
AL-OMRAN AL-ARAB Iاقتصادية شهرية عربية متخصصة
Issue No. 219 April 2019 العدد 219 - نيسان )ابريل( 2019

• التوسع في التجارة عبر بلدان المغرب العربي
• أضّخم تجّمع اقتصادي عربي – روسي في معرض 

"أرابيا إكسبو"

• "العمران العربي" تحاور الملياردير نجيب ساويرس
• الدين العام المرتفع عقبة في طريق تحقيق النمو 

االقتصادي

أزمة األمن الغذائي في العالم العربي ؟!





اتحاد الغرف العربية

نشأته 

)ديسمبر(  األول  كانون   16 بتاريخ  العربية  الغرف  اتحاد  تأسس 
الدافع  وكان  له.  رئيسيًا  مقرًا  بيروت  مدينة  من  واتخذ   ،1951
األساسي إلنشاء االتحاد وعي أصحاب األعمال العرب إلى أهمية 
التعاون اإلقليمي كوسيلة لدفع عجلة التنمية االقتصادية العربية، 
المستوى  اقتصادية عربية تعمل على  فكان االتحاد أول مؤسسة 
غير الحكومي لتروّج فكرة التعاون والتكامل االقتصادي بين البالد 
التعاون بين  العربية. وقد لعب اإلتحاد دورًا هامًا في دفع عجلة 
واالستثمارية.  والتجارية  االقتصادية  الصعد  على  العربية  البالد 
المشتركة  العربية  السوق  الدعوة إلنشاء  إلى  سّباقًا  اإلتحاد  وكان 
الوحدة  تحقيق  بهدف  تنفيذها  يجب  التي  العامة  المبادئ  ووضع 

االقتصادية بين البالد العربية.

أعضاؤه

يضم اإلتحاد في عضويته غرف واتحادات غرف 22 دولة عربية 
تمّثل وترعى جميع مؤسسات القطاع الخاص في دولها.

رؤيته

أن يكون االتحاد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في أعماله 
التجارية واالستثمارية واالقتصادية، بحيث يعمل على تطوير مكانة 
هذا القطاع ودوره في عملية نمو وتنمية وتكامل االقتصاد العربي.

رسالته

أن يكون:
األعمال  مجتمعات  بين  التعاون  داعمًا ألواصر  مركزًا مرجعيًا   •

في الدول العربية.

• مطورًا للفكر االقتصادي العربي على أسس مستدامة.
االقتصادي  العمل  قواعد  إلى  العربي  الخاص  للقطاع  معبرًا   •

الدولي وبما ييسر ويعزز اندماجه في االقتصاد العالمي.

أهدافه

تتمثل أهداف االتحاد الرئيسية في اآلتي:
• تحقيق التكامل االقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة 

ومتطورة.
• تمثيل كافة القطاعات االقتصادية العربية قوميًا وإقليميًا ودوليًا 

من منظور أصحاب األعمال.
• تعزيز دور الغرف واتحاداتها كممثلة لمجتمعات األعمال والقطاع 

الخاص في بالدها.
التي  المعوقات  الخاص وإزالة  القطاع  احتياجات  التعّرف على   •

تواجه طموحات التنمية.
وبين  وبينها  العربية  األعمال  مؤسسات  بين  التعاون  تطوير   •

مؤسسات األعمال األجنبية.

أنشطته

مسيرة  دفع  في  أساسًا  تصّب  ومتنوعة  عديدة  االتحاد  نشاطات 
بنقل وجهة  اإلتحاد  يقوم  إذ  المشترك.  العربي  االقتصادي  العمل 
من  المتنوعة  إصداراته  خالل  من  العربي  الخاص  القطاع  نظر 
في  نشرها  ويتم  والرائدة.  النوعية  والتقارير  والدراسات  البحوث 
مطبوعات ونشرات اقتصادية ودوريات. واإلتحاد الذي يستند إلى 
تجربة غنية في تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات المتخصصة 
يقّدم خدمات  كما  العرب.  األعمال  اهتمامات أصحاب  في شتى 

متنوعة أخرى لمؤسسات القطاع الخاص العربية.



أعضاء مجلس اتحاد الغرف العربية

الرئيس الفخري
عدنان القّصار

شاهين علي شاهين
األمين العام المساعد

خالد محمد حنفي 
األمين العام

عبد الرزاق الزهيري
رئيس االتحاد العام

للغرف التجارية
العراقية

العين نائل
رجا الكباريتي

رئيس مجلس ادارة 
غرفة تجارة األردن

سمير ناس 
رئيس غرفة تجارة
وصناعة البحرين

محمد العيد بن عمر 
رئيس الغرفة الجزائرية 

للتجارة والصناعة

الشيخ
خليفة آل ثاني

رئيس غرفة تجارة
وصناعة قطر

محمد غسان 
القالع 

رئيس اتحاد غرف
التجارة السورية

عمر هاشم
رئيس اتحاد الغرف

التجارية والصناعية 
والزراعية الفلسطينية

علي ثنيان الغانم
رئيس مجلس إدارة 

غرفة تجارة وصناعة 
الكويت

أحمد الوكيل
رئيس االتحاد العام

للغرف التجارية
المصرية

محمد الرعيض
رئيس مجلس ادارة 
االتحاد العام لغرف 
التجارة والصناعة 
والزراعة في ليبيا

قيس اليوسف
رئيس مجلس ادارة 

غرفة تجارة وصناعة
ُعمان

عمر مورو
رئيس جامعة الغرف

المغربية للتجارة
والصناعة والخدمات

أحمد باب ولد أعلي
رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة

الموريتانية

سمير ماجول
رئيس االتحاد التونسي

للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية

سعود البرير
رئيس اتحاد عام
أصحاب العمل 

السوداني

يوسف دواله
رئيس غرفة

تجارة جيبوتي

الدكتور سامي بن 
عبد هللا العبيدي

 رئيس مجلس
 الغرف السعودية

محمود عبد علي
رئيس غرفة تجارة

الصومال

النائب الثاني للرئيس
محّمد شقير

رئيس اتحاد غرف التجارة 
والصناعة والزراعة في لبنان

النائب األول للرئيس
محمد ثاني مرشد الرميثي
 رئيس اتحاد غرف التجارة 
والصناعة في دولة اإلمارات

الرئيس
محمد عبده سعيد
رئيس االتحاد العام

 للغرف التجارية الصناعية اليمنية



والعراق  األردن  اتفق 
ومصر، على العمل لتعزيز 
التكامل والتعاون االقتصادي 
ضمن  والطاقة،  والتجاري 

خطة زمنية.
جاء ذلك، خالل اجتماع 
ثالثي لوزراء صناعة الدول 
عمان،  بالعاصمة  الثالث 
ضم األردني طارق الحموري، والعراقي صالح الجبوري، والمصري 

عمرو نصار.

واتفق الوزراء الثالثة، على تعزيز وتطوير المناطق الصناعية 
المشاريع الصغيرة  التعاون في مجال تطوير  المشتركة من خالل 

والمتوسطة، ودعم االبتكار وريادة األعمال.

وشمل االتفاق أيضا، توسيع الشراكات االستراتيجية المتعددة، 
يتيح فرصًا جديدة لالستثمار واالزدهار االقتصادي، وتشكيل  بما 
والنقل  بالتجارة  المعنية  الجهات  عضويتها  في  تضم  فنية  لجنة 
والصناعة واالستثمار والطاقة والقطاع الخاص في الدول الثالث.

التكامل  فكرة  عن  مجددا  الحديث  إلى  الخبر  هذا  يقودنا 
والتكتالت  االستراتيجية  التحوالت  زمن  في  العربي  االقتصادي 
العربية محاوالت  االقتصادات  العالمية، حيث شهدت  االقتصادية 
االقتصادي  التكامل  من  متقّدمة  درجات  تحقيق  عن  بحثًا  عديدة 
في ما بينها، لكن بقيت اإلشكالية قائمة نظرًا لخصوصيات عديدة. 
االقتصادي  التكامل  حول  البحث  لتقّدم  التاريخي  المسار  هو  ما 
وأّي  يواجهها؟  التي  التحّديات  أهم  ما هي  مراحله؟  وأبرز  العربي 

أفق منتظرة؟

تّم  ما  أبرز  الكبرى  العربية  الحّرة  التجارة  منطقة  إنشاء  شّكل 
التوصل اليه كركيزة عمل نحو التكامل االقتصادي العربي، بموجب 
البرنامج التنفيذي التفاقية تيسير وتنمية النشاط التجاري بين الدول 
دورته  في  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  أقّره  الذي  العربية، 
 16 بتاريخ  القاهرة  في  ُعقدت  التي  والخمسين،  التاسعة  العادية 
شباط 1997. وال شّك أّن منطقة التجارة الحّرة العربية الكبرى، بما 
تتيحه من تحرير لألسواق العربية بين بعضها البعض، أّمنت فرصًا 
عديدة لمؤّسسات القطاع الخاص للتخّصص في اإلنتاج واالستفادة 
من اقتصاديات الحجم. فيما التحّدي األساسي بقي متمحورًا حول 
وإقامة  جهة،  من  البينية  العربية  التجارة  زيادة  على  القدرة  مدى 

مشاريع استثمارية عربية مشتركة في مختلف القطاعات االقتصادية 
االنتاجية من جهة أخرى.

ضمن  الكبرى  العربية  الحّرة  التجارة  منطقة  إنجاز  أتى  وإذا 
المسار التاريخي الضروري للتكّتالت االقتصادية، تسّلطت األنظار 
االقتصادي  التكامل  خطوات  صوب  يوم  بعد  ويومًا  فأكثر  أكثر 
التالية المنتظرة في مجال التوّصل إلى االتحاد الجمركي وتحقيق 
السوق العربية المشتركة، فاالّتحاد االقتصادي والنقدي، من خالل 

توحيد العملة بين جميع البلدان األعضاء في االتحاد.
من هنا، بقي االهتمام موّجهًا نحو ضرورة االستعداد لالنتقال 
إلى االتحاد الجمركي، الذي يشّكل خطوة أساسية على طريق تحقيق 
الهامة  للتأثيرات  نظرًا  العربية،  البلدان  بين  اإلقتصادي  اإلندماج 
التي ُيحدثها توحيد التعريفات في سبيل تسهيل حّرية تبادل السلع 
والخدمات بين الدول األعضاء وتشجيع انسياب تدّفق االستثمارات 

وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف المجاالت.
وإذ تبّين أّن األنظمة االقتصادية والسياسية قد تختلف بين بلد 
عربي وآخر، يبقى الهدف الرئيس من مسعى إقامة السوق العربية 
المشتركة وتحقيق التكامل اإلقتصادي كامنًا في حسن التوفيق في 
ما بينها، توّصاًل إلى تأمين التكامل في المصالح والقدرات اإلنتاجية 
االقتصادية،  المجاالت  مختلف  في  التكّتل  لهذا  التنافسية  والقّوة 

باالستناد إلى الميزات التفاضلية للبلدان األعضاء في كّل منها.
ويبقى القول، إّن التكامل اإلقتصادي العربي ال يمكن أن يتّم 
إاّل وفق مراحل ومداخل تراعي خصوصيات جميع البلدان العربية 

بمختلف أنظمتها وأطر عملها.
إقامة  حاليًا  بها  الُمطالب  المداخل  هذه  أكثر  من  يكون  وقد 
النمو  بما يرفع مستوى  القدرات اإلنتاجية  اتحاد جمركي، توظيف 
إنتاجية  مشاريع  إقامة  األعضاء،  البلدان  مختلف  في  االقتصادي 
مشتركة، تحسين البنى التحتية وتحسين شبكات النقل واالتصاالت 
وخصوصًا تنسيق سياسات اإلنتاج بين الدول المشتركة في مشروع 
التكامل االقتصادي، بحيث يتّم ضبط اإلنتاج المتشابه والمتنافس 
بين البلدان العربية، وتعزيز االستثمار في مجاالت إنتاجية متكاملة، 
تسمح بتحفيز النمو في جميع البلدان واستفادة كّل بلد من الميزات 
التفاضلية للبلدان األخرى. وبذلك تتأّمن حماية مختلف القطاعات 
ال  عملها،  استمرارية  على  وُيحاَفظ  البلدان  جميع  في  االقتصادية 
بل ُيحفَّز نشاطها وتكتسب دفعًا أكبر لالنخراط في موجة العولمة 
وانفتاح األسواق وتعزيز موقع البلدان العربية في االقتصاد العالمي.

التكامل االقتصادي العربي..
 متى يتحقق الحلم؟!

االفتتاحية

محمد عبده سعيد
رئيس مجلس اتحاد الغرف العربية 



موضوع الغالف
9 أزمة األمن الغذائي في العالم العربي 

اقتصاد عربي

16 � التوسع في التجارة عبر بلدان المغرب العربي 

20 � آفاق االقتصاد العربي في 2019 
 

اقتصاد دولي 
الدين العام المرتفع عقبة في طريق تحقيق

24 النمو االقتصادي 

نشاط االتحاد

� اإلعالن عن تنظيم المؤتمر الثامن عشر ألصحاب
27 األعمال والمستثمرين العرب 

� أضّخم تجّمع اقتصادي عربي – روسي في معرض
30 "أرابيا إكسبو" 

� اتحاد الغرف العربية يبحث آفاق التعاون مع بلجيكا 
35 وإيطاليا ومصر 

منتديات

� بيروت تستضيف أعمال الدورة السادسة
38  للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

فهرس المحتويات

آفاق االقتصاد العربي في 
2019

20

اتحاد الغرف العربية يبحث 
آفاق التعاون مع بلجيكا 

وإيطاليا ومصر

35

بيروت تستضيف "منتدى 
االقتصاد العربي"

42

اإلعالن عن تنظيم المؤتمر 
الثامن عشر ألصحاب األعمال 

والمستثمرين العرب

27



"العمران العربي" تحاور 
الملياردير نجيب ساويرس

49

تطّور حجم المبادالت التجارية 
العربية – البلجيكية

53

� "منتدى االقتصاد العربي" يجمع 600 مشارك
42 عربي ودولي في بيروت 

مقابلة
49 العمران العربي تحاور الملياردير نجيب ساويرس 

غرف مشتركة
53 تطّور حجم المبادالت التجارية العربية – البلجيكية 

58 أخبار 

العدد 219 - نيسان )ابريل( 2019
Issue No. 219 April 2019

العمران العربي
تصدر عن

اتحاد الغرف العربية

00961-1-826021/22
00961-1-826020
alomran@uac.org.lb
www.uac-org.org

طباعة: شمص للطباعة والنشر

Lebanon- Beirut
P.O.Box: 11-2837


