
نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

النشرة اليومية لالتحاد
UAC DAILY MONITOR

العربية  الغذائية  الصناعات  ملتقى  في  العربية  الغرف  اتحاد  شارك 
األردنية  المملكة  في  عقد  الذي  التجارة،  وتيسير  الغذاء  لسالمة 
الرزاز،  الدكتور عمر  األردني  الوزراء  الهاشمية تحت رعاية رئيس 
للتنمية الصناعية وبمشاركة وزارة  المتحدة  وبدعم من منظمة االمم 
الصناعة والتجارة والتموين االردنية، جامعة الدول العربية، المنظمة 
العربية للتنمية الصناعية والتعدين، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي، وغرفة صناعة األردن.

الدكتور  األردني  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزير  معالي  وتحدث 
أّن "تطوير قطاع  فأّكد على  الوزراء،  الحموري ممثال رئيس  طارق 
الصناعات الغذائية في الدول العربية يعتبر من أهم مرتكزات االمن 
الغذائي العربي"، مشيرا إلى أّن "اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى 
االقتصادي  التكامل  احياء  مسيرة  نحو  قدما  للمضي  فرصة  تعتبر 
العربي"، الفتا إلى "تحّسن أداء التجارة العربية السلّعية البينّية حيث 
ارتفعت قيمة التجارة العربية البينية خالل عام 2017 بنسبة 11.6 

في المئة مقارنة مع عام 2016".

هيثم  الغذائية  للصناعات  العربي  االتحاد  رئيس  أشار  جانبه،  من 
مستوى  على  تنعكس  التي  الثغرات  من  العديد  "وجود  إلى  الجفال، 
السالمة  شروط  مجال  في  العربية  الدول  كأداء  المحلية  األسواق 
والجودة الغذائية، واالضطرابات وعدم االستقرار في عدد من الدول 
العربية، وضعف الكفاءات والخبرات العلمية، ومحدودية اإلمكانيات، 

وضعف آليات الرقابة والوقاية، ونقص الوعي بإجراءات السالمة لدى 
المؤسسات الخاصة الصغيرة، وغيرها".

بدوره أوضح ممثل جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، 
بما  الخاص  القطاع  "الجامعة حريصة على توثيق صالتها مع  أّن 
العربية  الحرة  التجارة  منطقة  احكام  تطبيق  استكمال  اهداف  يخدم 
الكبرى"، مشيرا إلى أّن "التجارة البينية للمواد الزراعية والغذائية في 
اجهزة  اتساق  عدم  منها  العراقيل  لبعض  تتعرض  العربية  المنطقة 

سالمة الغذاء، واختالف جاهزية هذه األنظمة".
ودعا مستشار سفارة السويد في عّمان بيتر سيدربالد، إلى "ضرورة 
فرص  يخلق  ألنه  الدول  بين  التجاري  التبادل  فرص  لفتح  العمل 
التكامل االقتصادي واالصالح  العمل وينمي اقتصاد الدول ويحقق 

االجتماعي وترك االنعزالية في االسواق التجارية". 
أّن  تيزيرا،  ديجين  اليونيدو،  في  الزراعية  االعمال  إدارة  مدير  وأكد 
"اليونيدو تركز على الصناعات المستدامة لتحقيق االزدهار وتعزيز 

التنافسية والمحافظة على البيئة".
من جانبه قال المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون االنسانية 
في االردن اندرس بيدرسون، إّن "الملتقى يعتبر شراكة ما بين االمم 
المتحدة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للتصدي للقضايا 
الملّحة في المنطقة عموما وفي االردن خصوصا وايجاد سبل التعاون 
االقليمي واسواق الصادرات في ظل الصراعات االقليمية وانخفاض 

السياحة واالستثمار في الدول العربية".
المصدر )اتحاد الغرف العربية(

اتحاد الغرف العربية يشارك في ملتقى الصناعات الغذائية العربية
لسالمة الغذاء وتيسير التجارة 

06 آذار )مارس( 2019



كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على 
نظام المنافسة الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة 
الممارسات االحتكارية في األسواق واستدامة النمو االقتصادي وخلق 

بيئة استثمارية جاذبة.
ووفقا للهيئة فإّن النظام الجديد يعنى بحقوق المتعاملين في األسواق 
ويدعم  األعمال  منشآت  ويشّجع  الوطنية،  الصناعات  نمو  وتحفيز 
ويشمل  والمستهلك  للتاجر  العدالة  ويحقق  االحترازية  التدابير  فعالية 
وكافة  السعودية  األسواق  في  العاملة  المنشآت  جميع  النظام  نطاق 

الممارسات التي تحدث خارج المملكة متى كان لها أثٌر مخل بالمنافسة 
داخل المملكة.

تأتي في  تنظيمية في مضامينه  تحديثات  الجديد  النظام  هذا ويشمل 
سياق تنويع األدوات الفعالة التي تكفل للهيئة تنفيذ سياسات المنافسة 
العادلة في األسواق بالمرونة والفاعلية المثلى وتطوير إجراءات فحص 

طلبات التركز االقتصادي بما تشمله من عمليات اندماج واستحواذ.
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

السعودية تقّر نظام المنافسة لخلق بيئة استثمارية جاذبة

االئتماني، تصنيف سلطنة  للتصنيف  العالمية  وكالة موديز  خفضت 
تصنيفها  الوكالة  خّفضت  كما  سلبية،  نظرة  مع   BA1 إلى  عمان 
للسندات الممتازة وسندات الُمصدر طويل األجل لحكومة السلطنة من 

.BA1 إلى BAA3
وأعلنت وكالة موديز عن أن المعايير المالية للسلطنة سوف تضعف 
في ظل تواضع أسعار النفط إلى مستوى يتماشى مع تصنيف أقل، 
مبّينة أّن رغبة المستثمرين في تمويل العجز العماني بتكلفة منخفضة 

نسبيا قد تضعف أيضا.
وبحسب موديز فإّن نطاق ضبط أوضاع المالية العامة سوف يظل مقيدا 
واالجتماعي،  االقتصادي  لالستقرار  الحكومة  بأهداف  كبير  حد  إلى 
وأوضحت أّن النظرة السلبية تعكس الرأي القائل بأّن ميزان المخاطر 

إلى تصنيف BA1 يميل نحو التراجع.
المصدر )موقع cnbc عربي، بتصّرف(

BA1 موديز" تمنح سلطنة تصنيف"


