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 أيام365• انت اآلن تتصفح عدد نشر قبل 

قططاعاتت ااألعمالل االسعوودديیة تتلقى ددعووةة لالنضمامم لبرراامج منظظمة االتحالفف االعالمي للووجستيیة

جانبب منن االلقاء
�ا�����ض - �ا�����ض

دديي اانضمامم االمملكة إإلى بررنامج    تووقع االددكتوورر مارركك ددرراابنستووتت أأميینن عامم منظظمة االتحالفف االعالمي للووجستيیة االفعالة أأنن يیؤؤ
huma wealthإإلى10  االمعني بالرربطط االلووجستي لقووىى االتجاررةة االررئيیسيیة إإلى تقليیصص نفقاتت االتباددلل االتجارريي فيیهھا منن %

%15 مليیارر ددووالرر سنوويیا٬، إإضافة إإلى تقليیصص نفقاتت االتشغيیلل لقططاعع ااألعمالل بما يیصلل إإلى 1.2% مما يیعني تووفيیرر 6
ة في االقططاعيیننمووضحا أأنن ذذلكك سيیعملل بددووررهه على ااستقططابب االمززيیدد منن االمستثمرريینن مما يیؤؤدديي إإلى خلقق فررصٍص ووظظيیفيی

االخددمي وواالصناعي.
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لتحالفف االعالمي للووجستيیةووقالل خاللل مخاططبتهھ االلقاء االذذيي ضمم ووفدد كلل منن ااألمانة االعامة لجامعة االددوولل االعرربيیة وومنظظمة اا
ملل على تحقيیقق عدددد منناالفعالة ووعدددد منن ررجالل ااألعمالل وواالمسؤؤووليینن في غررفة االرريیاضض أأمسس ااألوولل إإنن االبررنامج االررقمي سيیع
ألسووااقق االعالميیة٬، ووتعززيیززاالفوواائدد لالقتصادد االسعوودديي منهھا إإتاحة االفررصة لقططاعع ااألعمالل االسعوودديي لخلقق عالقاتت تجارريیة في اا
ةة أأمامم صناعاتت االتموويیللاالقددررااتت االتنافسيیة للشرركاتت االسعوودديیة وورربططهھا باألسووااقق االناميیة٬، ووفتح سووقق عالميیة ووااسعة جدديیدد

االتجارريي وواالتأميینن وواالتكنوولووجيیا.

االبررنامج نظظرراا لما تتمتع بهھووأأضافف "إإننا ووااثقوونن أأنن االمملكة ستعلبب ددوورراا هھھھاما ووقيیادديیا وورراائدداا في حالل اانضمامهھا إإلى هھھھذذاا 
 تعامالتهھمم االتجارريیة مننمنن مززاايیا ااقتصادديیة كبيیررةة وومتنووعة"٬، مووضحا أأنن االبررنامج سيیحققق تططلعاتت ررجالل ااألعمالل في تووسيیع
لووماتت ددقيیقة في مجاللخاللل ما يیتيیحهھ لهھمم االبررنامج منن إإمكانيیاتت كبيیررةة للتووااصلل مع نظظرراائهھمم وومنن خاللل ما يیووفررهه منن مع

االتباددلل االتجارريي.

لززيیاددةة حجمم االتجاررةة االيیووررووكما قددمم تعرريیفا عنن االبررنامج مبيینا أأنهھ سيیعملل على تووفيیرر ااألددووااتت االالززمة وويیعتبرر خاررططة ططرريیقق 
 مليیوونن فررصة عملل خددماتيیة ووصناعيیة مما يیساعدد االشرركاتت في االمنططقة على االنموو40متووسططة٬، باإلضافة إإلى تأميینن 

االحكووماتت٬، حيیثث أأننووااالززددهھھھارر وومنن ضمنهھا االمؤؤسساتت االصغيیررةة وواالمتووسططة ووذذلكك منن ددوونن تكلفة على ااألفرراادد وواالشرركاتت وو
االمنظظمة غيیرر رربحيیة.

 تقدديیمم اانددماجج كاملل لمؤؤسساتتووقالل إإنن منن االفوواائدد االتي تعوودد على صناعة االخددماتت االتي ستتوولى إإططالقق االبنيیة االتحتيیة االمررنة
 ترريیليیوونن5 االسووقق سيیبلغ حجمهھا االماليیة في االنشاططاتت االماليیة االمتعلقة بالتجاررةة االدديیناميیكيیة االعالميیة وواالتي تمثلل فررصا في

٬، الفتا إإلى أأنن االمززاايیا االتي ستتحققق للقططاعع االخاصص منن خاللل ااالنضمامم للبررنامج تتمثلل في تقليیصص2020ددووالرر بحلوولل عامم 
يیرر االمعلووماتت االمباشررةةنفقاتت االمباددالتت االتجارريیة ووجعلل االشرركاتت االصغيیررةة وواالمتووسططة أأكثرر قابليیة للتموويیلل منن خاللل تووف
ايیة االحددوودد االددووليیة ووتددفققوواالتحدديیثاتت االحيیوويیة٬، مووضحا أأنن االفوواائدد االتي تحققهھا االددوولل بانضمامهھا للبررنامج تتمثلل في حم
برر ززيیاددةة ااستخدداامم االططاقةاالتباددالتت االتجارريیة ووضمانن مصددرر االمنشأ بالنسبة للمنتجاتت االغذذاائيیة ووتخفيیضض ااستخدداامم االووقوودد ع

ااالستيیعابيیة لخططووطط االنقلل االلووجستيیة ووززيیاددةة معددلل ااالنجازز في االموواانئ بالنسبة للسعوودديیة.

ززيیاررةة االووفدد للغررفة٬، مؤؤكددااووكانن قدد خاططبب االلقاء شهھابب االسوويیلمم مساعدد أأميینن عامم غررفة االرريیاضض للشئوونن االفنيیة٬، حيیثث أأشادد ب
 في مجالل تفعيیللhuma wealthررغبة قططاعع ررجالل ااألعمالل في االتعررفف على االمززاايیا ااالقتصادديیة االتي يیحققهھا بررنامج 

 االتجارريیة٬، حيیثث أأنن االتجاررةةاالنشاطط االتجارريي بيینن االددوولل ووتووثيیقق االعالقاتت االتجارريیة فيیما بيینهھا ووفتح أأسووااقق عالميیة للشرركاتت
االعالميیة تعدد االرركنن االهھامم للتنميیة ااالقتصادديیة.

مواضيع مشابهة

بقاء االمملكة خاررجج االمنظظمة يیؤؤدديي إإلى اانعززاالهھا ووفقدداانن سلططتهھا ووقووتهھا ااالقتصادديیة

 منن االتساؤؤالتتتتساررعع خططووااتت بالددنا لالنضمامم إإلى منظظمة االتجاررةة االعالميیة ووهھھھذذاا االخططووةة حملتت ووماززاالتت االكثيیرر
االهھامة االتي يیططررحهھا ووااقع االحالل حوولل اانضمامم االمملكة لهھذذهه ...

اندماج املنشآت الصغيرة واملتوسطة ينقذها من اإلفالس مع انضمام اململكة ملنظمة التجارة
اقتصادي يشكك في قدرات القطاع الصناعي على املنافسة عاملياً دون تطوير
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