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تحت رعاية صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه
المنتدى االقتصادي اإلفريقي – العربي
خارطة الطريق والتمويل المتاح الستثمارات ناجحة
2017/9/27

تحت رعاية صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه انعقدت فعاليات المنتدى االقتصادي

األفريقي  -العربي ،بعنوان "خارطة الطريق والتمويل المتاح الستثمارات ناجحة" وذلك يوم االربعاء الموافق  2017/9/27في

عمان بحضور أكثر من  600مشارك من  53دولة من وزراء ومسؤولين رسميين معنيين باالقتصاد
فندق فيرمونت – ّ
واالستثمار في الدول العربية وافريقيا ،وقيادات وادارات غرف التجارة والصناعة والزراعة ،والغرف التجارية العربية-االجنبية

المشتركة والغرف االفريقية ،بتنظيم من غرفة تجارة االردن وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية ومجموعة االقتصاد واالعمال
اللبنانية ،بهدف تنمية العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية العربية االفريقية.

وافتتح الفعاليات مندوباً عن جاللة الملك ،وزير الدولة لشؤون االستثمار رئيس هيئة االستثمار مهند شحادة وقال في

كلمته ان االردن بدأ اليوم بتحويل التحديات التي تواجهه الى فرص حقيقية لتحقيق النمو الشمولي وايجاد فرص عمل من
خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واضاف ان هيئة االستثمار تعمل مع اصحاب االعمال والمستثمرين والشركات من اجل تيسير العمل باألردن ،وتعزيز

العالقة المفيدة للطرفين ،مؤكدا ان االردن ورغم اضطرابات المنطقة ظل مالذا آمنا ومنيعا لألردنيين والشركاء واالصدقاء
بفعل القيادة الحكيمة لجاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا ،واكد ان االردن مصمم على تطوير بيئة االعمال وتعزيزها في

قلب المشرق العربي مما يجعل المملكة منصة قوية لمنطقة الخليج العربي والشرق االوسط وشمال افريقيا ومرك از للشرق
والغرب ،الفتا الى ان االتفاقيات التجارية التي تربط االردن مع مختلف التكتالت االقتصادية العالمية ،وفرت له الوصول الى

مليار مستهلك حول العالم ،وبات مرك از اقليميا للعديد من المكاتب االقليمية للشركات.
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واشار الى ان االردن يمتلك مقومات تجعله قاعدة للبنى التحتية ومشروعات االعمار بالمنطقة ،وان السوق االفريقية تمثل
فرصة لتحقيق مصلحة متبادلة بين االردن ودول القارة وبخاصة في قطاعات الزراعة والغذاء والخدمات.

ودعا شحادة المشاركين بالمنتدى لتقديم افكار جديدة تسهم في تعزيز االعمال واقامة شراكات بين الدول العربية واالفريقية بما
يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين ،مؤكدا ضرورة العمل الجماعي من اجل ان يكون لدى الطرفين انتاجية مفيدة ومن اجل

االزدهار ،وهذا يقتضي منا ان نقود االقتصاد بمختلف مؤسساته ،ومن شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة ،واشراك الشباب
واتاحة الفرص امامهم واحتضانهم باعتبارهم قوة المستقبل.

من جهته ،عبر رئيس غرفة تجارة االردن رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل الكباريتي عن تقديره لجاللة الملك عبدهللا
الثاني لشمول المنتدى برعايته السامية واهتمامه بتنمية وتطوير العالقات االقتصادية مع الدول األفريقية ،وقال ان العوامل

التي تجمع الدول العربية واالفريقية كلها مصادر وعوامل قوة إلقامة كتلة اقتصادية مؤثرة باالقتصاد العالمي ،مؤكدا ان
المنتدى يسعى لرسم خريطة طريق وتعاون مستقبلي لمصلحة االجيال المقبلة.

واضاف ان تعزيز التعاون بين الجانبين يتطلب وضع االستراتيجيات وعقد االتفاقيات وتسخير األدوات لتقوية التبادل التجاري
والخدمات من نقل ولوجستيات وتبادل المعلومات والتركيز على علم المعرفة ونقل الثقافات والسياحة والخدمات المالية
والتعليم.

ودعا الكباريتي الى ضرورة إنشاء مناطق لتبادل السلع وصناعات تكاملية وليس تنافسية ،خاصة بقطاعات المعدات

اإللكترونية والمدخالت الزراعية ومنتجات الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الصحية والصيدالنية ومشروعات الطاقة

التقليدية والمتجددة والمياه واألسماك والثروة الحيوانية ،وتشكيل فريق عمل من الدول العربية واالفريقية قادر على المتابعة
والعطاء واإلبداع لرسم استراتيجيات لبناء شراكات اقتصادية هدفها االنتاج والتصدير واإلبداع الفكري.

وقال رئيس الغرفة االسالمية للتجارة والصناعة والزراعة الشيخ صالح كامل أن االستثمار في األردن فرض ألنه في رباط.
واضاف "أشهد أن األردن يفي بالعقود ،وأنا هنا منذ السبعينات ولم يخل معي أحد في األردن ،وأشهد كذلك أن الحكومة
األردنية تفي بالعقود" ،الفتا الى إن االستثمار ال يحتاج إلى قوانين لكن يحتاج إلى إيفاء بالعقود ،وأن قضية العقود قضية

مقدسة ،يجب االلتزام بها ،مؤكدا أن العمل عبادة وأن المستثمرين ال يجب أن يتحفظوا على أموالهم في البنوك بل عليهم
االستثمار وعمارة األرض.

واشار الشيخ صالح إلى ان الغرفة تهدف إلى إحياء القيم األخالقية بالمعامالت التجارية ونشر الوعي بمفهوم االقتصاد

االسالمي وتعميق روح التكامل والتضامن وزيادة حجم التبادل التجاري وتطوير حجم السياحة البينية واالستثمارات وتشجيع

التعاون في العمل المصرفي وتسهيل انتقال رؤوس األموال وتحقيق األمن الغذائي وزيادة الناتج القومي ،وتسوية المنازعات
التجارية والصناعية ،مؤكدا ان تحقيق أهداف الغرفة يواجه بالعديد من التحديات ،من بينها ،انخفاض معدل التنمية
االقتصادية وزيادة معدالت الفقر والبطالة وانخفاض معدل التبادل التجاري ودرجة التعاون االقتصادي وازمة الغذاء العالمية
وتحديات العولمة والمنافسة.
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أن "جسور التعاون العربية األفريقية
أشار رئيس اتحاد الغرف األفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن أحمد الوكيل إلى ّ
يمكن أن توفر االستثمارات والتكنولوجيات لتحويل الثروات الطبيعية األفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة ،خالقة لفرص

عمل ألبنائنا .ونحن كمجتمع اعمال ننظر للوجه االخر للعملة ،فبينما يرى البعض ،وبحق ،مشاكل طاقة وبيئة وتغير مناخي،

نرى نحن فرص استثمارية وتجارية مستحدثة ،تخلق فرص عمل ألبنائنا".

بأن افريقيا هي ثاني أكبر قارة إذ تضم ثمن سكان العالم ،بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية
ونوه الوكيل ّ
العالية ،وفيها  60في المئة من األراضي الصالحة للزراعة ،ونصف مخزون العالم من البالتونيوم والكوبالت والماس ،و11
في المئة من البترول ،واالهم صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي لتتجاوز  100مليار دوالر .والوطن

العربي يجب أن يغتنم الفرصة ،ويكون الشريك التجاري الرئيسي الفريقيا ،خاصة مع وجود االالف من أبناء الوطن العربي

الذين توطنوا في مختلف ربوع القارة االفريقية .واالهم ،يجب أن يكون الوطن العربي شريكا استثماريا رئيسيا ،خاصة في
الزراعة لتحقيق أمننا الغذائي ،والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة لخيرات افريقيا،

وبالطبع ،النقل متعدد الوسائط ،الذى تنامى خالل العقد الماضي ليتضمن محور قناة السويس والعديد من المشاريع الرئيسية
مثل ميناء بوينت نوار بالكونغو ،وميناء تيما بغانا ،وطريق ابوجا – كيفى بنيجيريا ،وطريق جابور – كاوالك بالسنغال ،والتى

ستتكامل مع طريق االسكندرية كيب تاون والموانئ المحورية بقناة السويس لنشر التنمية فى كافة الربوع االفريقية ،بربحية
عالية.

لفت األمين العام المساعد ورئيس القطاع االقتصادي في جامعة الدول العربية السفير د .كمال حسن علي ممثل معالي د.

أحمد أبو الغيط ،األمين العام إلى أ ّنه على الرغم من مرور أكثر من ثالثين عاما على أول قمة عربية أفريقية ،إال أن
العالقات العربية األفريقية لم ترق إلى ما هو مرجو منها .ومع انعقاد القمة العربية األفريقية الثانية في مدينة سرت الليبية عام
 2010بدأت تؤتى بثمار هذا التعاون حيث أجازت وثيقة للشراكة االستراتيجية وخطة عمل للتعاون العربي األفريقي خالل

القترة  2016 – 2011والتركيز على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بين الجانبين العربي واألفريقي .وأن جامعة
الدول العربية تحرص على تفعيل مجاالت التعاون والتكامل بين الدول العربية واألفريقية من خالل إقامة منطقة تجارة
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تفضيلية عربية أفريقية بالتعاون مع االتحاد األفريقي يكون الهدف منها خلق مناخ تجاري مناسب لزيادة حركة التجارة البينية

بين الجانبين ،وتكون أولى مراحل عملية التكامل االقتصادي البيني ،وتبذل جهود من الطرفين لوضع اآلليات المناسبة لتفعيل

هذه الفكرة.

أشار رئيس قسم التجارة الخارجية والقطاع الخاص في المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا أحمد شعيب ،ممثل

معالي د .سيدي ولد التهاه  ،مدير عام المصرف ،إلى ّأنه كان لقادة الدول العربية السبق في استشراف أهمية التعاون
االقتصادي العربي األفريقي باتخاذهم القرار في أوائل السبعينات من القرن الماضي بإنشاء المصرف العربي للتنمية

االقتصادية في أفريقيا الذي قضى أكثر من أربعة عقود في خدمة التعاون العربي اإلفريقي في مجال التنمية االقتصادية
واالجتماعية .ومن المهام األساسية التي رسمت للمصرف اإلسهام في تمويل التنمية االقتصادية للدول اإلفريقية وتشجيع

مشاركة رؤوس األموال العربية في التنمية اإلفريقية واإلسهام في توفير المعونة الفنية الالزمة للتنمية في أفريقيا.

أن ما يتميز به المصرف عن الكثير من المؤسسات المالية كونه مملوك من طرف الدول العربية إال انه ال يقرض
وشدد على ّ
إال الدول اإلفريقية غير العربية .وقد بلغ إجمالي التمويالت الممنوحة من قبل المصرف لدول إفريقيا جنوب الصحراء حتى

 30يونيو  2017ما قدره  5540مليون دوالر.

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة االقتصاد واألعمال رؤوف أبو زكي إلى ّأنه من المؤشرات المشجعة أن نرى األردن وهو
يتابع مسيرة النمو واإلصالح رغم التحديات الكثيرة التي تحيط به والناجمة خصوصا عن الوضع في سوريا والعراق ،حيث
استطاعت المملكة األردنية بقيادة جاللة الملك عبد هللا الثاني لم تدع هذه األزمات تثنيها عن تنفيذ اإلصالحات وتحقيق المزيد

من التوازن في الميزانية وتعزيز الثقة بالبلد وبسياساته.

أن التحدي األكبر أمام األردن هو حفز النمو وتوفير فرص العمل ،رغم الظروف غير المؤاتية ،وال يزال الرهان قائما
ورأى ّ
على حدوث تغييرات إقليمية إيجابية مثل فتح معابر التجارة مع سوريا والعراق .لكن هذا الرهان قد يأخذ وقتاً .وهذا يعطي
األولوية لإلصالحات الهيكلية بما يعزز القدرة على مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية .وقيام مجلس السياسات بإطالق

برنامج النمو االقتصادي للفترة  2022-2018يساهم في استقطاب االستثمارات واحتواء الضغوط المالية ويعتبر من

التطورات اإليجابية المهمة.

وختاماً قدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في بوروندي باليت نيونكورو عرضاً لفرص االستثمار في بلدها وفي
أفريقيا بشكل عام .وتطرقت إلى التحديات التي تواجه تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية والتجارية العربية االفريقية

وآليات معالجتها ،وعبرت عن شكرها وتقديرها للقائمين على تنظيم الفعاليات.
هذا وتضمن المنتدى عقد أربعة جلسات حوارية ،و شارك المتحدثون في هذه الجلسات للخروج بأفكار واقتراحات تعزز

العالقات العربية األفريقية في شتى المجاالت االقتصادية والتجارية والصناعية واالستثمارية.
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الجلسة األولى كانت بعنوان "خارطة طريق إلرساء شراكة استراتيجية وترأس الجلسة معالي السيد عقل البلتاجي ،وزير
السياحة السابق في األردن ،رئيس مجلس المفوضين السابق لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،تضمنت الجلسة عدد
من المتحدثين:

 د .اسماعيل عبد الغفار ،رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
 السيد هيثم جمعة ،المدير العام للمغتربين بو ازرة الخارجية والمغتربين في لبنان.

 المستشار االستاذ نبيل الكزبري  ،الرئيس العربي للغرفة التجارية العربية النمساوي ،وقدم العرض نيابة عنه األستاذ
مضر خوجا ،أمين عام الغرفة.

 السيد تشارلز كاهوثو ،الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في شرق أفريقيا.
 السيد كسوم كوليبالي ،رئيس مجموعة التنمية اإلفريقية.

 الحاج أحمد ربيو احمد ،ممثل رئيس اتحاد الغرف في نيجيريا.
تمحورت الجلسة الثانية حول فرص االستثمار في إفريقيا والدول العربية ،ترأس سعادة عبد هللا سلطان العويس ،نائب رئيس
اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة االمارات ،رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة الجلسة.

المتحدثون:

 معالي السيد ناصر الشريدة ،رئيس مجلس المفوضين سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 معالي السيدة كلير أكامانزي ،عضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية ،رواندا.
 السيدة باه فاطوماتا بينيتا ،ممثلة عن وزير التخطيط والتجارة والتعاون الدولي في غينيا.

الجزئرية للتجارة والصناعة ،وقدمت العرض نيابة عنه السيدة وهيبة بهلول
 السيد محمد العيد بن عمر ،رئيس الغرفة ا
مدير عام الغرفة.

 م .أحمد السويدي ،رئيس مجموعة السويدي.

 السيد كوغون ازإميلي ،رئيس هيئة االستثمار في أوغندا.

 السيد بتال كوفي ،خبير اقتصادي ،رئيس لجنة التجارة والنقل في غرفة تجارة توغو.
 السيد محسن صافي ،رئيس مصلحة العالقات مع الدول العربية واالسالمية ،و ازرة االقتصاد والمالية في المغرب.
أما الجلسة الثالثة فتحاور بها المتحدثون حول التمويل والتأمين وآليات الدعم والتنفيذ حيث ترأست السيدة ريم بدران عضو
مجلس ادارة غرفة تجارة عمان الجلسة.

المتحدثون:

 معالي السيد هنري موسى ،وزير التجارة والصناعة والسياحة ،مالو

 السيد أحمد شعيب ،رئيس قسم التجارة الخارجية والقطاع الخاص ،المصرف العربي للتنمية االقتصادية في
أفريقيا) باديا(.

 د .عالء عز ،امين عام اتحاد الغرف المصرية واألوروبية.

 الدكتورة كريستيان أبو لحاف ،ممثلة. African Export Import Bank .
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 السيد زيد الكايد ،مدير تطوير األعمال ،المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات.
 د .جميل الجارودي ،رئيس تنفيذي بامتياز ومصرفي مع خبرة متخصصة بالتمويل اإلسالمي.
 السيد أحمد رابيو أحمد ،ممثل رئيس اتحاد الغرف في نيجيريا.

و في الختام تمحورت الجلسة الرابعة حول طرق نقل التكنولوجيا والطاقة والمعلوماتية ،وكانت برئاسة سعادة السيد

ديفيد حمود ،الرئيس التنفيذي ،الغرفة التجارية العربية االمريكية الوطنية.
المتحدثون:

 السيد ستيف ارودس ،الرئيس التنفيذي Petra System Inc. ،الواليات المتحدة األميركية.
 الدكتور عيسى بطارسه ،بروفسور هندسة كهربائيةUniversity of Central Florida .
 السيد ياو أووسو ،المدير العامGhana Cyber City .

 السيد عمر صبور ،رئيس مجموعة صبور الهندسية وأورينتالز ريزرتس.

 د .عفيف البرهومي ،خبير تشجيع االستثمار ،مركز اليونيدو لتعزيز االستثمار والتكنولوجيا.
 السيد أيمن اضهير ،الشريك والمستشار في شركة KPMGوشركة Bearing Point.

من أهم التوصيات التي تمخض عنها المنتدى:



إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة في ظل االستقرار المرتقب لألوضاع في كل من سوريا والعراق االمر الذي يوفر
امكانات كبيرة لتقديم الخدمات واعادة البناء ،وخاصة في قطاعات المعلوماتية واالنشاءات واالحتياجات االساسية
للسكان.



زيادة حجم التبادل التجاري واالعتماد على الميزات النسبية الكبيرة التي تتمتع بها البلدان العربية واالفريقية وبما



تشكيل لجنة توجيهية إفريقية عربية لتعزيز وتقوية الشراكة العربية االفريقية مؤلفة من تسعة ممثلين عن غرف التجارة

تمتلكه من مؤهالت وإمكانات تؤهله ألن يصبح منطقة إقتصادية فريدة تتجاوز التجارة البينية إلى العالمية.

والصناعة االفريقية والعربية برئاسة رئيس إتحاد الغرف العربية لوضع إستراتيجية واضحة وخطة عمل لمستقبل




العالقات العربية االفريقية وسبل تطويرها.
تشجيع إقامة صندوق استثماري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا.
تبادل الدورات وإقامة دورات تدريبية بين رواد األعمال في إفريقيا والعالم العربي.
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رئيس الوزراء يلتقي مشاركين في المنتدى االقتصادي العربي االفريقي

استقبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في دار رئاسة الوزراء يوم الخميس الموافق  ،2017/9/28الوزراء ورؤساء الوفود

المشاركة في فعاليات المنتدى االقتصادي العربي األفريقي.

واكد رئيس الوزراء خالل اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون االعالم الدكتور محمد المومني ورئيس اتحاد الغرف العربية

رئيس غرفة تجارة االردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد ،ان االردن لن يتوانى عن دعم اي

مشروع من مشاريع التعاون بين الدول العربية واالفريقية وحرص االردن على تنفيذ كافة االجراءات التي يتم االتفاق عليها
خالل اعمال المنتدى وبما يصب في مصلحة الجميع  .ولفت رئيس الوزراء الى ان حجم التبادل التجاري واالستثماري بين

الدول العربية وافريقيا ال زال متواضعا جدا وهناك فرص كبيرة لزيادته سواء عن طريق التجارة او االستثمار وباالعتماد على
الميزات النسبية الكبيرة التي تتمتع بها البلدان العربية واالفريقية .واكد ان المنطقة العربية االفريقية بما تمتلكه من مؤهالت
وامكانات قادرة ان تصبح منطقة اقتصادية فريدة تتجاوز التجارة البينية الى التجارة العالمية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان االوضاع في سوريا والعراق مرشحة لمزيد من االستقرار خالل الفترة القادمة االمر الذي يوفر
امكانات كبيرة لتقديم الخدمات واعادة البناء واستثمارات كبيرة في قطاعات المعلوماتية واالنشاءات واالحتياجات االساسية
للسكان وغيرها ،والدول العربية واالفريقية تتوفر لديها امكانات التجارة البحرية والبرية حيث يمكن ان تلعب العقبة من ناحية
والسويس من ناحية اخرى دو ار اساسيا في بناء جسر للتجارة واالستثمار بين القارتين االسيوية واالفريقية  .وابدى رئيس

الوزراء استعداد الحكومة لدعم بناء شراكات حقيقية بين القطاع الخاص في االردن والقطاع الخاص في هذه البلدان.

من جهته اكد العين نائل الكباريتي ان القطاع الخاص في الدول العربية واالفريقية المشاركة في المنتدى يسعون لبناء حلقات

التواصل واالرتقاء بالعالقات االقتصادية بين هذه الدول ،وأشار الى ان المنتدى ونظ ار الهميته في فتح مجاالت التجارة
واالستثمار سيعقد بشكل دوري حيث تستضيف الجزائر االجتماع القادم للمنتدى في شهر نيسان المقبل  .وتحدث المشاركون

في اللقاء حيث اعربوا عن شكرهم لجاللة الملك عبدهللا الثاني على رعايته العمال هذا المنتدى ولالردن على استضافة
اعماله .واكد ان افريقيا وبما تمتلكه من موارد وفرص كامنة يمكن ان تحقق التكامل مع الدول العربية التي تمتلك الخبرات
البشرية والتمويل الالزم للمشاريع.
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الدورة الثانية لمنتدى التواصل االقتصادي الخليجي األردني
تعزيز آفاق التعاون الخليجي األردني لنمو وتكامل أفضل
2017/9/28

مندوبا عن جاللة الملك عبدهللا الثاني ،افتتح وزير الدولة لشؤون
االستثمار رئيس هيئة االستثمار مهند شحادة يوم الخميس

الموافق  2017/9/28في عمان فعاليات منتدى التواصل
الخليجي -االردني بدورته الثانية.

قامت غرفة تجارة االردن بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس
التعاون الخليجي بتنظيم المنتدى تحت شعار "تعزيز آفاق

التعاون الخليجي األردني لنمو وتكامل أفضل" ،وذلك لبحث
تنمية عالقات الجانبين التجارية واالستثمارية.

وركز المنتدى على تعزيز التعاون األردني الخليجي من أجل

عالقات أكثر شموال ونموا بهدف تعزيز العالقات على مستوى

القطاع الخاص في المجاالت التجارية وتنمية التبادل التجاري وتعظيم االستثمارات المشتركة.

وسعى المنتدى الذي يقام للمرة الثانية في عمان الى دفع عجلة التنمية االقتصادية االردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة
بين أصحاب األعمال تنعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشيط حركة التبادل التجاري.

وجسد المنتدى حرص غرفة تجارة االردن على تقوية عالقات المملكة االقتصادية مع دول الخليج العربي الممتدة تاريخيا عبر
سنوات طويلة وأسهمت ايضا بتعزيز مسيرة التكامل االقتصادي العربي.

ويقدر حجم المبادالت التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي واالردن بنحو  4.6مليار دوالر خالل العام الماضي منها

3ر 3مليار دوالر صادرات خليجية ،فيما تعتبر السعودية السوق الرئيسية للصادرات االردن وتستقطب  32.21بالمئة من

اجمالي صادرات االردن للدول العربية.

وقال الوزير شحادة ان عالقات االردن بدول الخليج العربي اخوية ومتينة وتقوم على االحترام المتبادل والتفاهم وهاجسها
تحقيق االهداف العربية وخدمة قضايا االمتين العربية واالسالمية ومصالح شعوبهما ،مؤكدا ان المملكة تسعى دائما للتواصل

والتكامل مع الدول العربية من اجل بناء مشروع حضاري عربي عالمي يقوم على العدل والمساواة والسالم ،وعبر عن امله أَن
يتم دفع عجلة التنمية االقتصادية االردنية –الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين اصحاب االعمال وتوسيع مجاالت التعاون

بما ينعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشيط حركة التبادل التجاري ،مؤكدا ان المنتدى ُفرص ٌة للتعرف على الفرص

االستثمارية والتسهيالت الممنوحة الصحاب االعمال.
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وحسب الوزير شحادة ِ
العالَقات االردنية مع دول مجلس التعاون الخليجي خطوات الفتة نحو تعزيزها وتجسدت من
شه َدت َ
خالل المنحة التي اقرها قادة دول المجلس لالردن لتمويل المشاريع التنموية بالمملكة والتي مكنت الحكومة من تنفيذ المشاريع

الرأسمالية التنموية ذات البعد االستراتيجي وتوفير خدمات للمواطنين ومواجهة اعباء اللجوء السوري باالضافة لدعم القطاع
الخاص لتنفيذ تللك المشروعات وخلق فرص عمل لمواجهة معدالت الفقر والبطالة.

واشار الى جهود جاللة الملك عبدهللا الثاني لجذب االستثمارات حيث تستند المملكة في ذلك على سمعة عالمية واستقرار

امني وسياسي يؤهلها الحتالل مكانة مميزة من حيث تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة ،وتجعل من االردن مركز اقليمي
لدعم العمليات االدارية والتقنية للشركات متعددة الجنسيات وكبوابة العادة االعمار في العراق وسوريا.

بدوره ،قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة األردن رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل الكباريتي ان الظرف الدقيق الذي يمر
على امتنا يوجب منا جميعا التعاضد والوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية.
واضاف ان هذا المنتدى هو بداية الطريق لرسم معالم الخالص واالنطالق خلف امتنا من خالل بناء اقتصاد عربي موحد

يكون النواة االولى للوحدة الشاملة التي ما زالت حلما يروادنا منذ عقود خل ،وعبر عن امله بالخروج بتصور جديد لمستقبل
عالقاتنا االقتصادية يكون نموذجا واقعيا لشكل التكامل االقتصادي العربي الذي ترنو اليه شعوبنا ،وهذا دور مناط بمؤسسات

القطاع الخاص العربي لتنسيق جهودها والتعاون فيما بينها النجاز هذا الحلم.

واكد ان منتدى التواصل االقتصادي الخليجي – االردني الذي يعقد للمرة الثانية على ارض المملكة هو محطة بمسيرة التعاون

االقتصادي بين االردن ودول الخليج العربي ما يتطلب الخروج بخطة عمل واضحة ومحددة االهداف بعيداً عن التوصيات
التقليدية تلخص التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص في الجانبين ولتكون خارطة طريق لمسيرة التكامل
االقتصادي الخليجي االردني.

واوضح العين الكباريتي ان األردن لديه مقومات عالية يدعمها حرص ملكي إلدامة األمن واألمان واالستقرار ،ومواصله بناء

عالقات متينة مع الدول العربية وموقع جغرافي يؤهل المملكة لتكون بوابة ومركز رئيس للتجارة والخدمات بالمنطقة وبيئة
اعمال مدعومة بتشريعات وانظمة عصرية محفزة للنشاط االقتصادي.

وتابع العين الكباريتي ان االردن يعتبر ُوجهة واعدة في المنطقة ،قادرة على إستقطاب اإلستثمارات المختلفة من خالل المزايا
والحوافز التي يتم توفيرها في إطار سياسة اإلصالح وتحفيز النمو اإلقتصادي باالضافة لعضويتها باتفاقيات اقتصادية مع

دول عربية واوروبية والواليات المتحدة وتكتالت تجارية اخرى.

الى ذلك ،قال النائب االول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان ان تنظيم
المنتدى يأتي في ظل النمو المطرد في العالقات االقتصادية بين دول المجلس واالردن ،حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين

دول مجلس التعاون الخليجي واالردن نحو  3.8مليار دوالر سنويا.

واكد العطيشان اننا بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى البحث المشترك عن كل ما يعزز هذه العالقات ويدفع بها لتكون
طريقا للتعامل االستراتيجي ،لذلك ال بد من تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي واالردني على وجه الخصوص ،والعربي

عموما ،كمدخل رئيسي لتطوير العالقات االقتصادية العربية بما يملكه من قدرات وامكانيات لتحقيق التكامل وتعزيز العمل
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المشترك وتطويره بما يحقق المصالح العربية المشتركة ،داعيا الجانبين الخليجي واالردني الى االستفادة من هذا المنتدى

واعتباره منصة اساسية لتعزيز التعاون والتنسيق في اقامة شراكات قوية يكون لها االثر الكبير على المواطن العربي واالقتصاد
الوطني ،وتمنى على الحكومات العربية سرعة معالجة الصعوبات والمشاكل التي تحول من تطوير دور القطاع الخاص محليا

وكذلك تطوير العالقات االقتصادية المشتركة بين كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على المستوى العربي.

واشار الى رؤية المملكة العربية السعودية  2030حيث شكلت عالمة مميزة ستسهم في اجراء تغيرات مفصلية في االقتصاد
السعودي ،بحيث يحقق الهدف المرجو منه وهو خلق اقتصاد ديناميكي منفتح على كل المتغيرات وسيخلق العديد من فرص

العمل.
بدوره ،بين االمين العام المساعد للشؤون االقتصادية والتنموية لألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن
سعيد العبري إن االقتصاد الخليجي بات اليوم يحتل مراتب عليا على مستوى دول العالم في المؤشرات االقتصادية الدولية،
حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي لدول المجلس 1.4تريليون دوالر في عام .2015

كما احتل المرتبة الحادية عشرة في حجم الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى دول العالم ،حيث بلغت صادرات دول المجلس
أكثر من  554مليار دوالر في عام  2015فيما بلغت المستوردات  467مليار دوالر خالل نفس العام.

واكد أن العمق التاريخي للعالقات األردنية الخليجية يشكل أساساً متيناً يمكن البناء عليه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون

البناء والمكتسبات بين الجانبين الخليجي واألردني ،وهي عالقات تزداد متان ًة ورسوخاً بعمق التماثل االجتماعي والثقافي
وتشابه القيم والعادات والتقاليد والنظم السياسية بينهما ،ووفرت أرضية صلبة لبناء وتطوير المزيد من أواصر التعاون والتكامل
االقتصادي والشراكات االستراتيجية بين الجانبين.

واشار الى أن مجلس التعاون الخليجي يتطلع لالرتقاء بآفاق العالقات االقتصادية مع وإلى المزيد من فرص التعاون التجاري

واالستثماري والمشاريع المشتركة ،حيث يمتلك كل من األردن ودول مجلس التعاون مقومات كبيرة للفرص التجارية
واالستثمارية وإقامة شراكات في قطاعات متعددة ،ومن أهم تلك المقومات حالة االستقرار السياسي واألمني التي يتمتع بها

الجانبان ،وتميز الموقع الجغرافي االستراتيجي لكل من األردن ودول مجلس التعاون حيث أن كل منهما يمثل بوابة أو جسر
عبور إلى الكثير من دول وقارات العالم.
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واشتمل المنتدى على عدد من جلسات العمل كانت األولى بعنوان "الطريق لبناء التكامل االقتصادي" وترأس الجلسة االستاذ

عبد الرحيم حسن النقي ،االمين العام التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
المتحدثون:

 الدكتور عبد العزيز بن حمد العويشق ،االمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات لألمانة العامة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية.

 معالي الدكتور جواد العناني ،وزير أردني سابق.

 الدكتور حمدان بن عبد هللا السمرين ،رئيس الجانب السعودي لمجلس األعمال السعودي األردني.
 االستاذ محمد بن علي النقي ،رئيس مجلس اإلدارة ،شركة الصناعات الكويتية القابضة.
 السيدة أودريه ادمس ،رئيسة فريق مكتب الرباعية بالقدس.
وناقشت الجلسة الثانية محور الطريق الى اعادة االعمار ،برئاسة سعادة العين عيسى مراد ،رئيس غرفة تجارة عمان.

المتحدثون:

 السيد صادق هاشم المعموري ،رئيس غرفة تجارة الحلة  -العراق.
 السيد غسان غانم ،الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة.

 السيد مروان غيث ،عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان.
ترأست الجلسة الثالثة الدكتورة شريفة بنت خلفان بن ناصر اليحيائية ،أكاديمية ووزيرة سابقة للتنمية االجتماعية  -بسلطنة

عمان  ،فكانت بعنوان "رواد االعمال ودورهم في االبتكار".

المتحدثون:

 الشيخ علي بن صالح العثيم ،رئيس اللجنة الوطنية لريادة االعمال بمجلس الغرف السعودية.
 االستاذة زهراء باقر ،المدير اإلقليمي لمبادرة ياسمين العالمية للتمكين المالي للمرأة العربية.

 االستاذ محمد الرشيدي ،مؤسس لمشاريع متعددة في مجال االتصاالت وخدمات تطبيقات الجوال.
 االستاذ حاتم بوعلو ،مؤسس ورئيس برنامج رواد العالم.

 المهندس موسى الساكت ،نائب رئيس هيئة المديرين في مجموعة العلياء.
 السيدة ريم صيام ،شبكة سيدات األعمال العربيات.
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وتخلل المنتدى ورش عمل للفرص االستثمارية بدول الخليج واالردن ،وكانت االولى حول "الفرص االستثمارية بالقطاع
المعرفي واالقتصاد الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب الطريق لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة".

المتحدثون:

 د .مريم سليمان ،مستشارة التطوير المؤسسي ،مدير عام ومؤسس شركة كايزن للتدريب وإدارة الفعاليات.
 االستاذة سالي المحفوظ ،رائدة أعمال سعودية.

جمال ،دكتوراه في القيادة التعليمية واالدارة من جامعة اتالنتك ، AIUهاواي ،امريكا.2011
 الدكتورة هالة ّ
 السيد محمد طهبوب ،عضو مجلس إدارة غرفة تجارة األردن ،ممثل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 السيد إياد األشرم ،مدير البرامج .في جمعية تقنية المعلومات في األردن.
أما الورشة الثانية فكانت بعنوان "الفرص االستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة".
المتحدثون


الدكتور علي المال ،األمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية لمنظمة الخليج لالستشارات الصناعية.



االستاذ صالح بن حمود الحسني ،مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ،سلطنة عمان.



المهندس فتحي الجغبير ،رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.



المهندس فواز فرحان الرسالني ،رجل أعمال من دولة الكويت.



الدكتور هاشم الزعبي ،نائب مدير الجيولوجيا في و ازرة الطاقة والثروة المعدنية.

12

 توصيات الدورة الثانية لمنتدى التواصل الخليجي األردني

تلخصت التوصيات بتحويل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الى حوافز وفرص لتعزيز مسيرة التكامل االقتصادي
الخليجي االردني والتي عبر عنها المتحدثون والمشاركون خالل الجلسات بما يلي:
 .1التوصية بانضمام االردن والعراق إلتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
 .2االستفادة من المميزات والموارد المتاحة لالستثمار في مشاريع انتاجية تكاملية بين االردن ودول الخليج العربي وخاصة
في القطاعات الحيوية ،واعداد دراسات مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة االردن.
 .3التعاون مع هيئة اإلستثمار في المملكة االردنية الهاشمية للتسويق والتعريف بالفرص اإلستثمارية في االردن والترويج
لـ 120مشروع اردني استثماري لدول مجلس التعاون الخليجي.
 .4تشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية في المعارض النوعية والمتخصصة التي تقام في
األردن ودول الخليج من خالل (بعثات تجارية) متخصصة يسهم في الترويج والتعريف بالمنتجات والمميزات المتاحة.
 .5وضع خارطة – طريق للمشاريع اإلستثمارية بين الجانبين للوصول لتكامل اقتصادي خليجي اردني.
 .6ربط السكك الحديدية بين الخليج واالردن والعراق واليمن.
 .7دعم رواد األعمال الخليجيين واالردنيين في نشر فعاليات ثقافة ريادة األعمال من خالل برامج وزيارات خليجية وعربية
ودولية.
 .8تبني المبادرات الشبابية واحتضانها من قبل اإلتحادات والغرف الوطنية.
 .9الحاجة الى دراسة اكثر وضوحاً للدول العربية التي تحتاج الى إعادة اإلعمار والتسهيالت والضمانات الخاصة بالتنفيذ،
ومناشدة الصناديق السيادية لدعم إعادة اإلعمار في الدول المتضررة.
 .10تبادل المعلومات واالحصائيات حول االنتاج والتجارة والصادرات والفرص المتاحة للتعاون ومجاالت االستثمار المشترك
والمشاريع المتاحة لالستثمار المشترك في مجال الصناعة والسياحة والنقل وصناعة االدوية واالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات وغيرها وما تتيحه التشريعات والقوانين من حوافز ؛ اضافة الى التعاون في مجاالت اجراء البحوث والدراسات
التسويقية للسلع االستراتيجية الهامة واعداد دليل موحد للتعريف بالشركات والمؤسسات والمنتجات واالسهام في تعزيز
وتسهيل التعاون خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات وتوفير التدريب التقني واإلداري.
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 .11الطلب من الجانب الخليجي تسهيل اجراءات منح التأشيرات ألصحاب األعمال األردنيين والعمل على تسهيل اجراءات
منح التأشيرات للسائقين على خطوط النقل الى جانب تنيمة وسائل وأساليب النقل على أسس تجارية وبحث األمور
المتعلقة بالتأمين على البضائع والشاحنات وتسهيل اجراءات دخول الشاحنات الى أسواق دول الخليج عبر المنافذ
الجمركية.
 .12متابعة القطاع الخاص األردني مع دول الخليج المرتبطة معها باتفاقيات تعاون مشتركة والمنبثقة عنها مجالس األعمال
المشتركة والحرص على متابعة عقد االجتماعات بين ممثلي القطاع الخاص األردني ونظرائه من الجانب الخليجي
بصورة دورية.
 .13تبادل زيارات الوفود التجارية واالقتصادية بهدف التعريف بالقدرات التصديرية واالنتاجية ،والتعرف على احتياجات
السوقين.
 .14تعزيز ربط القنوات االلكترونية األردنية والخليجية.
 .15إصدار تقرير سنوي مشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة األردن ،يتضمن آخر
المستجدات وفرص االستثمار والحوافز الجاذبة في كال الجانبين ،باالضافة إلى التصويت لتقييم فعاليات المنتدى
االقتصادي الخليجي في دورتيه األولى والثانية.
 .16دعوة كل من غرفة تجارة األردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لدعوة أعضائهم من الغرف الوطنية في كال
الجانبين إلقامة حاضنات لالبتكار واالقتصاد الرقمي تجمع الشباب المفكر وأصحاب األعمال ينبثق منها مشاريع
صغيرة ومتوسطة في دول الخليج العربي واألردن.
 .17إطالق مبادرة "الريادة تجمعنا" كبوابة على شبكة االنترنت تتيح لرواد األعمال األردنيين والخليجيين ،إستعراض المشاريع
الريادية الراغبة في التوسع والتحالف ،ومصنفة طبقاً :للقطاع /النطاق الجغرافي /حجم المنشأة  /عمر المنشأة /رأس
المال  /الدخل السنوي /فرص النمو.
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هذا وتم عقد عدد من االجتماعات وتوقيع عدة اتفاقيات على هامش انعقاد الفعاليات أعاله:
 االجتماع الثاني لمجلس األعمال األردني االماراتي المشترك:
اوصى مجلس األعمال األردني اإلماراتي المشترك بتأسيس صندوق مشترك بين البلدين لدراسة المشاريع االستثمارية المتوفرة

لديهما وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم شتى التسهيالت الممكنة والتعرف على المناخ االستثماري السائد والحوافز والفرص
واإلمكانات وعقد لقاءات بين أصحاب األعمال والمستثمرين بالجانبين.

واوصى المجلس في اجتماعه الثاني الذي عقد مساء الثالثاء الموافق  2017/9/26بعمان بتبادل إقامة فعاليات اقتصادية
بين البلدين وتنظيم ملتقى استثماري سنوي أردني إماراتي يصاحبه معرض.

كما اوصى بتشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية في المعارض النوعية والمتخصصة التي
تقام في كال البلدين من خالل «بعثات تجارية»متخصصة يسهم في الترويج والتعريف بمنتجات كل منهما لدى األخرى

وإتاحة فرصة اختيار احتياجاتهما من السلع والمنتجات المختلفة ،وتقديم المساعدات الفنية لهذه الشركات لمساعدتها على

المشاركة وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك

واوصى بدراسة إمكانية تنظيم أسابيع إعالمية ومعرض سنوي للمنتجات اإلماراتية في االردن وآخر للمنتجات االردنية في

االمارات للتعريف والترويج لمنتجات الجانبين وتبادل المعلومات بين البلدين وفتح قنوات الكترونية جديدة تسهل من خاللها
تبادل المعلومات الصحيحة.واكد المجلس ضرورة زيادة نسبة االستثمارات في المملكة االردنية الهاشمية والتباحث في اقامة

مشاريع استثمارية مشتركة في االردن تخدم البلدين خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والسياحة والسياحة العالجية
والصناعات الغذائية والدوائية ،والزراعة.

ودعا المجلس لالستفادة من مزايا وفرص االستثمار المتاحة في االردن خاصة في المناطق الحرة ومنطقة العقبة والمناطق

الصناعية المؤهلة وعقد شراكات لمشاريع في كال البلدين في مجاالت الطاقة البديلة والطاقة الشمسية ،وبحث فرص التعاون

المشترك بين األردن واإلمارات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

واكد المجلس اهمية التعاون في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وباالخص شبكة االلياف الضوئية ،واالستفادة من

الخبرات في كال البلدين فيما يخص التشريعات الناظمة واالستفادة من الخبرات المتبادلة في االبتكار وريادة االعمال و
الكفاءات الفنية واالدارية والتعاون في مجال التعليم والبحث العلمي ،انشاء مشاريع جامعات متخصصة ومراكز تعليمية،
وابتعاث طالب من اإلمارات للدراسة في الجامعات األردنية على غرار الدول الخليجية األخرى.

كما اكد على ضرورة وضع استراتيجية عمل طويلة االمد للمجلس باالضافة الى اختيار قطاعات اقتصادية حيوية ذات جدوى
وفاعلية تفيد الطرفين وتعود عليهما بالفائدة.وتم خالل االجتماع التأكيد على دور المجلس في التعريف بالفرص واالمكانات
االستثمارية المتاحة في البلدين  ،وتبادل المعلومات حول القوانين وحركة التجارة واالنتاج الصناعي والتصدير وتبادل النشرات
والدوريات التي تصدر عن طرفي المجلس ،ومواصلة عقد لقاءات مشتركة الصحاب االعمال والصناعيين في كل من دولة
اإلمارات والمملكة األردنية الهاشمية لوضع أجندة بأهم المجاالت والقطاعات والمشروعات الممكن تنفيذها خالل الفترة المقبلة
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من خالل عقد الملتقى االماراتي االردني بصورة دورية وبالتناوب في كال البلدين الشقيقين  ،وعلية يتطلع اتحاد غرف التجارة
والصناعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتنظيم الملتقى اإلقتصادي اإلماراتي – األردني في دولة اإلمارات العربية
المتحدة خالل النصف األول من العام  ،2018وعرض توصيات المجلس ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة الو ازرية
األردنية اإلماراتية المشتركة القادمة والتي سوف تعقد اجتماعها القادم في أبوظبي من  29لغاية  31اكتوبر . 2017
 إجتماع مجلس أمناء جائزة المستثمر العربي:
انطالقاً من اهمية جائزة المستثمر العربي لتكون الجائزة الرائدة في تحفيز اإلستثمار المستدام بالوطن العربي عقد مجلس
امناء جائزة المستثمر العربي اجتماعاً له يوم  2017/9/26على هامش اعمال فعاليات المنتدى االقتصادي االفريقي-
العربي ،ومنتدى التواصل االقتصادي الخليجي األردني التي عقدت تحت الرعاية الملكية السامية يومي 27و.2017/9/28
و حضر االجتماع رئيس اتحاد الغرف العربية  /رئيس غرفة تجارة االردن ونائب رئيس مجلس امناء الجائزة العين نائل
الكباريتي والرئيس التنفيذي للجائزة الدكتور محمد حوراني وامين عام الجائزة نظيم الصباح واعضاء مجلس امناء الجائزة،
واعضاء لجنة التحكيم.
وفي بداية االجتماع رحب الكباريتي بضيوف االردن وبالعالم العربي فاروق الباز مؤكدا على اهمية هذا االجتماع الذي جاء
لتفعيل مشروع جائزة المستثمر العربي حيث اعرب عن فخره واعت اززه بفكرة جائزة المستثمر العربي والتي ستعتمد على الية
ومعايير محددة مبنية على الشفافية واالداء الصحيح والعلم والمعرفة والتقييم دون محسوبية او واسطة ،مضيفا ان من اهم
اهداف الجائزة توفير بيئة داعمة وصحية لتعزيز قيم الحوار وتبادل الخبرات بين رواد االستثمار في الوطن العربي.
هذا وقد تم استعراض اهداف الجائزة ومنها االعتراف باالداء المتميز لألفراد والمؤسسات في مجال االبتكار واالستدامة في
االستثمار ،وتسليط الضوء على المتميزين في مجاالت االستثمار ومساهماتهم في تطوير العمل االقتصادي وتشجيع رواد
االعمال في الوطن العربي على الحذو بحذوهم باالضافة الى تشجيع التوازن بين الجنسين في مجاالت االستثمار المختلفة
وتحفيز وجذب االستثمارات االجنبية للوطن العربي.
هذا ولقد تم االعالن عن الجائزة مساء االربعاء الموافق  2017/9/27في حفل العشاء الذي أقيم على شرف المشاركين في
فعاليات المنتدى االقتصادي االفريقي -العربي ،ومنتدى التواصل االقتصادي الخليجي األردني ،ولقد نالها سعادة الشيخ
صالح كامل رئيس الغرفة االسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ،رئيس مجلس ادارة غرفة غرفة جدة ،رئيس المجلس العام
للبنوك والمؤسسات المالية واالسالمية ،رئيس مجلس ادارة مجموعة البركة المصرفية ،ورئيس مجلس ادارة مجموعة دلة البركة
القابضة السعودية ،لجهوده وإسهاماته المتميزة إلحياء العمل االقتصادي العربي واالسالمي.
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 اللقاء األردني الجزائري المشترك:
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان االردن والجزائر يمتلكان فرصة حقيقية لتحقيق التكامل

االقتصادي المشترك ،داعيا الهمية العمل لتذليل المعيقات التي تحول دون تحقيقه ،وبين خالل مباحثات ثنائية عقدت على

هامش فعاليات منتدى التواصل االقتصادي الخليجي-األردني بدورته الثانية ان السوق الجزائرية يمكن ان تكون مركز

انطالق للبضائع األردنية للدخول الى السوق األفريقية في حين ان األردن يعتبر بوابة لدخول المنتجات الجزائرية الى دول

المنطقة.

وقال القضاة خالل المباحثات التي عقدت بحضور مجتمع االعمال االردني الجزائري ان زيادة التبادل التجاري امر في غاية

األهمية «ونحن االن في نقاش مع اخواننا الجزائريين لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين».

واكد وزير الصناعة اهمية اقامة شراكات بين مجتمع االعمال في كال البلدين بما تحقق المنفعة المشتركة وتسهم في تعزيز

التعاون االقتصادي والتبادل التجاري واالستثماري.

واشار القضاة الى ان االردن الدولة العربية الوحيدة التي تربط حدود مشتركة مباشرة مع سوريا والعراق مما يوفر فرصة

للجزائريين لدخول هذه االسواق كما يجعل من االردن مركز انطالق إلعادة االعمار بالمنطقة .وأشار الى وجود قضيتين

تعيقان حركة التبادل التجاري بين االردن والجزائر االولى تتعلق بعدم حرية انتقال رؤوس االموال المستثمرة في الجزائر خارج
أسواقها اضافة الى القائمة السلبية التي فرضتها الجزائر على مستورداته من السلع.

وعبر عن امله بان يتم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين البلدين وان تسود على أي اعتبارات أخرى ،من اجل تنشيط

وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا عدم وجود اي معيقات امام المنتج الجزائري لدخول السوق االردني.

وقال العين الكباريتي ان السوق الجزائرية يعتبر من االسواق الواعدة التي ينظر لها القطاع الخاص باهتمام لزيادة حجم
الصادرات ودخول االسواق االفريقية ،مؤكدا اهمية تفعيل االتفاقية التجارية الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين بهدف تنشيط

حركة التبادل التجاري واقامة مشاريع مشتركة .ودعا رئيس الغرفة الى ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات بين اصحاب

االعمال في البلدين وزيادة التعاون لخدمة مصالح البلدين،مشي ار الى أن انشاء مجلس أعمال االردني الجزائري المشترك

سيكون خطوة مهمة لتوطيد عالقات البلدين من الناحية التجارية واالستثمارية.

بدوره ،قال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بن عمر محمد العيد ان ارقام التبادل التجاري بين البلدين ال تعكس
الفرص الحقيقية ،داعيا الى ضرورة تذليل العقبات واالستغالل االمثل للموارد المتاحة بكال البلدين .واضاف ان هنالك رغبة

جزائرية بإزالة اي عراقيل والعمل لما فيه فائدة السوق العربي ،وبحث فرص الشراكة مع االردن عبر اقامة مشاريع تعود بالنفع

على البلدين.

كما وتم خالل اللقاء توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك ومجلس أعمال مشترك ،ومن ثم عقد لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد

الجزائري ونظ ارئهم من أصحاب األعمال األردنيين.
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 لقاء مع الرئيس التنفيذي في المجلس الرواندي وعضو مجلس الوزراء كلير اكامانزي:

أكد العين نائل رجا الكباريتي رئيس غرفة تجارة األردن خالل مباحثات اجرها
يوم الخميس الموافق  2017/9/28مع الرئيس التنفيذي في المجلس

الرواندي وعضو مجلس الوزراء كلير اكامانزي ،على وجود امكانيات وفرص

واعدة للتعاون بين البلدين السيما في المجال الزراعي ،واالستفادة من ميزة
االردن كمنتج رئيسي للخضار والفواكه على مدار العام ،اضافة الى العديد

من المنتجات الصناعية في مجالي الدواء والمنسوجات.

من جانبها ،كشفت اكامانزي اهتمام حكومة بالدها بتعزيز التعاون مع االردن
في عدة مجاالت واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين.

وبينت ان بالدها تتسلم العام المقبل رئاسة االتحاد األفريقي ،االمر الذي يشكل فرصة هامة لتقوية العالقات االقتصادية بين
االردن والدول االفريقية .وقالت ان رواندا لديها العديد من القطاعات والمنتجات الزراعية وتعمل حاليا على انشاء مشروع

ميناء بري ،االمر الذي يشكل فرصة امام المنتجات االردنية كمركز لوجستي وبوابة دخول االسواق االفريقية.

وأكد رئيس غرفة تجارة األردن خالل اللقاء على اهمية توقيع اتفاقية ثنائية لالرتقاء بالعالقات االقتصادية وزيادة التبادل

المبادالت التجارية واالستثماري بين البلدين.

وبين ان السوق الرواندي يعتبر من االسواق الواعدة وبوابة لدخول الدول السوق االفريقية في حين ان االردن يعتبر ايضا

مرك از هاما لدخول اسواق المنطقة.

كما والتقت الرئيس التنفيذي في المجلس الرواندي وعضو مجلس الوزراء كلير اكامانزي مع زير الصناعة والتجارة والتموين
المهندس معالي يعرب القضاة وحضر االجتماع رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ،والنائب االول للغرفة السيد

غسان خرفان ،ومدير السياسات الخارجية في الو ازرة زاهر القطارنة ،واجتمعت الوزيرة كلير اكامانزي مع معالي وزير الدولة

لشؤون االستثمار ،السيد مهند شحادة.

 لقاء مع رئيسة غرفة غرفة تجارة وصناعة أوغندا
التقى رئيس غرفة تجارة األردن العين نائل رجا الكباريتي برئيس

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أوغندا،السيدة أوليف زيتون كيغونغو،
حيث شكل اللقاء فرصة فريدة مكنت الجانبين من بحث سبل تعزيز وتنمية

العالقات االقتصادية األردنية األوغندية في العديد من المجاالت والقطاعات
الحيوية ،وأثمر اللقاء بالتوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين لتشكل

أرضية صلبة من شأنها إعطاء دفعة قوية لالرتقاء بمستوى التعاون
االقتصادي بين البلدين والمساهمة في رفع مؤشرات حجم التبادل التجاري.
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 مذكرة تفاهم بين لجنة سيدات األعمال باألردن ونظيرتها اإلماراتية
وقعت لجنة سيدات األعمال في غرفة تجارة األردن مذكرة تفاهم مع مجلس

سيدات أعمال اإلمارات باتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب االردني رئيسة لجنة سيدات
األعمال في غرفة تجارة األردن ريم بدران وعن الجانب االماراتي نائب رئيسة

مجلس سيدات أعمال اإلمارات عائشة راشد ،الى تعزيز التعاون وبذل الجهود
لتوطيد العالقات بين الجانبين في جميع المجاالت.وجاء توقيع المذكرة على

هامش االجتماع الثاني لمجلس األعمال األردني اإلماراتي الذي عقد امس في عمان ،بهدف تدعيم عالقات التعاون بين

البلدين بمختلف المجاالت .وتخلل الفعاليات عقد لقاءات ثنائية بين المشاركين ونظرائهم من الجانب األردني ،أثمرت عن
تطوير العالقات االقتصادية وخلق فرص تجارية واستثمارية
 اجتماع مع وفد الغرفة التجارية العربية – الهندية
التقى رئيس غرفة تجارة األردن رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل رجا الكباريتي بتاريخ  ،2017/9/28وعلى هامش
فعاليات المنتدى االقتصادي العربي – اإلفريقي ،وفدا من رجال األعمال يمثلون الغرفة التجارية العربية – الهندية ،التي

انشأها اتحاد الغرف العربية حديثا ،وهم السادة أنيربان ساركار ،محمد عبد الهادي العامري ،وانيكت كيل .وتم خالل االجتماع
التأكيد على أهمية العالقات التاريخية على الصعيدين االقتصادي والتجاري بين الهند والدول العربية ودور الغرفة التجارية
المشتركة في تعزيزها وتوثيق العالقات االستثمارية بين رجال األعمال من الجانبين .واقترح الوفد على الرئيس تنظيم منتدى
اقتصادي عربي – هندي خالل العام 2018
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