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اقتصاد

دون مواجهة أية مشاكل

وزير النفط :زبائننا نجحوا في تصدير الذهب األسود عبر سوق البورصة
أك��د وزي��ر النف��ط االيران��ي ،بيج��ن زنغن��ة ،أن
الزبائ��ن نجح��وا ف��ي تصدير الذهب األس��ود عبر س��وق
البورصة دون مواجهة أي مشاكل.
وأش��ار الوزي��ر زنغن��ة ،أم��س األربع��اء ف��ي تصري��ح
للصحفيي��ن ،الى بيع النفط في س��وق البورصة خالل
دورتين؛ موضحاً ان تقريراً حول هذا الموضوع سيرفع
الى المجلس االقتصادي األعلى للسلطات الثالث في
البالد وسيصدر ترخيص جديد منهم لبيع النفط في
البورصة ضمن دورة جديدة.
ورج��ح وزي��ر النفط عرض النف��ط في دورة جديدة
ّ
ف��ي البورص��ة خ�لال األس��بوع المقب��ل؛ موضح �اً أن
ترخيص �اً ق��د منح��ه رؤس��اء الس��لطات الث�لاث لبي��ع
 3ماليي��ن برمي��ل م��ن النف��ط .ون��وه ال��ى أن النف��ط
المعروض للبيع في البورصة باإلمكان ش��راؤه بالعملة
الوطني��ة وكذلك األجنبية حس��ب الرغب��ة .وقال :إن
الذين يقومون بشراء النفط عبر البورصة يتسنى لهم
تصديره دون أية عقبة.
وت��م خ�لال المرحل��ة األول��ى م��ن بي��ع النف��ط عبر
البورصة ،في  28أكتوبر  ،2018بيع مليون برميل من
النف��ط الخ��ام االيران��ي ،إال أن  280ألف برميل منه تم
بيعه بس��عر  74دوالراً و 85س��نتاً ،وقد بيع في المرحلة
الثانية  700ألف برميل بسعر  64دوالراً و 97سنتاً.
وتق��رر ف��ي اآلون��ة األخي��رة ع��رض خدم��ة بي��ع
النف��ط الخ��ام في البورص��ة بالريال االيران��ي بالكامل
بع��د أن كان��ت عملي��ة البي��ع متمثل��ة ف��ي ض��رورة دفع
 20بالمائ��ة م��ن س��عره بالري��ال االيران��ي و 80بالمائ��ة
بالعملة الصعبة.

باكو تتطلع لتعزيز التبادل التجاري مع محافظة
آذربايجان الغربية
ق��ال رئي��س برلم��ان جمهوري��ة آذربايج��ان أوكت��اي أس��دوي :إن ب�لاده تتب��ع خط��ة تعزي��ز
عالقاته��ا االقتصادي��ة ورف��ع مس��تواها م��ع اي��ران خاص��ة م��ع محافظ��ات مث��ل آذربايج��ان الغربي��ة
(شمال غرب).
وف��ور وصول��ه مدين��ة أرومية في محافظ��ة آذربايجان الغربية أمس األربع��اء ،قال أوكتاي
في تصريح له أمام الصحفيين :ان تعزيز التبادل التجاري والصناعي مع محافظة آذربايجان
الغربي��ة يش��كل أه��م ه��دف له لزيارة ه��ذه المحافظة .وصرح بأنه س��يحضر خالل ه��ذه الزيارة
إجتماعات ثنائية ترمي الى رفع مستوى التعاون المشترك في شتى المجاالت.
وس��يقوم رئي��س برلم��ان جمهوري��ة آذربايج��ان والوف��د المراف��ق ل��ه بزي��ارة مصن��ع (مارال)
ومراحل توسيعه وتنميته بعد أن كان قد التقى يوم الثالثاء بنظيره االيراني علي الريجاني
ورئيس الجمهورية حسن روحاني.
يذك��ر أن جمهوري��ة آذربايج��ان ه��ي واح��دة م��ن ال��دول األقرب إلى إي��ران بس��بب ثقافتها
ودينه��ا ولغته��ا المش��تركة مع إيران ،ومنذ اس��تقاللها كانت هناك عالق��ات جيدة بين إيران
وجمهورية آذربايجان.

إيران تحتل املركز
األول عاملي ًا في إنتاج إرتفاع فائض تجارة قطر
 %28نوفمبر املاضي
أسماك السلمون املرقط
على أساس سنوي..

 22سد ًا خرساني ًا ضخم ًا قيد اإلنشاء في إيران
ق��ال المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة
الموارد المائية :يوجد  22سداً خرسانياً
ضخم �اً قي��د اإلنش��اء حالي �اً ف��ي اي��ران؛
مؤك��داً إن إقام��ة الس��دود الخرس��انية
تشكل ضرورة للبالد.
وف��ي كلم��ة ل��ه أم��س األربع��اء
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خ�لال المؤتم��ر الس��نوي الح��ادي
والعش��رين لجمعي��ة الخرس��انة الدولية
ف��ي إي��ران والمؤتم��ر الوطن��ي للمي��اه
الخرس��انية وال��زالزل ،أش��ار محم��د
ح��اج رس��ولي ه��ا ال��ى أن  40بالمئ��ة م��ن
إجمال��ي  172س��داً كبي��راً وصغي��راً ف��ي

5ر 2مليون حائك يعملون في صناعة السجاد
اليدوي اإليراني
أعلنت رئيسة المركز الوطني للسجاد اليدوي االيراني ،فرشتة دستباك ،بأن هنالك
اآلن 5ر 2مليون حائك يعملون في صناعة السجاد اليدوي في البالد.
وقال��ت دس��تباك ،ف��ي تصريح لها الثالثاء ،عل��ى هامش انعقاد المعرض الحادي عش��ر
للس��جاد اليدوي في مدينة قزوين (ش��مال غرب طهران) :ان هذا العدد من القوى البش��رية
العاملة يعد األكبر في قطاع واحد في البالد من بين جميع القطاعات األخرى .وأضافت:
ان صناع��ة الس��جاد اليدوي مرتبط��ة بالحضارة والفن واالقتص��اد والعمالة في البالد وتعد
ضمن صادرات السلع األساسية الثالث غير النفطية للبالد.
وأوضحت دستباك بأن صناعة السجاد اليدوي تمارس في جميع أنحاء البالد بدءاً من
أقصى القرى النائية حتى المدن الكبيرة.

اي��ران ه��ي ضم��ن الس��دود الخرس��انية
الت��ي تت��راوح س��عة التخزي��ن لديه��ا
بي��ن  51و 52ملي��ار مترمكع��ب م��ن
المياه العذبة.
وأك��د المس��ؤول ف��ي وزارة الطاق��ة
ان��ه ف��ي ض��وء تنام��ي ع��دد الس��كان

وتراج��ع منس��وب مي��اه األمط��ار،
تقتض��ي الض��رورة أن يت��م نق��ل المي��اه
ال��ى بع��ض المناط��ق ف��ي الب�لاد؛ وبم��ا
يستدعي إستخدام المنشآت الخرسانية
المناس��بة للح��ؤول دون ه��در مي��اه
األمطار.

املركزي السوري يطرح قطعة نقدية معدنية جديدة

إلحاق  30مشروع ًا بقائمة املشاريع الروسية في
سوريا حتى 2021

أعلن رئيس هيئة تخطيط الدولة الس��وري ،عماد صابوني ،أنه تم تضمين  30مش��روعاً في
اتفاقية خريطة الطريق للتعاون مع روس��يا ،والتي س��تنفذها ش��ركات روس��ية في س��وريا خالل
الفترة بين  2019و.2021
وأوضح صابوني ،لصحيفة (الوطن) الس��ورية ،أن المش��اريع تتوزع على عدة قطاعات ،أولها
القطاع الصناعي الذي أخذ الحيز األكبر بثمانية مشاريع ،أهمها مشروع إلعادة تأهيل معمل
إطارات حماة ،وآخر إلنش��اء معمل إس��منت جديد في المس��لمية بحلب .إضافة إلى مش��روعين
في قطاع التدريب المهني بما يعزز قدرة العاملين في القطاع الصناعي ،كما تم االتفاق على
خمس��ة مش��اريع في قطاع الموارد المائية ،أبرزها مش��روع لدعم منظومة تزويد مياه الشرب في
الالذقية من سد  16تشرين.
أم��ا قط��اع المطاحن والصوامع ،فقد تعاقد على  3مش��روعات حيوية ،بينها مش��روع لزيادة
الطاقة اإلنتاجية في مطحنة الفداء في حماة لتصل إلى  400طن يومياً ،ومشروع آخر إلعادة
تأهي��ل وزي��ادة الطاق��ة اإلنتاجي��ة لمطحن��ة غ��رز في درعا لتصل إل��ى  100ألف ط��ن ،إضافة إلى
مشروعين في قطاع الصحة ،األبرز هو مشروع إلقامة معمل سوري روسي إلنتاج اللقاحات.
وكان لقط��اع األش��غال العام��ة نصي��ب واف��ر من المش��روعات ،حي��ث بلغ عدده��ا  ،7أحدها
لتوطي��ن مكون��ات تقني��ات التش��ييد الس��ريع ف��ي س��وريا ،وآخ��ر لتوطي��ن تقني��ة تش��ييد األبني��ة
الس��ريع .وفي قطاع النقل تم االتفاق على ثالثة مش��روعات ،منها مش��روع إلعادة تأهيل وتطوير
الخط الحديدي من مناجم الفوس��فات حتى مرفأ طرطوس ،إضافة إلى مش��روع إلنش��اء مطار
في طرطوس مكان المطار الزراعي وفق نظام (.)BOT
على صعيد آخر ،طرح مصرف س��ورية المركزي قطعة نقدية معدنية جديدة من فئة 50
ليرة سورية .وأعلن المصرف ،في بيان ،وضع هذه الفئة في التداول اعتباراً من اليوم (األربعاء)،
ويأت��ي ط��رح العمل��ة المعدني��ة حرصاً من المص��رف على تأمين احتياجات الت��داول من األوراق
النقدية والنقود المعدنية وحاجة السوق المتزايدة من الفئات الصغيرة وال سيما فئة  50ليرة.
وتحمل الفئة الجديدة على الوجه األول ش��عار الجمهورية العربية الس��ورية وتاريخ السك
وعلى الوجه الثاني صورة لصرح الجندي المجهول .

أعل��ن مس��اعد رئي��س منظم��ة الث��روة
الس��مكية ان الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة
تحت��ل المرك��ز األول عالمياً في إنتاج أس��ماك
الس��لمون المرق��ط .وق��ال حس��ين عبدالح��ي،
ف��ي اجتم��اع لمنظم��ة الث��روة الس��مكية ف��ي
مدين��ة أراك (وس��ط الب�لاد) بمش��اركة فري��ق
العمل المتخصص في تنمية أس��ماك الحفش
(الكافي��ار) ف��ي المحافظ��ات غي��ر الس��احلية،
ق��ال :بس��بب األم��راض المتفش��ية بين أس��ماك
الس��لمون المرق��ط ف��ي تش��يلي ،احتل��ت إي��ران
المرتب��ة األولى في العالم بإنتاجها  16بالمائة
م��ن ه��ذه األس��ماك ،وذل��ك وفق �اً إلحص��اءات
منظمة األغذية والزراعة (فاو) عام .2016
وصرح انه أنتج أكثر من مليون و 200ألف
طن من الثروات الس��مكية خالل العام االيراني
الماض��ي (انتهى ف��ي  21آذار /م��ارس الماضي)
ف��ي اي��ران ،منها  60بالمائة ف��ي المياه الدافئة،
و 30بالمائ��ة ف��ي المي��اه الب��اردة .وأوض��ح ان
إيران تحتل المركز العاشر في إنتاج الروبيان
والخامس إلى السادس في إنتاج أسماك المياه
الدافئ��ة ،مؤك��داً انه من المق��رر إنتاج  40ألف
طن م��ن الروبيان خالل الع��ام االيراني الجاري
(ينتهي في  21آذار /مارس القادم).
وأض��اف عبدالح��ي :ان  90بالمئ��ة م��ن
أس��ماك المي��اة الدافئ��ة في البالد يت��م إنتاجها
في محافظات خوزستان (جنوب غرب) ،وجيالن
ومازن��داران وغلس��تان (ش��مال) ،وهن��اك 18
محافظة تنشط في إنتاج أسماك الحفش.

أظه��رت بيانات رس��مية ،األربعاء ،ارتفاع
فائ��ض المي��زان التج��اري الس��لعي لقط��ر
بنس��بة 1ر 28بالمائة على أساس سنوي ،في
نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.
ووف��ق بيان��ات نش��رتها وزارة التخطي��ط
واإلحص��اء القطري��ة ،س��جل المي��زان
التج��اري ف��ي قط��ر (الف��ارق بي��ن إجمال��ي
الص��ادرات وال��واردات) ف��ي نوفمب��ر ،فائض �اً
بقيمة 18ر 16مليار ريال (أي ما يعادل نحو
5ر 4مليارات دوالر).
وف��ي الش��هر نفس��ه م��ن  ،2017س��جل
المي��زان التج��اري القط��ري فائض �اً
ب �ـ63ر 12ملي��ار ري��ال (5ر 3ملي��ارات دوالر).
وعل��ى أس��اس ش��هري ،تراج��ع الفائ��ض
التج��اري بنس��بة 8ر 14بالمائ��ة ف��ي نوفمبر
الماض��ي ،مقاب��ل 9ر 18ملي��ار ري��ال (2ر5
ملي��ارات دوالر) ف��ي أكتوب��ر /تش��رين أول
السابق له.
وحس��ب البيان��ات نفس��ها ،ارتفع��ت
الص��ادرات القطري��ة بنس��بة 1ر 19بالمائ��ة،
الش��هر الماضي ،لتبل��غ 7ر 25مليار ريال (7
ملي��ارات دوالر) ،مقارنة بنح��و 56ر 21مليار
ري��ال ( 6ملي��ارات دوالر) بالش��هر نفس��ه م��ن
العام الماضي.
وأظه��ر المي��زان التج��اري ارتف��اع قيم��ة
ال��واردات بنس��بة 4ر 6بالمائ��ة ،ليبل��غ 5ر9
ملي��ارات ري��ال (6ر 2ملي��ار دوالر) ،م��ن
9ر 8ملي��ارات ري��ال (4ر 2ملي��ار دوالر) ف��ي
نوفمبر .2017

بعد النفي ..وزير سعودي يؤكد إعتزام الرياض إعادة
النظر برسوم الوافدين
تتجه السعودية إلعادة النظر في رسوم الوافدين بناء على دراسة ستعلن نتائجها قريباً ،بحسب
تصريحات لوزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد القصبي.
وق��ال الوزي��ر ف��ي ح��وار م��ع قن��اة (روتانا خليجي��ة) :إن (هناك دراس��ة إلع��ادة النظر ف��ي المقابل
المالي للعمالة الوافدة س��تعرض قريباً على مجلس الش��ؤون االقتصادية والتنمية) ،جاء ذلك بعد
أقل من أس��بوع عن تصريحات لوزير المالية الس��عودي محمد الجدعان نفى فيها أي تغيير للرس��وم
المفروضة على الوافدين.

اإلنجازات والتحديات ..كيف تغير اإلقتصاد العاملي في 2018؟
واج��ه االقتص��اد العالم��ي خ�لال  2018تحدي��ات كبي��رة
وعل��ى مدار الس��نة عاش حروب �اً تجارية وانهي��اراً في البورصات
وأسواق العمالت واألسواق الرقمية ،فض ً
ال عن التقلبات الحادة
في أسعار النفط.
مطل��ع  2018كان يم�لأه التف��اؤل وذل��ك بدع��م م��ن
التحس��ن ال��ذي ش��هده النش��اط الصناع��ي والتج��اري عل��ى
مستوى العالم في 2017؛ لكن بعد النمو السريع تباطأ اإلنتاج
الصناعي والتجارة وتراجعت ثقة قطاع األعمال.
وي��رى الخبراء أن تعزيز الحمائي��ة التجارية وتدفق رؤوس
األم��وال م��ن األس��واق الناش��ئة ش��كل قلق �اً كبيراً في أوس��اط
المحللين بشأن تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
* حرب الرسوم التجارية
ذك��ر صن��دوق النقد الدولي في تقري��ره عن  2018أن أحد
أس��باب فق��دان الزخ��م ه��و قي��ام اقتص��ادات كب��رى ،وال س��يما
الواليات المتحدة بفرض رس��وم جمركي��ة ،واتخاذ اقتصادات
أخرى بما فيها الصين بإجراءات انتقامية.
وم��ع تصاع��د نب��رة الحمائي��ة في المج��ال التج��اري ،ازداد
القل��ق على السياس��ة التجاري��ة ،ما أثر على قرارات االس��تثمار
وانعك��س س��لبا عل��ى اقتص��ادات العال��م؛ لك��ن رغ��م التوت��رات
التجاري��ة فق��د توس��ع االقتص��اد األمريك��ي بوتيرة س��ريعة عام
 ،2018حي��ث أدت التخفيض��ات الضريبي��ة وزي��ادات اإلنف��اق
إل��ى تنش��يط الطلب م��ا دفع االحتياط��ي الفدرالي لرفع س��عر
الفائدة األساسي.
* نزوح رؤوس األموال
ورافق نمو أسعار الفائدة في الواليات المتحدة إلى 25ر%2

 5ر %2خالل  2018زيادة مطردة في عوائد السندات األمريكيةما أثار تدفق رؤوس األموال من األس��واق الناش��ئة واس��تثمارها
ف��ي س��ندات الخزان��ة األمريكي��ة م��ا ع��رض بع��ض االقتصادات
للضغوط.
وق��ال محل��ل األس��واق س��يرغي دروزدوف :إن اقتص��ادات
تركي��ا واألرجنتي��ن وجن��وب إفريقي��ا كان��ت خ�لال  2018ف��ي
منطق��ة الخط��ر ،حي��ث انخفض��ت اللي��رة التركي��ة مقاب��ل
ال��دوالر  %40من��ذ بداي��ة  ،2018فيم��ا هب��ط البي��زو األرجنتيني
بنس��بة  ،%105كذل��ك تراج��ع الران��د الجنوب أفريقي بنس��بة
%15؛ لك��ن الالف��ت أن سياس��ة االحتياط��ي الفدرال��ي األمريكي
ونم��و المخاطر الجيوسياس��ية كان لها أثر س��لبي على س��وق
األس��هم في الواليات المتحدة نفس��ها ،حيث قام المس��تثمرون
بسحب األموال من األسهم األمريكية واستثمروها في سندات
الخزانة األمريكية.
* تذبذب أسعار النفط
س��جلت أس��عار النف��ط خ�لال  2018مس��تويات قياس��ية،
فف��ي ش��هر س��بتمبر بل��غ برن��ت  87دوالراً للبرمي��ل .ولحماي��ة
الس��وق م��ن خط��ر قف��زات عالية في األس��عار نتيج��ة انخفاض
إنت��اج الخ��ام ف��ي فنزويال والمكس��يك ،وتراجع ص��ادرات إيران
النفطي��ة ق��ررت ال��دول المنضوي��ة في (أوب��ك )+تخفيف قيود
اإلنت��اج وض��خ كمي��ات إضافي��ة م��ن النف��ط إل��ى األس��واق.
إال أن الس��وق اصطدم��ت بع��د أكتوب��ر بتخم��ة ف��ي مع��روض
النف��ط بس��بب تراج��ع الطل��ب عل��ى الذه��ب األس��ود ،حي��ث
ه��وت األس��عار ف��ي الفت��رة بي��ن أكتوب��ر وديس��مبر بنح��و %35
وبل��غ مزي��ج برن��ت مس��توى  56دوالراً للبرمي��ل ،وف��ي ظل ذلك

ق��ررت (أوب��ك )+اس��تئناف خف��ض اإلنت��اج .وم��ع بداي��ة 2019
س��تقوم ال��دول المش��اركة ف��ي اتف��اق (أوب��ك )+بتقلي��ص
إنتاجه��ا بواق��ع 2ر 1ملي��ون برمي��ل يومي �اً به��دف تحقيق توازن
بي��ن الع��رض والطل��ب .ويتوق��ع الخب��راء أن يس��اهم االتف��اق
بصع��ود أس��عار النف��ط إل��ى مس��توى  70 - 65دوالراً للبرمي��ل
في .2019
* الثورة على الدوالر
ف��ي  ،2018أصب��ح االبتع��اد ع��ن ال��دوالر ف��ي التعام�لات
التجارية الدولية واحداً من الموضوعات األكثر مناقشة بين
رؤس��اء ال��دول وممثلي قطاع األعمال في جمي��ع أنحاء العالم،
حيث أشاروا إلى أهمية تخفيف اعتماد االقتصاد العالمي على
العملة األمريكية.
وفي إطار هذه المساعي أطلقت الصين منصة لبيع عقود
النف��ط اآلجلة بعملتها الوطنية (اليوان) ،كما أظهر االتحاد
األوروب��ي ني��ة لالبتع��اد عن الدوالر ف��ي تعامالت��ه التجارية مع
إيران ،التي فرضت واشنطن عقوبات عليها.
أم��ا ف��ي روس��يا ،فق��د أك��دت القي��ادة عزمها االبتع��اد عن
ال��دوالر ف��ي ظ��ل سياس��ية العقوب��ات الت��ي تتبعه��ا واش��نطن،
وبالفعل بدأت تنفذ عقود توريد األسلحة بعمالت أخرى.
وي��رى الخب��راء أن (االنتقال ف��ي الحس��ابات التجارية إلى
عم�لات أخرى مثل اليورو مس��ألة ممكن��ة من الناحية التقنية؛
لكن مثل هذا التغيير ال يمكن أن يحدث بين عش��ية وضحاها،
ومث��ل ه��ذه التح��والت س��تطال أه��م ركائ��ز هيمن��ة الوالي��ات
المتح��دة عل��ى العال��م ،لذل��ك س��تبذل واش��نطن كل م��ا في
وسعها للدفاع عن التفوق العالمي للدوالر).

وتوقع وزير التجارة السعودي أن يتم اإلعالن عن نتائج الدراسة خالل شهر تقريباً ،دون أن يحدد
طبيعة التعديالت التي ستلحق رسوم الوافدين هل نحو االنخفاض أم االرتفاع .وأضاف :ان مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية سينظر في إيجابيات وتحديات الدراسة وسيأخذ القرار المناسب.
ونف��ى وزي��ر التجارة الس��عودي أن تكون الرس��وم الس��بب الوحيد في إغالق المح�لات ،وقال( :قد
يك��ون القط��اع الخاص قد تألم؛ لكن الرس��وم ليس��ت الس��بب الوحي��د في إغالق المح�لات) .وب ّين أن
هن��اك عوام��ل ع��دة تق��ف وراء ذلك ،منه��ا االنكماش االقتص��ادي وتغير نمط التج��ارة ،حيث دخلت
التجارة اإللكترونية بقوة خالل السنوات األربع الماضية ،وفق ما أورد موقع أرقام.
ونقل موقع أرقام تعليقات على تصريحات الوزير الس��عودي قال فيها أحدهم( :المحالت قفلت
والش��قق فاضية وأنتم الس��بب من قرارتكم الخايبة والحين دورون (تبحثون) األعذار) .وأضاف آخر:
(معقول اختلف القرار في أقل من أسبوع ..وزير المالية نفى).
* نفي سابق
وقبل نحو أسبوع ،قال وزير المالية السعودي :إن سياسة المقابل المالي معلنة ،وإنه ال توجد نية
حالياً لتغييرها .مضيفاً :ان الحكومة تراجع دورياً بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي ،وتتأكد
من أنها تحقق مستهدفاتها .وقبل ذلك قالت وكالة بلومبيرغ ،إن السلطات السعودية شكلت لجنة
لدراسة الرسوم الخاصة بالوافدين تمهيداً لمراجعتها أو إعادة بناء سياسة جديدة للرسوم .واعتمدت
السعودية من بداية يوليو /تموز  2017رسوماً جديدة على الوافدين ،وذلك ضمن خطط ولي العهد
محم��د ب��ن س��لمان لتعزي��ز موارد الب�لاد من خارج المحروق��ات .ومن المق��رر زيادة هذه الرس��وم العام
المقب��ل ف��ي إطار سياس��ة لتش��جيع توظيف المواطنين ب��د ًال من األجانب ،في حي��ن يضغط القطاع
الخ��اص م��ن أجل تأجيل الزيادة .وتس��ببت هذه الرس��وم في مغادرة مئات اآلالف م��ن الوافدين البالد،
مما أثر بشكل واضح في عدد من األنشطة المرتبطة بوجودهم مثل المطاعم وشركات االتصاالت.
وأفادت وثيقة خاصة بالميزانية بأن من المتوقع أن تحقق زيادة الرسوم إيرادات تصل إلى 4ر56
مليار ريال ( 15مليار دوالر) في  2019ارتفاعاً من  28مليار ريال العام الحالي.

