسعيد  اإلسكندرية 

خالل األشهر المقبلة".

ونّوه حنفي إلى أنه تم عقد لقاء مع وزيري الزراعة في مصر والبرازيل وتم 
مناقشة التعاون في مجال قصب السكر خاصة أن البرازيل من أكبر منتجي 
إنتاج  لزيادة  المجال  العالم ويمكن االستفادة من خبراتها في هذا  السكر في 

قصب السكر في مصر. 
وكشف عن مقترح إلنشاء ميناء محوري يربط بين مصر والبرازيل بشمال 
افريقيا سواء في تونس أو المغرب، مشددا على "أهميّة االستفادة من إنشاء 
الخطوط المالحية بين مصر والبرازيل لتكون نقطة محورية تمتد الى شمال 
إلى  داعيا  واليمن"،  والعراق  سوريا  إعمار  إلعادة  طرابلس(  )ميناء  ليبيا 
التجارة  على  والبرازيل  العربية  الدول  بين  العالقات  تقتصر  أال  "ضرورة 
استثمارية  شراكات  تدشين  بل  دوالر  مليار   20 الـ  تتخطى  أنها  رغم  فقط 

صناعية".
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

خالد حنفي: مقترح إلنشاء منطقتين لوجستيتين بين مصر والبرازيل

The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, Dr. 
Khaled Hanafi, revealed a proposal to establish two logistic 
zones in Brazil and Egypt to give added value to the products of 
the two countries, noting that "the Arab-Brazilian Chamber of 
Commerce is currently conducting studies in cooperation with 
the Union of Arab Chambers."
During the Arab-Brazilian Chamber's celebration of the one-
year anniversary of its presence in Egypt, Hanafi said that "the 
proposal was presented to the Egyptian Prime Minister, Dr. 
Mostafa Madbouly, as well as to the Brazilian President and 
Vice President, and the proposal was put forward in the League 
of Arab States, and the Chamber is studying the construction 
of the shipping line linking Egypt and Brazil. The proposed 
ports include linking the Brazilian port of Santos to one of the 
Egyptian ports in the Mediterranean, such as Alexandria, Port 
Said, or Damietta. The study is expected to be completed in the 
coming months.”

Hanafi noted that a meeting was held with the Ministers of 
Agriculture in Egypt and Brazil, and cooperation in the field of 
sugar cane was discussed, especially since Brazil is one of the 
largest producers of sugar in the world, and its expertise in this 
field can be benefited from to increase sugar cane production in 
Egypt.
He revealed a proposal to establish a pivotal port linking Egypt 
and Brazil to North Africa, whether in Tunisia or Morocco, 
stressing "the importance of benefiting from the establishment 
of shipping lines between Egypt and Brazil to be a focal 
point extending to northern Libya (the port of Tripoli) for the 
reconstruction of Syria, Iraq, and Yemen." He called for "the 
need for relations between Arab countries and Brazil not to be 
limited to trade only, even though it exceeds $20 billion, but to 
launch industrial investment partnerships."
Source (Union of Arab Chambers)

Khaled Hanafi: A proposal to Establish Two Logistic Zones between Egypt and Brazil



منتدى  فعاليات  عّمان  األردنيّة  العاصمة  احتضنت 
بدورته  األردني   - الخليجي  االقتصادي  التواصل 
بالتعاون  األردن،  تجارة  تنظمه غرفة  الذي  الثالثة، 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  غرف  اتحاد  مع 
وبدعم من األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وأعرب رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس غرف 
دول مجلس التعاون الخليجي عجالن العجالن، عن 
للتطور  آفاق جديدة  بفتح  المنتدى  أن يسهم  أمله في 
والنمو بالعالقات االقتصادية والتجارية بين الجانبين 

الخليجي واألردني، مؤكدا أّن تعزيز العالقات االقتصادية العربية المشتركة هو أحد 
الوسائل الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة بالدول العربية عموما.

ولفت العجالن إلى أننا ننظر إلى العالقات االستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص 
لدى  الحكومات  أن  سيما  ال  رحبة،  آفاق  على  تنطوي  بكونها  واألردني  الخليجي 

الجانبين حريصة على توفير مختلف الحوافز وأشكال 
قياداتنا  اآلفاق وترجمة توجيهات  لتوسيع هذه  الدعم 
السياسية الحكيمة لالرتقاء بها لتكون نموذجا لتكامل 

االقتصادات العربية.
بدوره، أّكد رئيس غرفة تجارة األردن نائل الكباريتي 
أّن "المستقبل وضمن المعطيات والتغييرات العالمية 
الصمود  العربية  المنطقة  دول  من  يحتاج  الحالية 
قوية  اقتصادية  تحالفات  وإنشاء  والنمو،  والتطور 
تستطيع الوقوف بوجه العواصف وال سيّما "تسونامي 

االقتصاد المندفع" على بالد العالم".
وشدد على أنّه "علينا أن ندرك أّن ال مجال في المستقبل لصمود الدول المنغلقة على 
والتطور  العالمية  العولمة  االنفتاح ضمن  هو  الوحيد  الطريق  فإّن  هنا  نفسها، ومن 

التكنولوجي السريع وما بعد الثورة الصناعية الرابعة".
المصدر )صحيفة الدستور األردنية، بتصّرف(

منتدى التواصل الخليجي – األردني ينعقد بدورته الثالثة

The Jordanian capital, Amman, hosted the activities of the Gulf 
- Jordanian Economic Connection Forum - in its third session, 
organized by the Jordan Chamber of Commerce, in cooperation 
with the Federation of Chambers of the Gulf Cooperation 
Council, and with the support of the General Secretariat of the 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.
The President of the Federation of Saudi Chambers and the 
President of the Chambers of the Gulf Cooperation Council, 
Ajlan Al-Ajlan, expressed his hope that the forum would 
contribute to opening new horizons for development and 
growth in the economic and trade relations between the Gulf 
and Jordanian sides. He stressed that strengthening joint Arab 
economic relations is one of the means to achieve sustainable 
development in the Arab countries in general.
Al-Ajlan pointed out that we look at the investment and trade 
relations between the Gulf and Jordanian private sectors as 
having broad prospects, especially since governments on both 

sides are keen to provide various incentives and forms of support 
to expand these horizons and translate the directives of our wise 
political leaders to upgrade them to be a model for the integration 
of Arab economies.
In turn, the President of the Jordan Chamber of Commerce, Nael 
Kabariti, stressed that "the future, within the current global data 
and changes, requires the countries of the Arab region to stand 
firm, develop and grow, and establish strong economic alliances 
that can stand up to storms, especially the "Tsunami of the 
Rushing Economy" on the countries of the world."
He stressed that "we have to realize that there is no room in the 
future for the steadfastness of countries closed in on themselves, 
and hence the only way is openness within global globalization 
and rapid technological development and the post-Fourth 
Industrial Revolution."
Source (Al-Dustour Jordanian Newspaper, Edited)

The Gulf-Jordanian Communication Forum Holds its Third Session

عن  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  كشف 
االنتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة 
أبعد  على  شهرين  أو  شهر  فترة  خالل  االستثمار 

تقدير.
من  عددا  افتتاحه  خالل  السيسي  الرئيس  ولفت 
مشاريع الهيئة العامة لالستثمار، إلى أنّه "يتم العمل 
على تيسير اإلجراءات أمام المستثمرين لدعم قطاع 
الصناعة وتسهيل كافة المعوقات"، مشددا على "جديّة 
ذلك  في  بما  المستثمرين  مشكالت  حل  في  الدولة 
التوجيهات  أعطيت  وقد  اإلنتاج،  مستلزمات  توفير 

إلى محافظ البنك المركزي بأال تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين".

التي  المشكالت  تناول  في  الدولة  "جدية  إلى  وأشار 
أّن  لها وحلّها"، موضحا  تعوق االستثمار والتصدي 
"حجم القطاع الخاص في مصر كبير ويتجاوز 75 
في المئة من حجم االقتصاد، ونحن كدولة نتعاون مع 
رجال األعمال في مصر ونجتهد للقضاء على كافة 

المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال األعمال".
وأّكد الرئيس السيسي أّن "عرض مشاكل المستثمرين 
ليس عيبا في الحكومة أو الدولة ولكننا نعرضها لكي 
نتصدى لها ونحلها لنزيل جميع معوقات االستثمار".

المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

الرئيس المصري يتعّهد بإزالة المعّوقات القائمة في مواجهة االستثمار

Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi revealed that all existing 
obstacles facing investment will be removed within a period of 
one or two months at the latest.
During the inauguration of a number of projects by the General 
Investment Authority, President Sisi pointed out that "work is 
being done to facilitate procedures for investors to support the 
industrial sector and to facilitate all obstacles." He stressed "the 
state's seriousness in solving investors' problems, including 
providing production requirements, and directives were given 
to the governor of the Central Bank not to have a real problem 
facing investors."

He pointed out "the state's seriousness in addressing the 
problems that impede investment, addressing and solving them," 
he explained that "the size of the private sector in Egypt is large 
and exceeds 75 percent of the size of the economy, and we, as 
a country, cooperate with businessmen in Egypt and strive to 
eliminate all obstacles facing investors and businessmen."
President Sisi stressed that "presenting investors' problems is not 
a defect in the government or the state, but we present them in 
order to confront them and solve them to remove all investment 
obstacles."
Source (Al-Sharq Al-Awsat Newspaper, Edited)

The Egyptian President Pledges to Remove Existing Obstacles Facing Investment



يرتفع  أن  المغربي،  المركزي  البنك  توقّع 
المئة عام 2022 من  التضخم إلى 6.3 في 
1.4 في المئة عام 2021، وذلك على خلفية 
العالمية،  األسواق  في  الوقود  أسعار  ارتفاع 
قبل أن يتراجع إلى 2.4 في المئة عام 2023.
االقتصادي  النمو  ينخفض  أن  البنك  ويتوقع 
إلى 0.8 في المئة هذا العام من 7.9 في المئة 
عام 2021 بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
"اتفاقا  المغربية،  الحكومة  وقّعت  وكانت 
اجتماعيا" مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب 

العمل نّص خصوصا على زيادة الحد األدنى لألجور في القطاعين العام 

األدنى  الحد  رفع  االتفاق  ويشمل  والخاص. 
المئة على عامين في  لألجور بنسبة 10 في 
قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ 
الحد األدنى لألجور قبل الزيادة المعلنة 2638 
يورو(   250( الضرائب  من  صافية  درهما 
وبموجب  الزراعي.  القطاع  يشمل  ال  لكنه 
االتفاق، سيبلغ الحد األدنى لألجور في القطاع 
العام 3500 درهم صافية من الضرائب )نحو 
حاليا  درهما   3362 بـ  مقارنة  يورو(   330

)نحو 320 يورو(.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

المركزي المغربي يخّفض توقعاته للنمو االقتصادي

The Moroccan Central Bank expected inflation to rise to 
6.3 percent in 2022 from 1.4 percent in 2021, against the 
backdrop of rising fuel prices in global markets, before 
declining to 2.4 percent in 2023.
The bank expects economic growth to fall to 0.8 percent 
this year from 7.9 percent in 2021 after the worst drought 
in decades.
The Moroccan government had signed a "social agreement" 
with the major unions and the Federation of Employers, 
which stipulated, in particular, an increase in the minimum 

wage in the public and private sectors. The agreement 
includes raising the minimum wage by 10 percent over 
two years in the industrial, trade and service sectors. The 
minimum wage before the announced increase is 2,638 
dirhams, net of taxes (250 euros), but it does not include 
the agricultural sector. Under the agreement, the minimum 
wage in the public sector will be 3,500 dirhams, net of taxes 
(about 330 euros), compared to 3,362 dirhams currently 
(about 320 euros).
Source (Al-Arabiya.net Website, Edited)

Morocco's Central Bank Lowers its Forecast for Economic Growth

والرئيس  للسياحة  قطر  جهاز  رئيس  كشف 
القطرية،  الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 
أكبر الباكر، عن استقبال قطر أكثر من مليون 
أّن  مؤكداً  الماضي،  أغسطس/آب  حتى  زائر 
موعد  اقتراب  مع  ويتعزز  يتسارع  "النمو 
انطالق كأس العالم لكرة القدم في 20 نوفمبر/

تشرين األول المقبل".
واعتبر الباكر، أّن "القطاع السياحي هو ركيزة 
التنمية االقتصادية المستقبلية عبر العالم، وبينما 
ويحفز  النمو  مسيرة  السياحي  القطاع  يعزز 

الكيانات العامة والخاصة، يتعيّن أن يكون مستقبل القطاع مستداماً حتى يظل 
محتفظاً بتأثيره المتنامي".

في  ملحوظاً  تعافياً  تشهد  قطر  "دولة  أّن  وأكد 
سياحة  باتجاه  وزخماً  فرصاً  وتملك  القطاع، 
حيث  وأماناً،  ذكاء  وأكثر  للبيئة  صداقة  أكثر 
في  المستقبلية  الجذب  معالم  من  العديد  بناء  تّم 
الدولة مع وضع االستدامة في االعتبار،  أنحاء 
مما يعزز من جاذبيتها لدى المسافرين المهتمين 

بالبيئة".
ويتنامى قطاع السياحة في قطر بشكل مّطرد بعد 
بحسب  السفر،  على  المفروضة  القيود  تخفيف 
التقرير الربعّي األخير الصادر عن جهاز قطر 

للسياحة، في وقت تتواصل فيه االستعدادات الستضافة المونديال.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

تنامي قطاع السياحة في قطر 

Qatar Tourism Authority President and CEO of Qatar 
Airways Group, Akbar al-Baker, revealed that Qatar 
received more than one million visitors until last August, 
stressing that "the growth is accelerating and strengthening 
with the approach of the start of the FIFA World Cup on 
November 20."
Al Baker considered, "The tourism sector is the pillar 
of future economic development across the world, and 
while the tourism sector promotes the growth process 
and stimulates public and private entities, the sector's 
future must be sustainable in order to maintain its growing 
influence."
He stressed that “the State of Qatar is witnessing a 

remarkable recovery in the sector, and has opportunities 
and momentum towards a more environmentally friendly, 
smarter and safer tourism, as many future attractions 
have been built across the country with sustainability in 
mind, which enhances its attractiveness to environment-
conscious travelers.”
The tourism sector in Qatar is growing steadily after 
the easing of travel restrictions, according to the latest 
quarterly report issued by the Qatar Tourism Authority, at 
a time when preparations for hosting the World Cup are 
continuing.
Source (Al-Araby Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Growth of the Tourism Sector in Qatar


