اليوم  :االثنين 2016 / 7 / 121م

مراجعة شاملة خلطة التنمية العاشرة ملواكبة «رؤية »0202

السعودية 4 :آالف ريال حد أعلى ألسعار احلج املخفض
صور نشرت يف املركز االعالمي لتشغيل النقل الرتددي يف
املدينة املنورة هلذا العام
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مراجعة شاملة خلطة التنمية العاشرة ملواكبة «رؤية »0202

أن وزارة التخطيط تقوم حاليًّا مبراجعة شاملة لـ»خطة التنمية العاشرة»،
علمت «املدينة» َّ
بالتعاون مع عدَّة جهات لتتوافق مع إسرتاتيجيَّة التحوُّل الوطين ،والربامج املتَّصلة بها.
وتشتمل املراجعة على اخلطط املختلفة يف جماالت الصناعة ،الزراعة ،الصحة ،السياحة،
االستثمار ،النقل ،التجارة ،البناء ،الرتفيه ،وغريها من اجملاالت األخرى.
وأشركت وزارة التخطيط القطاع اخلاص يف هذه املراجعة الشاملة ،اليت تهدف إىل حتقيق رؤية
.0202
وتركّز «الرؤية» على توفري الفرص للجميع ،عرب بناء منظومة تعليميَّة مرتبطة باحتياجات سوق
العمل ،وتنمية الفرص للجميع من روَّاد األعمال ،واملنشآت الصغرية ،إىل الشركات الكربى .ونؤمن
بتطوير أدواتنا االستثماريَّة ،إلطالق إمكانات قطاعاتنا االقتصاديَّة الواعدة ،وتنويع االقتصاد،
وتوليد فرص العمل للمواطنني .وإلمياننا بدور التنافسيَّة يف رفع جودة اخلدمات والتنمية
االقتصاديَّة ،نركّز جهودنا على ختصيص اخلدمات احلكوميَّة ،وحتسني بيئة األعمال ،مبا يسهم
ال إىل استغالل موقعنا
يف استقطاب أفضل الكفاءات العامليَّة واالستثمارات النوعيَّة ،وصو ً
اإلسرتاتيجي الفريد.
وسيتم رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من ( )%00إىل ( ،)%02ورفع مساهمة املنشآت
ُّ
الصغرية واملتوسطة يف إمجالي الناتج احمللي من ( )%02إىل ( ،)%03وختفيض معدل البطالة من
( )%٦.۱۱إىل (.)%٧
http://www.al-madina.com/node/687192
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السعودية 4 :آالف ريال حد أعلى ألسعار احلج املخفض

حددت وزارة احلج والعمرة السعودية مبلغ  4300رياالً ( 3320دوالر) كسقف أعلى ألسعار احلج
منخفض التكلفة حلجاج الداخل هذا العام شامالً خدمة النقل بقطار املشاعر وذلك بعد أن كان
السقف األعلى خالل احلج املاضي  3032رياالً ( 3423دوالر).

واعتمدت وزارة احلج والعمرة ست فئات للحج منخفض التكلفة ،تبدأ بالفئة (أ  )3مببلغ 4300
رياالً ثم الفئة (أ  )0بـ  4202رياالً ،تليها الفئة (ب) بـ  4220رياالت ،والفئة (ج) بـ  0880رياالً،
والفئة (د  )3بـ 0030رياالً ،وأخرياً الفئة (هـ) مببلغ  0300رياالً.
وتضمنت األسعار اليت اعتمدتها الوزارة بأنه يف حال مل يشمل الربنامج خدمة النقل بالقطار فإنه
سيخصم  032رياالً من املبلغ احملدد لكل فئة.

ويبلغ احلد األعلى ألسعار الربنامج العام حلج هذا العام بـ  8348رياال للفئة (أ  ،)3 -فيما يبلغ
سعر الفئة (هـ)  0348رياالً ،وهذه األسعار ال تشمل تكلفة النقل سواءً كان عرب الرب أو اجلو.

http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2016/jul/11/417591/

4

صور نشرت يف املركز االعالمي لتشغيل النقل الرتددي يف املدينة املنورة هلذا العام

http://mss.gov.sa/album/4
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