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حركة األسهم وول ستريت جورنال: قطر تبيع مزيدًا 
من السندات إلنقاذ اقتصادها

حجم التبادل التجاري بين إيران وجنوب 
أفريقيا يرتفع إلى ملياري دوالر عام 2020

تايالند تفرض ضرائب على المشروبات المحالة

ضريبة جديدة لتحسين “هواء لندن”

مباحثات لصندوق استثماري مشترك بين 
الصين والسعودية بـ 20 مليار دوالر

جورن��ال«  �سرتي��ت  »وول  �سحيف��ة  قال��ت 
الأمريكي��ة، اإن وزير املالية القط��ري اجتمع مع 
مدي��ري �سنادي��ق ال�سن��دات يف لن��دن لت�سلي��ط 
ال�س��وء على الإجراءات املتخ��ذة لتعزيز ال�سوؤون 
املالي��ة للبالد، وحتويل ملي��ارات الدولرات اإىل 
البن��وك املحلية. واأ�ساف��ت ال�سحيفة، يف تقرير 
له��ا اأم�س اأن احلكومة القطري��ة باعت املزيد من 
ال�سن��دات لتعزي��ز احتياطاته��ا ب�سب��ب اخل�سائ��ر 
الأرب��ع  ال��دول  تعانيه��ا ج��راء مقاطع��ة  الت��ي 
الداعية ملكافحة الإرهاب، ال�سعودية والإمارات 
والبحري��ن وم���ر، ودول اأخ��رى، من��ذ 5 اأ�سهر. 
واأ�س��ارت ال�سحيف��ة اإىل اأن قط��ر ق��ررت تغي��ري 
�سيا�سته��ا املالي��ة ب�سكل مفاجئ ع��ر م�ساعفة 

اأ�س��ول النقد الأجنبي خ��الل ال�سهر احلايل، وهو 
ما ُيث��ري ترقب امل�ستثمرين م��ع ا�ستعداد الدوحة 

لبيع �سندات دولية جديدة.
واأكدت ال�سحيف��ة اإىل اأن البنك املركزي القطري 
اأعل��ن ع��ن ه��ذا التح��ول املفاج��ئ بن��اًء عل��ى 
ن�سيح��ة فني��ة من قب��ل �سن��دوق النق��د الدويل 
كان ق��د قدمه��ا للدوح��ة يف 2011. ونقلت عن 
م�س��ادر بال�سن��دوق اأن اإع��الن الدوح��ة اتخ��اذ 
ه��ذا الق��رار اأث��ار ده�سة �سن��دوق النق��د الدويل. 
كان البن��ك املرك��زي القطري قد �س��خ ما يقرب 
م��ن 40 ملي��ار دولر اإىل اإجم��ايل الحتياط��ي 
النق��دي ملواجه��ة ن��زف اخل�سائ��ر الت��ي تكبدها 
منذ اأن قطعت ال��دول الداعية ملكافحة الإرهاب، 
عالقاته��ا مع قط��ر يف 5 يوني��و املا�سي ب�سبب 

دعمها لالإرهاب

اعل��ن ال�سف��ري الي��راين يف جن��وب افريقيا حم�س��ن موحدي قم��ي ان ايران 
وجن��وب افريقيا تعتزمان رفع حج��م التبادل التجاري بينهما ايل ملياري 

دولر لغاية العام 2020 .
ويف ت�ريح اديل به لل�سحفيني الحد ا�سار موحدي قمي ايل ان رفع حجم 
التبادل التجاري ايل ملياري دولر حتي عام 2020 مت اقراره خالل لقاء 
الرئي�س��ني الي��راين واجلن��وب افريقي يف طه��ران العام املا�س��ي وقال ان 
ال�سل��ك الدبلوما�سي واملوؤ�س�سات القت�سادية املعنية للبلدين تتحركان يف 
ه��ذا الجتاه وان الندوة التجارية الت��ي �ستقام علي هام�س اجتماع اللجنة 

امل�سرتكة للبلدين تاتي يف هذا ال�سياق .
وا�ستعر���س ال�سف��ري الي��راين اه��داف زيارة وزي��ر اخلارجية حمم��د جواد 
ظري��ف لريتوريا علي را�س وفد �سيا�سي واقت�سادي رفيع وقال ان ظريف 
�سيلتقي عددا من كبار امل�سوؤولني يف جنوب افريقيا وي�سارك يف الجتماع 

ال���13 للجن��ة القت�سادي��ة امل�سرتك��ة للبلدي��ن.
وا�س��اف، ان ه��ذه الزيارة تاتي يف �سي��اق تطوير العالق��ات بني منطقتي 

ال�رق الو�سط وافريقيا املهمتني. 
واعت��ر الو�سول ايل �س��وق الطاقة يف جنوب افريقي��ا بانه مبثابة الدخول 

ايل �سائر ا�سواق الدول يف منطقة جنوب القارة الفريقية.

قالت وزارة الزراعة الأمريكية اإن تايالند فر�ست 
�رائ��ب عل��ى املنتج��ات املحتوي��ة عل��ى ن�سب 
مرتفع��ة م��ن ال�سك��ر وهو اإج��راء م��ن املرجح اأن 
يوؤث��ر �سلب��ا على �س��ادرات امل�روب��ات الغازية 
من الوليات املتح��دة والتي تقدر قيمتها بت�سعة 
مالي��ني دولر م��ع ان�سم��ام اأح��د اأك��ر ال��دول 
املنتجة لل�سك��ر اإىل قائمة اآخذة يف الزيادة ت�سم 

عدة مناطق تطبق مثل تلك الإجراءات.
وقال��ت ال��وزارة، يف تقرير ن�رته عل��ى موقعها 
عل��ى الإنرتن��ت ي�سم تقدي��رات م�س��ادر من ذلك 
القط��اع للتاأث��ريات املحتملة على ���ركات مثل 
بيب�س��ي وكوكاك��ول ودكت��ور بي��ر، اإن حكوم��ة 

تايالن��د طبق��ت للمرة الأوىل �ريب��ة اإنتاج على 
ال�سكر يف امل�روبات الغازية يف حماولة لتقليل 
ال�سه��ر  ال�سته��الك.  طبق��ت تايالن��د ال�ريب��ة 
املا�سي و�س��ط �سل�سلة من فر���س �رائب اإنتاج 
عل��ى �سلع �سمل��ت بع���س امل�روب��ات الكحولية 
عائ��دات  ت�س��ل  اأن  املتوق��ع  وم��ن  وال�سجائ��ر 
دولر.  ملي��ون   360 اإىل  اجلدي��دة  ال�ريب��ة 
وقال��ت وزارة الزراعة الأمريكي��ة يف تقريرها اإن 
امل�روب��ات الغازي��ة الت��ي يج��ري توريدها اإىل 
تايالن��د كانت خا�سع��ة ل�ريب��ة بن�سبة 20% 
فيم��ا يخف���س النظ��ام اجلدي��د تل��ك الن�سب��ة اإىل 
ع�رة باملئة، لكنه يزيد تعريفة على امل�روبات 
الغازي��ة التي حتتوي على اأكرث من �ستة جرامات 

من ال�سكر يف كل 100 ملليلرت.

اأن  خ��ان،  �س��ادق  لن��دن،  بلدي��ة  رئي���س  اأعل��ن 
العا�سم��ة الريطاني��ة فر�ست �ريب��ة، الثنني، 
على ال�سي��ارات الأقدم والأك��رث تلويثا للبيئة يف 

حماولة لتح�سني جودة هواء العا�سمة.
وتطبق ال�ريب��ة اليومية اجلدي��دة وقيمتها 10 
جنيه��ات اإ�سرتليني عل��ى ال�سي��ارات، التي تعمل 
بالديزل اأو البنزي��ن امل�سجلة قبل 2006، والتي 
لع��ام  الأوروبي��ة  التوجيه��ات  م��ع  تتما�س��ى  ل 

2005، التي تنظم انبعاثات ال�سيارات.
و�سيت��م تطبي��ق ال�ريب��ة اجلدي��دة م��ن ال�ساعة 
ال�سابعة �سباحا حتى ال�ساد�سة م�ساء خالل اأيام 
الأ�سب��وع، بالإ�ساف��ة اإىل 11.5 جنيه اإ�سرتليني 
�ريب��ة ازدحام، مم��ا يعني اأن بع���س اأ�سحاب 
ال�سي��ارات �سيدفعون 21.5 جني��ه اإ�سرتليني يف 
الي��وم للقي��ادة يف و�س��ط لن��دن. وق��ال خان يف 
بي��ان: “اأن��ا م�سمم كرئي���س للبلدية عل��ى اتخاذ 
اإج��راء عاج��ل للم�ساعدة يف تنظيف ه��واء لندن. 
يج��ب التعام��ل م��ع املقيا���س املخج��ل لأزم��ة 

واآلف  لن��دن  تواجهه��ا  الت��ي  العام��ة  ال�سح��ة 
احل��الت من الوفيات املبك��رة الناجتة عن تلوث 

الهواء”.
يوم��ا مهم��ا يف  الي��وم  ه��ذا  “ميث��ل  واأ�س��اف: 
ه��ذه الرحل��ة مع �س��ن ال�ريبة لت�سجي��ع قائدي 
ال�سي��ارات عل��ى التخل�س من ال�سي��ارات امل�رة 

وامللوثة”.
وتاأت��ي ه��ذه الإج��راءات بعدما ق�س��ت املحكمة 
العليا يف بريطانيا باأن اإجراءات حكومة اململكة 
املتح��دة ملكافحة تلوث الهواء تف�سل يف اللتزام 
بقواع��د الحت��اد الأوروب��ي، فيما يتعل��ق بحدود 
ث��اين اأك�سي��د النيرتوجني. كما ياأت��ي الإجراء يف 
اإط��ار جهود بقيمة 875 ملي��ون جنيه اإ�سرتليني 
ملكت��ب رئي���س البلدي��ة ملواجه��ة تل��وث اله��واء 
يف لن��دن ت�سم��ل اإن�س��اء منطق��ة تنخف���س فيه��ا 
النبعاث��ات ب�س��دة بحل��ول ع��ام 2019. كان��ت 
درا�سة اأجراها باحثون يف جامعة كينغز كوليدج 
لن��دن يف ع��ام 2015، قال��ت اإن قراب��ة 9500 
حالة وفاة مبك��رة حتدث بني �سكان لندن �سنويا 

نتيجة التعر�س للهواء امللوث لفرتة طويلة.

 
ك�سف �سف��ري جمهوري��ة ال�س��ني ال�سعبية 
لدى اململكة يل هوا �سني، اأن اململكة وبالده 
تبحث��ان اإن�س��اء �سن��دوق ا�ستثم��اري بقيم��ة 
20 ملي��ار دولر م��ع تقا�سم التكلف��ة والأرباح 
منا�سفة، ي�ستثمر يف قطاعات مثل البنية التحتية 
والطاق��ة والتعدي��ن وامل��واد اخل��ام. واأك��د �س��ني يف 
ح��واره م��ع »اليوم« اأن بالده تعمل م��ع اململكة يًدا بيد 
عل��ى توطي��د العالق��ة القت�سادي��ة والتجاري��ة الثنائي��ة 
وتعزي��ز التبادل والتعاون بني رجال الأعمال، م�سريا اإىل اأن 
هناك تكامال بني مبادرة »احلزام والطريق« و»روؤية 2030«، 
ويعم��ل اجلانب��ان على حت�س��ني اخلط��ط التنفيذي��ة لاللتقاء بني 
هات��ني الإ�سرتاتيجيتني التنمويتني. واأ�سار اإىل اأن القيمة الإجمالية 
للقرو���س الت��ي قدمه��ا ف��رع البن��ك ال�سناع��ي والتج��اري ال�سين��ي 
باململك��ة لل�س��وق ال�سعودي بلغ��ت ٣.٢ ملي��ار دولر يف ال�سبعة الأ�سهر 

الأوىل لعمله.
 من��ذ انطالق العالقات الدبلوما�سية بني ال�سني واململكة يف 21 يوليو عام 
1990، حققت عالقات ال�سداقة والتعاون بني البلدين منوا �سامال و�ريعا، 

ويحاف��ظ اجلانب��ان عل��ى التب��ادلت املتك��ررة وتتو�س��ع جم��الت التعاون 
با�ستم��رار. ومن��ذ ال�سنة املا�سي��ة، مت تب��ادل الزيارة بني الرئي���س ال�سيني 
�س��ي جني بين��غ وخ��ادم احلرمني ال�ريف��ني املل��ك �سلمان، مما فت��ح عهدا 
جدي��دا للتطور ال�ري��ع وال�سامل للعالق��ات ال�سينية ال�سعودي��ة، حيث متت 
ترقية العالق��ات الثنائية اإىل ال�راكة ال�سرتاتيجية ال�ساملة، كما مت ت�سكيل 
اللجنة ال�سينية - ال�سعودية امل�سرتكة رفيعة امل�ستوى. ويف نهاية اأغ�سط�س 
املا�سي، زار دولة نائب رئي�س جمل�س الدولة ال�سيني ت�سانغ قاو يل اململكة 
وتراأ���س مع �ساح��ب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلم��ان ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الدورة الثانية لجتماع اللجنة امل�سرتكة 
رفيعة امل�ستوى، فاأعتق��د اأن العالقات ال�سينية ال�سعودية تعي�س الآن اأف�سل 

مراحلها يف التاريخ.

أبوظبي ودبي األفضل للعيش والعمل في الشرق األوسط

ك�س��ف ا�ستبي��ان اأجراه موق��ع »بيت.ك��وم« للتوظيف 
موؤخ��راً بالتعاون مع »يوج��وف«، لأبحاث ال�سوق، اأن 
اأبوظب��ي ودب��ي هما اأف�س��ل مدينتني للعي���س والعمل 
يف املنطقة. وا�ستن��د ال�ستبيان اإىل عوامل اقت�سادية 
الجتماعي��ة  العوام��ل  اإىل  اإ�ساف��ة  عدي��دة  وبيئي��ة 
والثقافية. وب�سكل عام، احتلت دبي واأبوظبي املرتبة 
الأف�س��ل يف كل النواح��ي تقريب��ًا، كم��ا �سجلتا درجة 
عالية على مقيا�س �سعادة ال�سكان، حيث اأ�سار اأكرث من 
ثالثة اأرباع امل�ستطلع اآراوؤهم اأنهم �سعداء بالعي�س يف 
مدينتهم. وق��ال �سهيل امل�ري، نائب الرئي�س حللول 
التوظيف يف »بيت.كوم« »ي�سلط ا�ستبيان اأف�سل املدن 
يف منطقة ال�رق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، ال�سوء على 

اأكرث املدن جاذبي��ة للعي�س والعمل، ويوؤكد على تنّوع 
منطق��ة ال�رق الأو�سط وامتالكه��ا للعديد من املّيزات 

التي توؤثر على م�ستوى املعي�سة ب�سكل عام«.
وب�س��وؤال امل�سارك��ني عن اأه��م العوام��ل القت�سادية، 
قال %77 من امل�ساركني اأن توافر الوظائف من اأهم 
اجلوانب القت�سادية، كما قال اأكرث من 4 من كل 10 
اأ�سخا���س مقيمني يف دبي واأب��و ظبي اإن توافر فر�س 
العم��ل يف مدينتهم »جيد« اأو »ممت��از«، يف حني قال 
اأك��رث م��ن الثلث اإن��ه »متو�س��ط«. ومت ت�سني��ف اأنظمة 
التاأمني ال�سحي وال�سمان الجتماعي )%82( كاأهم 
حقوق العم��ل بالن�سبة للم�سارك��ني يف منطقة ال�رق 
الأو�س��ط و�سم��ال اأفريقي��ا، حيث ق��ال اأكرث م��ن ثلثي 
امل�سارك��ني يف دبي واأبوظبي اإن ال�سمان الجتماعي 
والتاأمني ال�سحي »جي��دان« اأو »ممتازان«. وجاء بعد 

ذلك مكافاأة نهاية اخلدمة )%74 قالوا اإنه مهم جدا(، 
وحماية الأجور )%72 قال��وا اإنه مهم جدا(، وحقوق 
ت  ف�س��خ العق��د )%69 قال��وا اإنه مه��م ج��دا(. واعُتررِ
اأبوظبي ودبي م��ن اأف�سل املدن يف املنطقة من حيث 
حق��وق العمل. وفيما يتعلق مب�ست��وى املعي�سة، �رح 
امل�سارك��ون يف ال���رق الأو�سط و�سم��ال اأفريقيا باأن 
اأهم العوامل يف ه��ذا املجال ت�سمل ال�سالمة والرعاية 
ال�سحية والتعليم. وق��ال غالبية امل�ساركني )84%( 
اإن ال�سع��ور بال�ستقرار والأمن جانب »مهم جدا«، يلي 
ذلك جودة التعليم )%82 قالوا اإنه مهم جدا(، وتوافر 
مراف��ق الرعاية ال�سحي��ة )%81 قالوا اإنه مهم جدا(، 
ونوعي��ة مراف��ق الرعاي��ة ال�سحي��ة املتاح��ة )81% 
قال��وا اإنه مهم جدا(. وح�سل��ت كل من دبي واأبو ظبي 
مرة اأخ��رى على الرتتيب الأعلى بني مدن املنطقة يف 

هذا املجال.
وجمع��ت بيانات ا�ستبي��ان »اأف�سل امل��دن يف منطقة 
ال���رق الأو�سط و�سمال اأفريقي��ا« عر الإنرتنت خالل 
الفرتة من 6 �سبتم��ر اإىل 2 اأكتوبر 2017، مب�ساركة 
5114 �سخ�سًا من اجلزائر، والإ�سكندرية، والقاهرة، 
وُعمان، والكويت، وبريوت، والدار البي�ساء، ومراك�س، 
والريا���س،  وج��دة،  ودم�س��ق،  وم�سق��ط،  والرب��اط، 
واأب��و ظب��ي، ودب��ي،  ال�رقي��ة، وتون���س،  واملنطق��ة 
واملنام��ة وال�سارق��ة. مت ت�سني��ف العنا���ر املالي��ة 
كاأه��م عوام��ل ري��ادة الأعم��ال يف منطق��ة ال���رق 
الأو�س��ط و�سم��ال اأفريقي��ا، والت��ي ت�سمل الق��درة على 
حتم��ل ال�رائ��ب والر�س��وم )%62 قال��وا اإن��ه مه��م 
جدا(، وا�ستعداد ال�سوق لقبول وتبني اأفكار وابتكارات 
جدي��دة )%59 قالوا اإن��ه مهم ج��دا(، و�سهولة اإيجاد 

املوارد الالزمة لتمويل الأعمال )%58 قالوا اإنه مهم 
ج��دا(، وح�سلت دب��ي واأبوظبي مرة اأخ��رى على اأعلى 
الدرج��ات يف ه��ذا املج��ال.   وتقف دبي عل��ى اأعتاب 
مرحلة جدي��دة توا�سل خاللها تعزيز موقعها كوجهة 
عاملي��ة ممي��زة لال�ستثم��ار والأعمال، وه��ي احلقيقة 
التي اأبرزتها العديد من موؤ�رات التناف�سية والتقارير 
املتخ�س�س��ة على م�ستوى العامل التي و�سعت الإمارة 
يف قوائ��م اأف�س��ل املراكز املالية العاملي��ة، ومنحتها 
ترتيب��ًا متقدم��ًا �سم��ن تل��ك القوائ��م يف العدي��د م��ن 

املجالت ذات ال�سلة.
وم��ن اأهم عنا�ر القوة التي حتفظ لدبي هذه املكانة 
ل حلقة ربط  هي املوق��ع اجلغرايف املتو�سط الذي ي�سكِّ
ل�سناع��ة امل��ال يف ���رق العامل وغربه، ع��الوة على 
ال�سيا�س��ات القت�سادية والأط��ر الت�ريعية الوا�سحة 

الت��ي اأذك��ت من ثقة ���ركاء دبي يف بيئته��ا الداعمة 
الت��ي راأوا فيه��ا مدخ��اًل فّع��اًل ومهمًا لأ�س��واق رقعة 
جغرافية وا�سعة ت�سم منطقة ال�رق الأو�سط واأفريقيا 
وجنوب اآ�سيا بكل ما حتفل به من فر�س واعدة بتعداد 
�سكان يناهز ثالثة مليارات ن�سمة، وناجت حملي يقدر 

بنحو 7.4 تريليونات دولر.
وتطم��ح  دب��ي بحل��ول الع��ام 2024 اإىل زي��ادة عدد 
ال���ركات املالي��ة املتواج��دة يف املرك��ز اإىل 1000 
�رك��ة يعمل بها نح��و 50 األف خمت���س وخبري، كما 
اأن ه��ذا امل�ست��وى املرم��وق ال��ذي و�سل اإلي��ه املركز 
ب��ني اأه��م مراكز امل��ال العاملية مل يك��ن ليتحقق لول 
ال�راكة النموذجية مع ك��رى املوؤ�س�سات وال�ركات 
املالية العاملية التي راأت فيه املن�سة الأف�سل لتعزيز 

اأعمالهم يف املنطقة.

على أعتاب حقبة جديدة: السعودية تفتح أبوابها للعالم

 ت�ستقب��ل ال�سعودية � اك��ر اقت�ساد يف العامل العربي واأكر منتج يف 
اوب��ك، خالل الأيام القليل��ة املقبلة مئات من اأقط��اب عامل الأعمال 
وممثل��ي احلكومات الذين �س��ريون باأنف�سهم ان اململكة مت�سي قدما 

بخططها الطموحة لتنويع القت�ساد الوطني وحتديث املجتمع.
وي�ست�سيف ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان )32 عامًا( يف الفرتة 
من 24 اىل 26 اكتوبر كوكبة من ممثلي القوى التكنولوجية الكرى 
والبنوك العاملي��ة امل�ساركني يف مبادرة "م�ستقبل ال�ستثمار" التي 

اطلقتها ال�سعودية يف وقت �سابق.
وم��ن البن��وك امل�ساركة �سوفت بن��ك و�ستي وات���س ا�س بي 
�س��ي و���ركات ا�ستثماري��ة ك��رى مثل �رك��ة "مبادلة" 
لال�ستثم��ار الماراتي��ة و�رك��ة "ممتل��كات" البحرينية 

وع��دد من اأك��ر ���ركات ادارة الأر�سدة مث��ل كارليل 
غروب وبالك روك و�رودرز.

اإح�س��ان  املع��روف  ال�سع��ودي  القت�س��ادي  وق��ال 
بوحليق��ة موؤ�س���س �رك��ة جواث��ا لال�ست�س��ارات يف 

الريا���س ان الفعالية ُتعقد بع��د حت�سريات كبرية. 
واأ�س��اف "ان احلكوم��ة ال�سعودي��ة عملت جاهدة 

طيل��ة عام��ني تقريب��ًا وح��ان الوق��ت لقام��ة 
���راكات ا�سرتاتيجية وُنري العامل ما ميكن ان 

تقدمه اململكة يف جمال ال�ستثمارات".
وياأم��ل امل�سارك��ون يف مب��ادرة "م�ستقب��ل 

ال�ستثم��ار" بن��اء عالقات جدي��دة وتعزيز 
العالقات ال�ستثمارية القائمة مع اململكة 

يف وق��ت تع��د قي��ادة الب��الد القت�س��اد 
الوطني ملرحلة ما بعد النفط.

التح��ولت  اه��داف  اأك��ر  وم��ن 
القت�سادي��ة اجلذرية الت��ي تنفذها 
ال�سعودية حتقيق ال�ستدامة املالية 

م��ن خ��الل ا�سالح قط��اع الطاقة 
لب�س��ع  الدع��م  ام��وال  وخف���س 

ال�سلع واخلدمات وتقليل الكلفة 
الداري  للجه��از  الباهظ��ة 

فر���س  وتوف��ري  املت�سخ��م 
عم��ل جدي��دة وخ�سخ�س��ة 

للدولة  مملوك��ة  موؤ�س�سات 
ال�ستثم��ار  وت�سجي��ع 

املبا���ر  الأجنب��ي 
م�ساهم��ة  وزي��ادة 

القط��اع اخلا���س يف 
ف��ان  القت�س��اد. 

يف   90 زه��اء 
املئ��ة م��ن انفاق 

يعتم��د  اململك��ة 
عائ��دات  عل��ى 

النف��ط. ولك��ن 
هب��وط  بع��د 

ر  �سع��ا لأ ا
ابت��داء من 

اواخ��ر 2014 تغريت ال���رورات ال�سرتاتيجية. ي�سهم قطاع النفط 
بنح��و 40 يف املئة من اجمايل الن��اجت املحلي. وتهدف اململكة اىل 
زيادة ال�ستثمار الأجنبي املبا�ر كن�سبة من اجمايل الناجت املحلي 
اىل 5.7 يف املئة بحلول عام 2030 من 3.8 يف املئة ، كما تن�س 
عليه روؤية ال�سعودية 2030 التي اأُعلنت يف 2016. وحددت الروؤية 
ه��دف رفع م�ساهمة القطاع اخلا�س يف القت�ساد اىل 65 يف املئة 
م��ن م�ستوى الأ�سا�س البالغ نح��و 40 يف املئة خالل الفرتة نف�سها. 
وي��درك قطاع الأعم��ال ال�سعودي ما يعنيه هذا م��ن حتديات كبرية 

عليه الرتقاء اىل م�ستوى مواجهتها بنجاح.
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