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د.عبداهللا فهد العبداجلادر 
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

صدر قرار ٢٤ لســنة ١٩٦٢ بشأن 
األندية وجمعيات النفع العام من وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة والعمل بحيث 
يتضمن اجراءات وضوابط انشــائها، 
ومنهــا املادة ٢٤ يخصص في ميزانية 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل اعتماد 
إلعانة االنديــة وجمعيات النفع العام. 
ولوزارة الشــؤون االجتماعية والعمل 
صرف اإلعانة املقررة دفعة واحدة أو 
على دفعات بعد تقدمي مشروع امليزانية 
للعام التالي معتمدا من اجلمعية العمومية. 
ومت إنشاء جمعيات نفع عام بعدها 
وظهــرت نتائج وتقييم جمعيات النفع 
العام ان بعضهــا غير فعال وال توجد 
انشطة أو اعمال حققت أهدافها وهناك 
جمعيات نفع عام ما شــاء اهللا نشطة 
وفعالة وحققت أهدافها ونفعت الوطن 
واملواطن وبعدها اصدرت وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل قرارا بإيقاف الدعم 
املالي جلمعيات النفع العام. وأوضحت 
املصادر أن اجمالي عدد اجلمعيات األهلية 
املشهرة بلغ نحو ١٤٣ جمعية، ٤٣ منها 

فقط حتصل على دعم مالي سنوي من 
الــوزارة وبعدها مت ايقاف الدعم املالي 
جلمعيات النفع العام التي مت اشهارها 

مؤخرا. 
هناك ضوابط وشروط وإجراءات 
للموافقة على انشاء جمعيات نفع عام 
تتأكد منها وتراجعها وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل منها عدد معني من 
اعضاء التأسيس واملفروض لهم اخلبرة 
واملؤهل املتعلق بنشاط هذه اجلمعيات 

النفع العام. كما تتطلب أن يكون لها مقر 
خاص والكثير منها مؤخرا يستأجر ڤلال 
في الســكن اخلاص وأن تقدم ميزانية 
معتمدة سنوية وتقريرا عن نشاطها، 
وهناك جمعيات انشــئت منذ سنوات 
مببان على اراض حكومية وتأخذ الدعم 
السنوي، وهناك جمعيات نفع عام تدفع 
ايجارات للســكن الــذي تعاقدت معه 
ورواتب موظفني سواء إداريون أو ماليون 
وخدمات ضيافة وصيانة ونظافة وفوق 

هذا تقــوم بإجناز اهدافها من فعاليات 
وانشطة تخدم الوطن واملواطن، ولكن 
لالســف توقف دعم احلكومة لها مثل 
جمعية املياه الكويتية التي اجنزت الكثير 
من املهام التي تهم الوطن واملواطن في 
ترشيد املياه ورفع كفاءة املياه وتقدمي 
البحوث والدراسات املائية وتعزيز بناء 
قدرات املوظفني في القطاعات احلكومية 
وغير احلكومية من خالل تقدمي دورات 
تدريبية (زيادة التوعية في مجال املياه) 
لرفع كفاءة استعمال املياه والطاقة وزيادة 

املمارسات املستدامة في الكويت.
لذلك أقترح على احلكومة أن تعيد 
النظر في الدعــم املالي لهذا النوع من 
جمعيــات النفع العــام وليس فقط ١٢

الــف دينار في الســنة وإمنا تدعمها 
في انشطتها وفعالياتها حتى تستطيع 
الوطن  االســتمرار واملواصلة خلدمة 
واملواطن، واقتراحي هذا كذلك ملجلس 
األمة أن يتم دعم جمعيات النفع العام 
وكذلك الفــرق التطوعية ملا فيها خير 

للوطن واملواطن.

«التجاري» يرعى فعاليات رحلة البحث عن الكنز

«بيتك تكافل» تشارك في معرض
الرياضات البرية والبحرية

أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته 
االســتراتيجية لفعاليات رحلة البحث عن 
الكنز «Treasure Hunt» في حديقة الشــهيد 
كل يوم سبت بداية من ٥ نوفمبر ٢٠٢٢ حتى 
٤ مــارس ٢٠٢٣، حيــث تركز هــذه الرعاية 
على جميع عمالء البنك التجاري وبالتحديد 
فئة الشباب وأصحاب حساب YOU، وتدعم 
األنشطة الذهنية والبدنية حلل األلغاز وحتدي 
فرق أخرى في احلديقة للفوز بجوائز قيمة.
إلــى ذلــك، ميكــن للجميــع  باإلضافــة 
احلضــور واملشــاركة فــي حل األلغــاز عن 
طريق شــراء التذاكر مــن املوقع اإللكتروني

https://www.findmyclueskw.com، وســوف 
يتواجد البنك التجاري من خالل اجلناح اخلاص 
به في املرحلة األولى بحديقة الشهيد، داخل 
صالة البوابة الرئيسية كل يوم سبت، وسوف 
يتم التعريف مبميزات حساب «YOU» للشباب.

جدير بالذكر أن حساب «YOU» يتيح لفئة 
الشباب الفرصة لالستفادة من مميزات عديدة 
عند فتحهم احلساب، واحلصول على هدية 
نقدية بقيمة ٥٠ دينارا عند حتويل املكافأة 
االجتماعية إلى البنك التجاري، باإلضافة إلى 
فرص لدخول السحوبات الشهرية والسنوية 
للفوز بجوائز قيمة يقدمها البنك ألصحاب 

هذا احلساب.

شــاركت شــركة بيتك للتأمني التكافلي 
«بيتك تكافل»، عبر جناح خاص في معرض 
ســفاري Outdoor Sport & Safari الذي أقيم 
في مجمــع البوليفارد برعاية بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) ومشاركة مجموعة كبيرة من 
الشركات حيث يقدم املعرض أحدث منتجات 

الرياضات البرية والبحرية.
واستقبلت «بيتك تكافل» عمالءها وزوار 
املعرض الذي يقام للعام الثامن على التوالي، 
في جناح الشركة، حيث يوفر املعرض كل ما 
يتعلق باألنشطة والهوايات البرية والبحرية، 
ونظــرا ملا يحظى بــه املعرض مــن اهتمام 
وانتشار واسع، فإن حجم الزوار واملشاركني 

كما يوفر هذا احلساب، املصمم خصيصا 
بصورة تتناسب مع أسلوب حياة الشباب، 
فرصة لالستفادة من اخلصومات والعروض 
الترويجية التي يعلن عنها البنك على مدار 
العام، حيث ميكن للعمالء االطالع على كافة 
املزايــا التي يوفرهــا هذا احلســاب وكذلك 
الشــروط واملعاييــر املرتبطــة بالعروض 
الترويجيــة واخلصومات املتاحة ألصحاب 
هذا احلساب على صفحة البنك على اإلنترنت 
www.cbk.com. وكذلــك على تطبيق البنك 

.CBK Mobile على الهواتف الذكية

في تزايد مســتمر، وميثل الشباب شريحة 
كبيرة من رواد املعرض، لذا تعبر مشــاركة 
«بيتك تكافل» في املعرض عن تقديرها لدور 
الشباب وأهميتهم في املجتمع وضرورة دعم 
االنشــطة والفعاليات التي تهتم بالشــباب 

وأنشطتهم.
وقام فريق «بيتك تكافل» بعرض خدمات 
ومنتجات الشــركة في مجال تأمني األفراد، 
واملزايا العديدة التي يحملها كل منتج، وما 
تنفرد به خدمات الشركة من خصائص منافسة 
تناسب مختلف شرائح العمالء، وتقدمي العديد 
من العــروض واملزايا على بعض املنتجات 

التأمينية التي تقدمها الشركة لألفراد.

في حديقة الشهيد كل يوم سبت

ع شراكة مع «تروڤاليو» «KIB» ُيوقِّ

 «Kids»وربة» يعلن فائزي «السنبلة» و»
و«املكافأة الطالبية» و«احلصالة»

قام بنك الكويت الدولي 
(KIB) مؤخرا بتوقيع اتفاقية 
اســتراتيجية مــع متجــر 
«تروڤاليــو» فــي الكويــت 
واملســتلزمات  لــألدوات 
املنزلية والعائليــة، مانحا 
مبوجبها فرصة ملتســوقي 
املتجر للحصول على متويل 
«مساومة» ميسر دون أرباح 
لغاية ٢٥ ألف دينار، والذي 
ميتد حتــى ٦٠ شــهرا بحد 
أقصى، وذلــك ضمن أحدث 
عروض KIB على اخلدمات 

التمويليــة املبتكرة للســلع االســتهالكية، 
واملتوافقة متاما مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

وفي تصريح متصل من رئيس املبيعات 
املركزية بالوكالة في KIB عبدالعزيز الشمري، 
عــن إبرام هــذه االتفاقيــة، قــال: باعتبارنا 
الشــريك املالي املوثوق لدى عمالئنا، وبنك 
للحيــاة يواكــب متطلبات حياتهــم بجميع 
جوانبهــا، نحــرص فــي KIB، وباســتمرار، 
على التعاون مع أفضل الشركاء من مزودي 
اخلدمــات والســلع االســتهالكية، وتوطيد 
عالقتنا الثنائية لتطوير مثل هذه العروض 
التسهيلية واملرنة على منتجاتنا التمويلية، 

ومن هذا املنطلق، قمنا بعقد 
هذه الشراكة مع «تروڤاليو» 
لتمويل مشتريات العمالء من 
متاجره، واحلصول على كل 
ما يرغبون به من منتجاته 

املتميزة.
KIB كمــا أكــد اســتمرار
التمويلية  بإطالق عروضه 
امليسرة وتسهيالتها املرنة، 
مســاهما بــدوره املجتمعي 
كمؤسسة مالية وطنية في 
تلبيــة احتياجــات عمالئه 
املعيشــية علــى اختالفها، 
خاصــة فــي ظــل ارتفــاع أســعار الســلع 
االستهالكية، واملتطلبات املنزلية واملدرسية، 
وغيرها من مستلزمات يومية. جتدر اإلشارة 
إلى سلســلة املنتجات واخلدمات التمويلية 
الشاملة التي يقدمها البنك، سواء عن طريق 
«املرابحة» أو «املساومة» أو غيرهما، والتي 
متنح متويال للعمالء يســهل حصولهم على 
كل ما تتطلبه حياتهم بشكل عام، سواء كان 
متويال لشراء سيارات ومركبات للتنقل، أو 
متويــل خدمات صحية وعالجية، أو متويال 
لنفقات عائلية أو شــخصية، وكذلك متويل 

مشتريات السلع االستهالكية.

أعلــن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
Kids األســبوعية والسنبلة

وحســاب احلصالــة، وذلك 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
١٠ رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهــم على ١٠٠٠
دينار، وهم: عبدالكرمي حمد 

ســعدون الشمالن، وليد ســعد حمد شنيتر 
العازمي، خلود ســامي مدلــول عناد، أحمد 
عبدالسالم عطيه أبو عيطه، عبدالرحيم عمر 
صالح التميمي، فاطمة فالح سالم العازمي، 
ناصر صالح جابر العنزي، محمد حمد محمد 
العجمي، فيصل راشد شبيب الدوسري، حصة 

سالم عيد رشيدي.
وبالنســبة للرابحني في سحب السنبلة 
Kids، فقد فاز باجلوائز ٧ رابحني، هم: الزين 
محمد مزيد املزيد، حمــد عبدالرحمن محمد 
عبد الرحيم محمد، شروق هاني حسني البدر، 
عبد الرزاق محمد بدر الكندري، سعاد سالم 
محمد السرحان، فارس عمر عبداحلميد أبو 

الريش، مها محمد محمود صغير.

كمــا يبــارك بنــك وربة 
لفائــزي ســحب «املكافــأة 
الطالبية الشــهري» لعمالء 
Bloom وهم كل من: ســارة 
ناصر عبيد العنزي، عبداهللا 
مشعل عبداهللا العنزي، دانة 
علــي عبدالرحيــم فخــرو، 
عبداهللا غامن قطوان دهش، 
هيفاء ساجي سالم الدوسري.

أما فائزو سحب «احلصالة 
الرقمية األسبوعي» لعمالء 
Bloom، فهــم: ميــان مؤمتن 
محمد اجلاهوش، خالد فهد 
سالم العجمي، أحمد عمرو أحمد أسعد عوض، 
فيصل صالح تركي الشمري، أسماء عبداهللا 

عوض املطيري.
وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت 
مدير منطقــة املجموعة املصرفيــة لألفراد: 
يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول سحوبات 
الســنبلة األسبوعية والســحوبات الكبرى، 
علمــا بأن العميل ما زال يحصل على فرصة 
واحــدة مقابــل كل ١٠ دنانير في احلســاب، 
والفرص حتتسب على حسب أدنى رصيد في 
احلســاب خالل الشهر، لذلك يجب أن يكون 
قد مضى على املبلغ شهر كامل في احلساب 
للتأهل للسحب األسبوعي، وشهران كامالن 

للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص.

ملساندة عمالئه بتمويل سلع استهالكية دون أرباح

عبدالعزيز الشمري

عبدالعزيز البخيت

«أجيليتي» تستثمر ٦١١ مليون ريال
لتطوير مجمع جدة اللوجستي بالسعودية

أعلنت شركة أجيليتي أنها ستطور 
مجمعــا لوجســتيا ضخمــا ألغراض 
التخزيــن والتوزيع بالقرب من جدة، 
وذلك كجزء من اتفاقية االمتياز التي 
أعلنتها الهيئة العامة لعقارات الدولة 
في الســعودية، موضحة أنه مبوجب 
شروط االتفاقية، ستستثمر أجيليتي 
٦١١ مليون ريال (ما يعادل ١٦٣ مليون 
دوالر) لبناء املجمع اللوجستي مقابل 

حقوق التشغيل ملدة ٢٥ عاما.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي 
أن املشروع يقع مبنطقة احملجر بجنوب 
محافظة جدة على أرض فضاء مساحتها 
٥٧٦٫٧٦٠ مترا مربعا، وسيتم تطوير 
بنيتها التحتية لبناء مجمع لوجستي 
وفق أحدث املواصفات العاملية، وسوف 
تباشر أجيليتي باألعمال اإلنشائية في 
الربع األول من ٢٠٢٣، ومن املتوقع أن 
يتم افتتاح مجمع أجيليتي اللوجستي 

جدة بالربع األول من ٢٠٢٥.
التحول إلى مركز لوجستي عاملي

وقد قع العقد كل من نائب محافظ 
الهيئة لالســتثمار وتطويــر األعمال 
املكلف حمزة العسكر، ونائب الرئيس 
التنفيذي لشركات أجيليتي للمجمعات 
اللوجستية ماهر جابر آل ثابت، وذلك 

األصــول العقارية للدولــة، وتعظيم 
دورها التنمــوي واالقتصادي، مبينا 
أن الهيئــة تقــوم بدراســة محفظتها 
العقاريــة، وتعمل علــى حتويلها إلى 
فرص اســتثمارية واعــدة، من خالل 
توفيــر أراض مناســبة، وضخها في 
مشاريع رائدة تدعم التنمية املستدامة، 
وذلك بالشــراكة مع القطاع اخلاص»، 
الفتا إلى أن مثل هذه املبادرات تسهم 
في رفــع مســاهمة القطــاع العقاري 
احلكومي في الناجت اإلجمالي احمللي، 
وترفع من قيمة أراضي الدولة (اخلام)، 
عبر تطوير بنيتها التحتية وإنشــاء 

املباني واملرافق عليها.
هذا، وسوف يوفر مجمع أجيليتي 
اللوجســتي في جدة خدماته للعمالء 
احملليني والدوليني في قطاعات التجزئة، 
التكنولوجيا،  البضائع االستهالكية، 
السيارات واملركبات، الطاقة والتجارة 

اإللكترونية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
ألجيليتــي للمجمعــات اللوجســتية 
- العمليات العاملية ميشــيل صعب: 
«سيعمل مجمع أجيليتي اللوجستي في 
جدة على تسريع عجلة النمو االقتصادي 
في اململكة العربية السعودية، كما أنه 
سيتيح املجال لتوسع الشركات العاملية 

في مقر الهيئة الرئيسي مبدينة الرياض.
وتدير شركة أجيليتي حاليا أكثر 
املجمعات اللوجستية تطورا في اململكة 
- وهي مجمعات أجيليتي اللوجستية 
فــي الريــاض والتي تبلغ مســاحتها 
٨٧٠ ألف متر مربع، ومجمع أجيليتي 
اللوجستي في الدمام ومساحته ٢٠٠

ألف متر مربع.
ويأتي هذا اإلعالن بعد أيام من كشف 
النقاب عن خطة احلكومة السعودية 
الشــاملة لتحويــل اململكــة إلى مركز 
لوجســتي عاملــي، وذلك متاشــيا مع 
رؤية اململكة ٢٠٣٠، ومن خالل املبادرة 
الوطنية الســعودية لسالسل اإلمداد 
العاملية (GSCRI) التي تهدف إلى جذب 
١١ مليار دوالر من االستثمارات اجلديدة 
في أول عامــني لها، لتحويــل اململكة 
إلى مركز وحلقة وصل رئيســية في 
سالســل التوريد العاملية عبر تطوير 
البنية التحتية اللوجستية والصناعية، 
واملدن االقتصادية والطاقة اخلضراء، 

واالبتكار والتصنيع.
وفي هذا السياق، قال محافظ الهيئة 
العامــة لعقارات الدولة بالســعودية 
إحســان بافقيه: «هــذه اخلطوة تأتي 
في إطار سعي الهيئة الدؤوب لتحقق 
أهدافها االستراتيجية نحو رفع إدارة 

واحمللية في اململكة».
وأضــاف: «متنح خدمات التخزين 
والتوزيع الفائقة الكفاءة ميزة تنافسية 
ضخمــة للشــركات العاملــة في هذه 
املجمعات من خالل تســريع وصولها 
لألسواق، وخفض التكاليف واملخاطر، 
وزيادة كفاءة دوران املخزون وتعزيز 

اإلنتاجية».
مواقع إستراتيجية

أجيليتــي  مجمعــات  ومتتــاز 
اللوجســتية مبواقعها االستراتيجية 
املتصلــة بشــبكات الطرق الســريعة 
وبأمانها على مدار الساعة طوال أيام 
األسبوع، ومبستودعاتها من الفئة «أ» 
ذات املعايير الدولية واملصممة مبيزات 
هندســية متطورة تراعي أساســيات 

االستدامة.
وقد حصلت أجيليتي مؤخرا على 
شــهادة التميز في التصميم لكفاءات 
أكبر - EDGE - ملا بعد البناء - ملجمعها 
اللوجستي في الرياض. وهي شهادة 
متنــح للمباني املشــيدة وفق معايير 
«اخللــو من الكربــون»، والتي تتميز 
بتوفير الطاقة بنسبة ال تقل عن ٤٠٪ 
مقارنة باملباني األخرى املوجودة في 

السوق.

كجزء من اتفاقية امتياز مع هيئة عقارات الدولة باململكة مقابل حقوق التشغيل ٢٥ عاماً.

تصور ملجمع أجيليتي اللوجستي اجلديد في جدة حمزة العسكر وماهر آل ثابت خالل توقيع االتفاقية بحضور إحسان بافقيه وميشيل صعب

للدولة العقارية  األصول  إدارة  ورفع  اإلستراتيجية  أهدافها  لتحقيق  الهيئة  سعي  ضمن  تأتي  اخلطوة  بافقيه:  إحسان 
باململكة الشركات  لتوسع  املجال  وإتاحة  للسعودية..  االقتصادي  النمو  تسريع  على  سيعمل  املجمع  صعب:  ميشيل 

السعودية تطلق «سير».. أول عالمة جتارية
لصناعة السيارات الكهربائية في اململكة

أعلن صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
رئيس مجلس إدارة صندوق 
العامة، إطالق  االستثمارات 
شــركة «ســير»، أول عالمة 
جتارية ســعودية لصناعة 
الكهربائيــة في  الســيارات 

اململكة.
الشــركة  ويأتــي إطالق 
متاشــيا مــع اســتراتيجية 
صندوق االستثمارات العامة 
التي تركز على إطالق ومتكني 
الواعــدة لتنويع  القطاعات 
مصادر االقتصاد السعودي 
وفقا ألهداف رؤية ٢٠٣٠، ومبا 
يتسق مع أهداف اململكة في 
تخفيض انبعاثات الكربون 
واحملافظة على البيئة تعزيزا 

للتنمية املستدامة.
وقال ســمو ولــي العهد: 
«إن إطالق شــركة (سير) ال 
يهدف إلى بناء عالمة جتارية 
للسيارات في اململكة فحسب، 
بــل يدعــم متكــني قطاعات 
اســتراتيجية متعددة تدعم 
تطوير املنظومة الصناعية 
فــي  وتســهم  الوطنيــة، 
جذب االســتثمارات احمللية 

وذلك حتقيقا الستراتيجية 
صندوق االستثمارات العامة 
في املساهمة بدفع عجلة النمو 
االقتصادي متاشيا مع رؤية 

.«٢٠٣٠
ومــن املتوقــع أن جتذب 
«ســير» استثمارات أجنبية 

«فوكسكون Foxconn» النظام 
الكهربائي للســيارات، والتي 
ســيتم تصميمها وتصنيعها 
اململكــة،  داخــل  بالكامــل 
وستخضع السيارات لفحص 
اجلودة وفق أعلــى املقاييس 
العاملية، ومن املقرر أن تكون 
سيارات شركة «سير» متاحة 

للبيع خالل عام ٢٠٢٥.
وأكــد يونغ ليــو رئيس 
إدارة فوكســكون  مجلــس 
أهميــة هذه الشــراكة قائال: 
«أعبر عن سعادتي الكبيرة 
بهذه الشــراكة مع صندوق 
العامة إلنشاء  االستثمارات 
شركة سيارات جديدة تركز 
علــى تصميــم وتصنيــع 
الكهربائيــة في  الســيارات 
العربية السعودية.  اململكة 
وسنســتثمر خبراتنــا فــي 
فوكسكون لدعم «سير» في 
تصنيع ســيارات كهربائية 
متميزة في أنظمتها التقنية، 
كنظام القيادة الذاتية. ونهدف 
لتعزيــز مفهوم الســيارات 
الكهربائيــة وزيــادة عــدد 
مستخدميها، وهذا ما ستفعله 
«سير» في اململكة واملنطقة 

ككل».

مباشــرة بقيمة ٥٦٢ مليون 
ريال لدعم االقتصاد الوطني، 
وأن تصــل مســاهمتها فــي 
الناجت احمللي اإلجمالي بشكل 
مباشر إلى ٣٠ مليار ريال، مع 
توفيرها لـــ ٣٠ ألف وظيفة 
بشــكل مباشر وغير مباشر 

بحلول عام ٢٠٣٤.
وستعمل «سير» ضمن 
صنــدوق  اســتراتيجية 
االستثمارات العامة، حيث 
الشــركة بتصميم  ستقوم 
وتصنيع وبيع الســيارات 
الكهربائية املزودة بأنظمة 
تقنيــة متقدمــة، كخاصية 
القيادة الذاتية، في اململكة 
ومنطقة الشــرق األوسط، 
مبا في ذلك سيارات السيدان 

وسيارات الدفع الرباعي.
«ســير»  شــركة  وتعــد 
مشروعا مشتركا بني صندوق 
االســتثمارات العامة وشركة 
«فوكسكون Foxconn»، حيث 
ستحصل «سير» على تراخيص 
تقنيــة املكونــات املتعلقــة 
بالســيارات الكهربائيــة مــن 
 «BMWشــركة «بــي إم دبليو
تطويــر  فــي  الســتخدامها 
املركبات، فيما ستطور شركة 

من املتوقع أن جتذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ ٥٦٢ مليون ريال.. لدعم االقتصاد السعودي

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

والدوليــة، األمــر الــذي من 
العديــد  شــأنه اســتحداث 
من فرص العمــل للكفاءات 
احمللية، وتوفير فرص جديدة 
للقطاع اخلاص، مبا يسهم في 
زيادة الناجت احمللي اإلجمالي 
للمملكة خالل العقد املقبل، 

العالمة ستوفر ٣٠ ألف وظيفة بحلول ٢٠٣٤.. وتسهم في الناجت احمللي اإلجمالي بـ ٣٠ مليار ريال


