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املستشار الكويتي
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تطبيقها في احلكومة
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مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

العويصي: تعديالت مشروع قانون «املنافسة» ضمن أولويات مجلس األمة
طارق عرابي

أكد املدير التنفيذي جلهاز 
حماية املنافســة د. عبداهللا 
العويصي، أن رقابة اجلهاز 
تعتبر حجر الزاوية في جذب 
رؤوس األموال واالستثمارات 
إلــى االقتصــاد  األجنبيــة 
الوطني، وأن قانون املنافسة 
يعتبر اللبنة األولى في بناء 
بيئة أعمال ومناخ مشــجع 
لالســتثمار بالكويت، الفتا 
إلــى أن اجلهــاز ينظر بعني 
احلياد والعدالة إلى املستثمر 
احمللي واألجنبــي على حد 
يعتبــر  فكالهمــا  ســواء، 
شــريكا في تعزيــز املكانة 
الدوليــة لالقتصاد الوطني 
وذلــك كلــه ضمــن نطــاق 
القانون واملعاهدات الدولية 
النافذة إعماال ملبدأ ســيادة 

القانون.
وأضــاف العويصــي في 
تصريــح للصحافيــني على 
هامش ندوة «املنافســة في 
قطــاع املطاعــم واخلدمــات 
الغذائية» والتي أقامها اجلهاز 
مساء أول من أمس، في مقر 
الوطنــي لرعاية  الصندوق 
وتنمية املشــاريع الصغيرة 
واملتوسطة، أن هناك شركات 
أجنبية في السوق الكويتي 
تتمتع بحصص سوقية كبيرة 
وهــو دليل علــى أن اجلهاز 
يساهم في تسهيل ممارستهم 
لنشاطهم التجاري وتسهيل 
دخولهم لألســواق وضمان 
حرية املنافسة فيها، بل إنه 
الداعــم لكل الشــركات التي 
تعمل بغرض حتقيق املنفعة 
االقتصاديــة دون اإلضــرار 
باملنافسة حتت مظلة القانون.

حماية املنافسة املنظور لدى 
اللجنة املالية في مجلس األمة، 
وهي التعديالت التي وجدت 
دعمــا مــن قبــل العديد من 
النواب بدليل أنه أخذ صفة 
االولوية، إلى جانب االهتمام 
الكبير للوزير خالد الروضان 
وحرصــه علــى دعــم تلــك 
القوانني مبا يحقق املصلحة 

العليا لالقتصاد الوطني.
وأوضــح إلــى أن إقــرار 
قانــون  علــى  التعديــالت 
املنافسة ستمكن اجلهاز من 
بســط رقابته على الســوق 
بشكل أوسع ما يؤدي لرفع 
األداء وتعزيز كفاءة املنافسة 
املشــروعة والــذي ينعكس 
بدوره على األثر اإليجابي على 
املستهلك واملستفيد النهائي 

واالقتصاد الوطني ككل.
وأشاد بأداء املطاعم داخل 
الســوق حيــث تعتبــر من 

املمارســات التي من شأنها 
أن حتــد أو تقيــد أو متنــع 
املنافسة، ومراقبة االندماجات 
التي تؤدي لتقييد املنافسة 

في الكويت.
وأضافــت الصعــب، أن 
اجلهاز يهدف إلى نشر الوعي 
والثقافة التنافسية وضمان 
بيئــة تنافســية قائمة على 
العدل واالبتكار والتدفق احلر 
للسلع واملنتجات مما يضمن 
أفضل األســعار واخلدمات 
واجلودة للمستفيد النهائي.
إلى  وأشــارت الصعــب 
أن منافع املنافســة تنقسم 
إلــى قســمني األول خــاص 
باملستهلك ويتعلق باالبتكار 
ووفرة املنتجات واملنافسة في 
األسعار واخلدمات، والثاني 
خاص باملتنافسني ويتعلق 
بالزيادة في االنتاج وسهولة 
دخول املشــاريع الصغيرة 

جدد ومن بني صوره العقود 
احلصرية والتي تعد في حد 
ذاتها ومببدأ عام غير مجرمة، 
ولكن قد يساء استخدام هذه 
العقود لإلضرار باملنافســة 
ويحكم ذلك ٣ شــروط منها 
أن يكون هناك وضع مسيطر 
وأن تتم اســاءة اســتخدام 

الوضع، وأن ينتج ضرر.
إلــى أن مــن  وأشــارت 
بني صور اســاءة استخدام 
الوضع املسيطر «التسعير 
العدائي» وهو بيع السلعة 
أو اداء اخلدمة بسعر يقل عن 
تكلفتها الفعلية ويستهدف 
ذلك عرقلة دخول الشركات 
املنافســة إلــى الســوق او 
إقصائها منه، أو تعريضها 
خلسائر بشكل يصعب معه 
االســتمرار فــي أنشــطتها 
ويتــم ذلــك عن طريــق ما 
يســمى إنقاص الثمن فيتم 

القطاعات الواعدة، مبينا أن 
الهدف من الندوة هو شــرح 
مفاهيم القانون وصقل خبرات 
أصحاب املطاعم باملمارسات 
الســليمة، مــا ميكنهــم من 
ممارسة النشــاط في أجواء 
تنافســية عادلة، ناهيك عن 
األثر اإليجابي ملناقشة اآلراء 
وسماع وجهة نظر املبادرين 
عــن قرب وهــو النهج الذي 
تنتهجه كافة اجلهات امللحقة 
التجــارة والصناعة  بوزير 
وصــوال ألفضــل ممارســة 
عادلة نحو رفع مكانة الكويت 
الدولية مبختلف مؤشــرات 

بيئة األعمال عامليا.
الثقافة التنافسية

بدورهــا، قالــت الباحث 
القانوني في جهــاز حماية 
املنافســة، هبــة الصعــب، 
إن دور اجلهــاز هــو منــع 

الســوق  إلــى  واملتوســطة 
وتعزيز االبداع والتطوير.

إلــى مصطلح  وتطرقت 
«السوق املعنية»، مبينة أنها 
تتشــكل من عنصرين هما 
املنتجات والنطاق اجلغرافي، 
مبينــة أن ســوق املنتجات 
أو  يقصــد بهــا كل منتــج 
خدمة يعتبر بديال عن اآلخر 
أو قابال لالســتبدال باآلخر 
ليلبي احتياجات املستهلك 
بسبب اخلصائص أو األسعار 
أو االســتخدام املعد له، أما 
الســوق اجلغرافية فيقصد 
بهــا املنطقة التــي يتم فيها 
التبادل التجاري وميكن أن 
تكون منطقة محددة صغيرة 
أو أنها تشكل سوقا دولية.

واشــارت إلى أن إســاءة 
اســتخدام الوضع املسيطر 
ينتــج عنه اغالق للســوق 
وصعوبة دخول متنافسني 

بيع السلعة بأقل من ثمنها 
احلقيقي. وذكرت نوعا آخر 
من صور إســاءة استخدام 
املســيطر وهــي  الوضــع 
«التمييز باألســعار»، وذلك 
من خالل التفرقة دون مبرر 
بني عمالء العقود املتماثلة في 
أسعار السلع واخلدمات، أو 
شروط عقود البيع أو الشراء 
اخلاصة بهــا كما لو مت بيع 
ســلعة معينة لتاجرين أو 
مطعمني مختلفني بأســعار 
مختلفة مع أن السلع متماثلة 
من حيث اجلودة والنوعية.
وتطرقت إلــى االتفاقات 
االحتكاريــة التــي عرفتهــا 
بأنها اتفاق يقع بني شركتني 
مستقلتني متنافستني أو أكثر 
فــي نفس الســوق املعنية، 
إذ يتم االتفــاق بينهما على 
تثبيت األســعار أو التحكم 
فــي اجلــودة أو الكمية في 
الســوق، مبينة أن اقتسام 
األســواق يعد من االتفاقات 
احملظورة سواء كان باالتفاق 
على اقتسام اسواق املنتجات 
أو تخصيصها على أســاس 
املناطق اجلغرافية أو مراكز 
التوزيع أو نوعية العمالء أو 
السلع أو املواسم والفترات 
الزمنيــة بقصــد اإلضــرار 

باملنافسة.
إلــى أن مــن  واشــارت 
املمارسات الضارة باملنافسة 
الرأســية» وهــي  «القيــود 
االتفاقــات التــي تتــم بــني 
درجتــني من درجــات خط 
االنتاج بني الشركة املنتجة 
واملــوزع أو تاجر التجزئة، 
مبينة أن من بني املمارسات 
الضارة أيضا القيود االقليمية 

والعقود احلصرية.

أكد أن اجلهاز يعتبر حجر الزاوية في جذب رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية

هبة الصعب خالل حديثها في الندوةد.عبداهللا العويصي في مقدمة احلضور

وأشار إلى أن دور اجلهاز 
يكمن فــي تعزيز املنافســة 
احلرة ورفع الوعي التنافسي 
عن طريق إنفاذ أحكام القانون 
رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بكل حياد 
وشفافية على جميع أطراف 
املعادلة االقتصادية، ســواء 
أكانت محلية أو أجنبية، وهو 
ما يضمن للشــركات العمل 
وفق آليات السوق وأبجديات 
املنافســة املشروعة وصوال 
إلى التجارة العادلة، ما ميثل 
عامل جذب رئيسي ومعيار 
تقييــم حقيقــي للشــركات 
األجنبية وضمان سالمة املناخ 

التنافسي لبيئة األعمال.
وأشــار العويصــي إلــى 
أن اجلهــاز يولي املنافســة 
في السوق الكويتي أولوية 
قصــوى وهــو األمــر الذي 
التعديــالت  انعكــس علــى 
املطلوبة على مشروع قانون 

قانون املنافسة اللبنة األولى في بناء بيئة أعمال ومناخ مشجع لالستثمارإقرار التعديالت سيمكن اجلهاز من بسط رقابته على السوق بشكل أوسع

للحوكمة  أكثر من تعريــف  هناك 
ولكن اخترت األنسب واألوضح وهو 
ان احلوكمة هي مجموعة من القوانني 
والنظــم والقرارات التــي تهدف إلى 
حتقيق اجلــودة والتميز فــي األداء 
عن طريق اختيار األســاليب املناسبة 
والفاعلة لتحقيق خطط وأهداف جهة 
العمل سواء قطاع عام أو خاص. ويطبق 
بالقطاع اخلاص عن هيئة أسواق املال 
للشركات املسجلة في أسواق املال احمللية 
والعاملية - الهدف منه الشفافية بجميع 
تفاصيلها للموظفني وحلملة االســهم 
الهدف    - الكبار والصغار  واملساهمني 
زيادة املصداقية لدى الشركات وأهميتها 
لقطاع املشاريع بزيادة الشفافية ملدى 
ربحية او خسارة املشاريع وكيفية تعامل 
الشركة مع القروض التي تستعني بها 

في مشاريعها.
القطاع  ويهمنا هنا احلوكمــة في 
العام يعنــي في اجلهــات احلكومية 
وتعــرف احلوكمة في القطــاع العام 
بأنها مجموعة التشــريعات والقوانني 
والقــرارات والسياســات والهيــاكل 
التنظيمية واإلجراءات والضوابط التي 
تؤثر وتشكل الطريقة التي توجه وتدير 
اجلهــات احلكومية لتحقيــق أهدافها 
بأســلوب مهني وأخالقي بكل نزاهة 
وشفافية وفق آليات للمتابعة والتقييم 
ونظام صارم للمساءلة لضمان كفاءة 
وفاعلية األداء من جانب، وتوفير اخلدمات 
احلكومية بعدالة من جانب آخر. وعرفته 
األوســاط العلمية بانه احلكم الرشيد 
الذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانني 
والقواعد التي تؤدي إلى الشفافية وتطبيق 

القانون. 
وأهــداف احلوكمة األداء اجليد في 
إدارة العمل واملشاريع وتقدمي اخلدمات 
بكفــاءة وفاعليــة واتخــاذ القرارات 
للتشريعات  اإلدارية وفقا  واإلجراءات 
النافذة بحيث تلبي توقعات األطراف ذات 
العالقة من الشفافية والنزاهة واملساءلة. 
وكذلك زيادة نســبة رضا املواطن 
عن اخلدمات التي يقدمها القطاع العام. 
وحتقيق مبدأ احملاسبة واملساءلة للدوائر 
احلكومية وموظفيها وااللتزام بالقوانني 
واألنظمة. حتقيق مبدأ النزاهة والعدل 
والشفافية في استخدام السلطة وإدارة 
املال العام ومــوارد الدولة، واحلد من 
استغالل السلطة العامة ألغراض خاصة. 
املواطنني.  الفرص بني  وحتقيق تكافؤ 
وحتقيق احلماية الالزمة للملكية العامة 
مع مراعاة مصالح األطراف ذات العالقة. 
والعمل على حتقيق األهداف الوطنية 
االستراتيجية وحتقيق االستقرار املالي 

للدوائر احلكومية. 
الدوائر  ورفع مســتوى قــدرات 
احلكومية من خالل تعزيز وتطوير األداء 
املتابعة والتقييم  املؤسسي عن طريق 
بشكل مســتمر. وإنشاء أنظمة فاعلة 
إلدارة مخاطر العمل املؤسسي وتخفيف 

آثار املخاطر واألزمات املالية.
اجلهــاز احلكومي في الكويت لديه 
هيئات ومؤسســات وإدارات حكومية 
اختصاصها املراقبة واملتابعة والتدقيق 
على أداء األجهزة احلكومية من شؤون 
مالية وإدارية واتخاذ القرارات وإدارة 
املشاريع مثل ديوان اخلدمة املدنية في 
شؤون التوظيف وديوان احملاسبة في 
املالية واإلدارية وجهاز متابعة  شؤون 
أداء احلكومة ملراقبة املشاريع احلكومية 
وجهاز املراقبني املاليني في الشؤون املالية 
والهيئة العامة ملكافحة الفساد لتطبيق 
مبدأ الشــفافية والنزاهة في املعامالت 
املالية واإلدارية والتحقيق ومحاســبة 

الفاسدين. 
هل هذه الهيئات واملؤسسات احلكومية 
الســيطرة والقضاء على  جنحت في 
سرقة املال العام والرشوة والتجاوزات 
القوانني والقرارات  واالستثناءات في 

املالية واإلدارية؟
أعتقد ال والبرهان على ذلك استمرار 
السرقات والتجاوزات والرشوات في 
األجهزة احلكومية وبشكل كبير وصلت 
ملاليني الدنانير سنويا وعند اكتشاف من 
سرق وجتاوز من املسؤولني والقياديني 
واملوظفني في احلكومة ومتت إحالتهم الى 
القضاء، هل مت استرداد ما سرقوا؟ وماذا 
عن الهاربني خارج الكويت ممن سرقوا 
ونهبوا املال العام وأموال املتقاعدين؟ ملاذا 
مازالوا خارج الكويت؟ وملاذا لم تسترد 
الكويت املال املسروق منهم؟ وهذه كلها 
عالمات استفهام حتتاج الى إجابة عنها 
ويسمعها الشــعب الكويتي، وهل مت 
تعويض املتضررين املوظفني الكويتيني 
من قرارات عشــوائية وشخصية في 

حياتهم الوظيفية؟
إذن، كيف ميكن أن تطبق احلكومة 
نظامــا أو قانونا أو قــرارا باحلوكمة 
في حني فشــلت أجهزتها الرقابية في 
القضاء على الفساد واملفسدين في سرقة 
املال العام والتجاوزات املالية واإلدارية 
واملخالفات والتي أقرت احلكومة بوجودها 
الرقابية  ضمن تقارير هذه األجهــزة 
وخاصة ان ديوان احملاســبة مستمر 
بتضمني تقاريره وجود هذه املخالفات 
املالية واإلدارية فبعضها مستمر سنويا 
وبعضها جديد وهذا يعني شيئا واحدا 
ان هناك فاسدين في احلكومة متعاونني 
مع جهات خارج احلكومة وشخصيات 
لها نفوذها وســيطرتها وحتى اذا مت 
التحقيق مع من داخل احلكومة وإحالتهم 
الى النيابة يأتي غيرهم ألن املشكلة مع 
من يساعدهم ويقف وراءهم من خارج 
احلكومة. وهنا أنصح احلكومة اجلديدة 
اذا أرادت القضاء على الفساد واملفسدين 
من داخل احلكومة أو على األقل البدء في 
تقليل اإلضرار باملال العام وباملوظفني 
عليها الســيطرة ووقف املفسدين من 
خارجها، مع متنياتنا بالتوفيق للحكومة 

اجلديدة.

وكالة الطاقة: فائض معروض النفط سيستمر رغم اتفاق «أوپيك+»

«الفيدرالي» يبقي الفائدة مستقرة ويتوقع منوًا متوسطًا في ٢٠٢٠
٢٠٩ مليارات دوالر عجز املوازنة 

األميركية في نوفمبر
رويترز: قالت وزارة اخلزانة األميركية إن احلكومة االحتادية سجلت 
عجز ميزانيــة قدره ٢٠٩ مليارات دوالر في نوفمبر، حيث طغت زيادة 
اإلنفاق في برامج مثل التأمني الصحي العام على مكاسب في اإليرادات. 
وكان عجــز امليزانية ٢٠٥ مليارات دوالر في الشــهر املقابل من العام 
املاضي، وفقا لبيان امليزانية الشهر الصادر عن اخلزانة. وفي استطالع 
أجرته «رويترز»، توقع احملللون أن يبلغ عجز نوفمبر ١٩٦٫٥ مليار دوالر.

وبلغ إجمالي إيرادات الشهر املاضي ٢٢٥ مليار دوالر، مرتفعا ١٩ مليار 
دوالر عن نوفمبر ٢٠١٨، في حني سجلت املصروفات ٤٣٤ مليار دوالر، 

بزيادة ٢٣ مليار دوالر عنها قبل سنة.
وتنتهي السنة املالية للحكومة األميركية في سبتمبر. وشهدت السنة 
املالية ٢٠١٩ اتســاعا في العجز ليصبح األكبر في ٧ سنوات عند حوالي 

تريليون دوالر، نتيجة خلفض الضرائب وزيادة اإلنفاق احلكومي.

رويتــرز: قالــت وكالــة 
الطاقــة الدوليــة أمــس إن 
مخزونــات النفــط العاملية 
قــد ترتفع بشــكل حاد رغم 
اتفاق بــني أوپيك وحلفائها 
على زيادة تخفيضات اإلنتاج 
وأيضا إنتاج أقل من املتوقع 
للواليات املتحدة ودول أخرى 
من خــارج أوپيك.وأضافت 
الوكالــة في تقرير شــهري 
«رغم التخفيضات اإلضافية... 
وتقليــص توقعاتنــا لنمــو 
إمدادات الدول غير األعضاء 
فــي أوپيــك فــي ٢٠٢٠ إلى 

٢٫١ مليــون برميــل يوميا، 
قد ترتفــع مخزونات النفط 
العامليــة مبقــدار ٧٠٠ ألــف 
برميــل في الربــع األول من 
٢٠٢٠».واتفقت منظمة البلدان 
املصــدرة للبترول (أوپيك) 
ومنتجــون آخــرون بينهم 
روسيا األسبوع املاضي على 
كبح إضافي لإلنتاج مبقدار 
٥٠٠ ألــف برميــل يوميا في 
الربع األول من ٢٠٢٠ من أجل 
حتقيق التوازن في السوق 
ودعم األســعار، لكــن دون 
التعهــد بإجراء ملزم ملا بعد 

مارس. وقالــت الوكالة إنه 
حتــى إذا التزمت املجموعة 
التي تضم أوپيك وحلفاءها 
علــى نحو صــارم باالتفاق 
اجلديــد وظــل إنتــاج دول 
أعضــاء تعاني من مشــاكل 
سياسية، مثل إيران وليبيا 
وڤنزويال، مســتقرا، سيتم 
سحب ٥٣٠ ألف برميل يوميا 
من اخلام فقط من الســوق 
مقارنــة مع إنتــاج نوفمبر 

تشرين الثاني.
ويتجــه إنتاج املجموعة 
أيضا لتجاوز توقعات وكالة 

الطاقة الدولية للطلب على 
النفط الــذي تنتجه مبقدار 
٧٠٠ ألــف برميــل يوميا في 
النصف األول من العام القادم 
ومبقدار مليون برميل يوميا 

في النصف الثاني.
وعدلــت وكالــة الطاقــة 
الدوليــة توقعاتهــا لنمــو 
إمدادات الدول غير األعضاء 
في أوپيك في ٢٠٢٠ باخلفض 
مبقدار ٢٠٠ ألف برميل يوميا 
«بفعــل تباطؤ مســتمر في 
الواليات املتحدة، وتوقعات 
مخفضــة للبرازيــل وغانــا 

وأيضا تخفيضات إضافية من 
(حلفاء أوپيك)». ومن املتوقع 
أن يأتــي االنخفــاض األكبر 
من إنتــاج النفط الصخري 
الواليات املتحدة، حيث  في 
تقلص الشركات التي تشغل 
احلقــول اإلنفــاق بســبب 
ضغط املستثمرين لتحسني 
العائدات. وتقدر وكالة الطاقة 
الدولية أن إجمالي منو إنتاج 
النفط األميركي سيتباطأ إلى 
١٫١ مليــون برميل يوميا في 
٢٠٢٠ مــن ١٫٦ مليون برميل 

يوميا هذا العام.

رويترز: أبقى مجلس االحتياطي 
الفيدرالي أســعار الفائدة مستقرة، 
مشــيرا إلــى أن تكاليــف االقتراض 
ستظل على األرجح دون تغيير إلى 
أجل غير مســمى، فــي ظل توقعات 
الســتمرار منو اقتصادي متوســط 
وبطالــة متدنية حتــى االنتخابات 

الرئاسية املقررة العام املقبل.
وبهذا يظل سعر اإلقراض القياسي 
ألجل ليلة واحدة داخل نطاقه احلالي 

املستهدف بني ١٫٥٠ و١٫٧٥٪.
التقديــرات  أحــدث  وأظهــرت 
االقتصاديــة أن أغلبية كبيرة - ١٣ 
من صناع السياسات السبعة عشر في 
البنك املركزي األميركي - ال تتوقع 
تغييــر أســعار الفائدة حتــى ٢٠٢١ 
على األقل. وتوقع األربعة اآلخرون 

زيادة واحدة فقط العام املقبل. ومن 
اجلدير باملالحظة أن أحدا من صناع 
السياسات لم يشر إلى احلاجة خلفض 
أسعار الفائدة العام القادم، في مؤشر 
على أن مجلس االحتياطي يرى أنه 
أدار «هبوطا هادئا» بعد تقلبات عام 
شــهد اهتزاز األســواق بفعل تنامي 
مخاطــر الركــود وانقــالب منحنى 
عائد السندات األميركية والسياسة 

التجارية.
وقال مجلس االحتياطي في بيان 
عقب اجتماعه الذي انعقد على مدار 
يومني «ترى اللجنة أن الوضع احلالي 
للسياســة النقدية مالئم لدعم منو 
مستدام للنشاط االقتصادي وأوضاع 
سوق عمل قوية وتضخم قريب من 

هدف ٢٪».

مخزونات النفط العاملية قد ترتفع ٧٠٠ ألف برميل في الربع األول ٢٠٢٠

سهم «أرامكو» يواصل التحليق.. وتنضم لـ «MSCI» ١٧ اجلاري
رويتــرز: أغلقت أســهم 
أرامكــو الســعودية عنــد 
٣٦٫٨ ريــاال أمس، مما يصل 
الســوقية للشركة  بالقيمة 
إلــى ما يقل عــن تريليوني 
دوالر بقليل. وأظهرت بيانات 
«رفينيتيف» أن سعر السهم 
عند فتح الســوق في وقت 
سابق أمس كان ٣٨٫٧ رياال، 
مما رفــع القيمة الســوقية 
عن التريليوني دوالر التي 
طاملا سعى إليها ولي العهد 
الســعودي صاحب السمو 
امللكــي األميــر محمــد بــن 

سلمان.
من جهة أخــرى، أعلنت 
MSCI عزمها إدراج «أرامكو» 
في مؤشــراتها فــي مرحلة 
واحــدة بــدءا من إغــالق ١٧ 

اجلاري.

ســعر اإلغالق في أول يوم 
للتداول في ســوق األســهم 
السعودي البالغ ٣٥٫٢٠ رياال.
وقالــت ان وزن أرامكــو 
ســيكون ٠٫١٦٪ في مؤشــر 

االستمرار مع زيادة مشاركة 
القطاع اخلاص. وستشــمل 
املشروعات اجلديدة توسعة 
مطار الريــاض و٥ مطارات 
محلية أخــرى، كما تخطط 
الوزارة ملشروع سكك حديد 
يربط بني الدمام في املنطقة 

الشرقية ومدينة جدة.
وذكر اجلاسر أن الوزارة 
جتري محادثات مع شــركة 
متلكها احلكومــة الصينية 
بشــأن هــذا املشــروع دون 

اإلفصاح عن اسم الشركة.
وقال «سيأتي التمويل من 
القطاع اخلاص ســواء عبر 
شــراكة بني القطاعني العام 
واخلاص أو بني حكومات.. 
تلــك مشــروعات كبيــرة 
قيمتهــا عشــرات املليارات 

من الرياالت».

MSCI لألســواق الناشــئة، 
و٦٫٠٣٪ في مؤشرها للسوق 

السعودية.
علــى صعيد آخــر، قال 
النقــل الســعودي  وزيــر 
صالــح اجلاســر ان اململكة 
تعتــزم إطالق مشــروعات 
نقل بالشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص بقيمة مليارات 
الدوالرات فــي العام املقبل 
في إطار استراتيجية طموح 
لتنويــع االقتصــاد وخلق 

فرص عمل.
وقــال اجلاســر متلــك 
السعودية بنية حتتية مبهرة 
النقل واللوجيســتيات  في 
استثمرت فيها نحو ٤٠٠ مليار 
ريال (١٠٦٫٧ مليارات دوالر) 
في األعوام العشرة املاضية 
فقط. اخلطة هــي مواصلة 

السعودية تدشن مشروعات نقل مبليارات الدوالرات في ٢٠٢٠

االنضمــام  ان  وقالــت 
سيكون نافذا في اليوم التالي 

املوافق ١٨ اجلاري.
وأشــارت إلى أنه سيتم 
ضم «أرامكو» اســتنادا إلى 


