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 مملكة البحرين

مايو: وزارة المالية واالقتصاد البحرينية تعلن عن استالمها الدفعة األولى من حزمة المساعدات المالية  ٩الخميس، 
مليار دوالر، مشيرة  2.292الخليجية، التي أعلنت عنها السعودية، الكويت، واإلمارات العربية المتحدة. وتبلغ قيمة الدفعة 

جاء اإلعالن مصحباً بتصريح المملكة  مليار دوالر خالل العام الحالي. 2.276إلى أنها بصدد استالم الدفعة الثانية بقيمة 

  صكوك ضمان دولية الحقاً هذا العام. أنها ستصدر 
 

ناء على دعوة وجهتها له الملكة مايو: ملك البحرين حمد بن عيسى اَل خليفة وصل الى المملكة المتحدة ب ١٠الجمعة، 
العالقات التاريخية الطرفان  استعرضإليزابيث الثانية. اجتمع الطرفان في دار )ويندسور الملكي( لعروض الخيل. 

 . الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين والتي تميزت على الدوام بالتعاون واالحترام المتبادل
 

األربعاء، ٨ مايو: ولي عهد مملكة البحرين ونائب الملك ونائب رئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد بن عيسى آل 
خليفة، التقى بالسفير الدائم للواليات المتحدة، جستن سايباريل، باإلضافة الى قائد األسطول الخامس في االسطول 

األمريكي، جيمس مالوي، واستعرض سموه مع المسؤولين األمريكيين سبل تطوير العالقات الثنائية. حيث أكد سمو األمير 
 التزام المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء المحليين في أمور األمن ومحاربة اإلرهاب والتطرف. 

 
 مملكة الكويت

 
 ٣٠في اعمال منتدى باريس، الذي يضم أكثر من  مايو: وزير التمويل الكويتي الدكتور نايف الحجرف ٨ األربعاء،

مسؤول من وزراء للمالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة سبل جعل التمويل الدولي للتنمية أكثر استدامة وفعالية. 
فة إلى وعلى هامش الفعالية قام الدكتور الحجرف بلقاء ،كريستيان الغراد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، باإلضا

 ،ديفيد مالباس، المدير التنفيذي للبنك الدولي لمناقشة حالة االقتصاد العالمي وكيفية تطوير االقتصاد الكويتي. 
 

استقبل سمو األمير صباح األحمد الجابر اَل صباح رئيس الوزراء البحريني سمو األمير خليفة بن مايو:  ١٠الجمعة، 
ء البحريني دور دولة الكويت في دعم مسيرة التطور في المملكة.  سلمان اَل خليفة. حيث ثّمن رئيس الوزرا  

 
 سلطنة ُعمان 

 
٪ من شركة )الرمال للمناجم( ٣٠مايو: الشركة الوطنية لالستثمار والتنمية )تنمية( سوف تستحوذ على  ٩الخميس، 

 اخرين.  أسهمالمملوكة من شركة تاتا للمعادن ومن حاملي 
 

بعد أن أنهت الواليات  ،تأّمن بديل عن النفط اإليراني من الدول الخليجية ،الشركة اليابانية، لفوجي اوي :مايو ٩الخميس، 
. مع العلم على إيران الجديدة لثماني دول تتضمنهم اليابان في بداية الشهر الحالي في سلسلة من العقوباتالمتحدة إعفاءات 

ل من السلطنة.  مليون برمي ١,٥ان الشركة التي تتمركز في اوساكا اشترت   
 

 دولة قطر 
 

في غزة والضفة الغربية. حيث  نمليون دوالر الى الفلسطينيي ٤٨٠مايو: تعهدت وزارة الخارجية القطرية بتقديم  ٦االثنين، 
الدعم االغاثي واإلنساني العاجل إضافة الى  مليون لتقديم١٨٠مليون دوالر لقطاعي الصحة والتعليم و ٣٠٠سيتم تخصيص 

 دعم برنامج األمم المتحدة في فلسطين 
 

. الخط األحمر ٢٠٢٢مايو: قطر تفتتح ميترو في الدوحة وسط تعزيز لبنيتها التحتية تجهيزاً لكأس العالم في  ٨األربعاء 
القصار شماال حتى  محطةالخط محطة مخطط ان تفتتح قريباً، حيث سيصل  ١٨ أصلمحطة من  ١٣دخل الخدمة ب 

اً. محطة الوكرة جنوب  
 

 المملكة العربية السعودية: 



رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية  زعبد العزياستقبل صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن مايو:  ٥االثنين، 
، حيث استعرض الطرفان التعاون بين ميكيلي سيرفون دورسو ،االتحاد األوروبي لدى المملكة مندوبةللفضاء سفير 

 المملكة واالتحاد األوروبي مع التركيز على علوم وبرامج الفضاء واالتصاالت. 
 

مايو: اقر مجلس الشورى السعودي قرار )اإلقامة المميزة( للمستثمرين والعمالة المتخصصة، حيث لن  ٨األربعاء، 
وينقسم مشروع كة موظفة، وجاء القرار لجذب االستثمارات األجنبية. يحتاجوا بعد اليوم كفالة مواطن سعودي او كفالة شر

برسوم محددة، ويمنح المقيم مزايا منها اإلقامة مع « إقامة مؤقتة»و« إقامة دائمة»إلى قسمين، هما: « اإلقامة المميزة»
إلى الخروج من المملكة أسرته واستصدار زيارة لألقارب، واستقدام العمالة، وامتالك العقار ووسائل النقل، إضافة 

يتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها الالئحة التنفيذية، كما يشمل إنشاء مركز يسمى . والعودة إليها ذاتياً، وغير ذلك
يختص بشؤون هذا النوع من اإلقامة. ويشترط للحصول عليها سريان جواز السفر مع وجود « مركز اإلقامة المميزة»

عاماً، كما يتطلب سجالً جنائياً خالياً من السوابق، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم  21قل العمر عن ي وأالالمالءة المادية، 

 .من األمراض المعدية بما ال يتعارض مع األنظمة المعمول بها
 

مايو: المجلس السعودي البريطاني لألعمال يعلن عن اطالقه مشاريع مشتركة في عدة مجاالت واهمها في  ٩الخميس،
 . ٢٠١٩جال الطاقة المتجددة والترفيه الحقاً في م
 

 االمارات العربية المتحدة: 
 

ذي وزير دولة اإلمارات العربية المتحدة والرئيس التنفي الجابر،الدكتور سلطان بن أحمد سلطان مايو: التقى  ٧الثالثاء ،
، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وود و ، شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ، دارين لشركة النفط الوطنية

في قطاعي التنقيب واالنتاج وكذلك  الممكنة،ايكسون موبل. حيث ناقش الطرفان احتمالية فرص التعاون  لشركة النفط 
مليار  30 زاكوم العليا التي بلغت للتقدم المحرز في توسعةعرض تقييم مشترك التطورات اإلقليمية والتجارية خالل 

ر.دوال  
 
مايو: خالل لقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اإليطالي، ماتيو سالفيني، في روما، وزير الخارجية  ٨ ألربعاءا

بن زايد ال نهيان، أوصل رسالة من ولي عهد امارة أبو ظبي وقائد القوات المسلحة، محمد بن زايد ال  ، عبدهللاياإلمارات
نهيان، مفادها تعزيز العالقات الثنائية. خالل اللقاء استعرض الطرفان سبل تعزيز هذه العالقات واخر التطورات اإلقليمية 

ززت بشكل كبير في العديد من المجاالت حيث يصب هذا التطور في والدولية. كال الطرفان أكدا ان العالقات الثنائية تع
 صالح البلدين.

 
للجنة المشتركة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة  3العاصمة أبوظبي أعمال الدورة الـ  تاستضافمايو:  ٨األربعاء،

ة سفير الدولة لدى البرتغال، ومن وترأس االجتماع من الجانب اإلماراتي موسى عبد الواحد الخاجال. وجمهورية البرتغ
الجانب البرتغالي فيرناندا فيريرا دياز، المديرة العامة إلدارة األنشطة االقتصادية في وزارة االقتصاد البرتغالية. وضم وفد 

. دولة اإلمارات المشارك مسؤولين وممثلين من مختلف الجهات الحكومية االتحادية والمحلية والشركات شبه الحكومية
. اما بالنسبة لشأن انخفاض نسبة التبادل التجاري بين البرتغال والدول بشأن األمن الغذائييث وقع الطرفان مذكرتا تفاهم ح

 الغذائي،األمن العربية، ستكون االمارات كمدخل للسوق العربي حيث هناك فرص تعزيز التبادل خاصةً في مجاالت 
. ناعة، وغيرها، وزيادة االستثماروالطاقة المتجددة، والسياحة، والص والزراعة،  

 
 


