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التقى رئيس الشؤون الدينية التركي
وزير الحج :المشروعات العمالقة دليل اهتمام
الدولة ورعايتها ضيوف الرحمن
رئيس لجنة وكالء السيارات يستبعد انخفاض األسعار
هذا العام

التقى رئيس الشؤون الدينية التركي
وزير الحج :المشروعات العمالقة دليل اهتمام الدولة ورعايتها ضيوف الرحمن

أكد د .بندر بن محمد حجار وزير الحج ،أن المملكة أنجزت أكبر المشروعات العمالقة في تاريخ خدمة ضيوف
الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار حيث تعد أدلة وشواهد ماثلة للعيان على اهتمام الدولة ورعايتها لهذه
األمانة التي شرفها هللا بها وجعل تها في قمة اهتماماتها والتي بلغت ذروتها في عهد خادم الحرمين الشريفين
وسمو ولي عهده األمين وسمو ولي ولي العهد –حفظهم هللا -حيث مواصلة مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين
وتوفير األمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وسهولة.
ونوه خالل لق ائه أمس برئيس الشؤون الدينية التركي د .محمد غورماز ضمن برنامج وزارة الحج السنوي
الستقبال رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج واالستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 7341ه بالخطة المتبعة
في التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج لبحث ترتيبات ومتطلبات شؤون حجاج جمهورية تركيا القادمين ألداء
مناسك الحج.
وناقش خالل اللقاء الموضوعات التي تخص تنظيم الحجاج األتراك وإسكانهم وتنقالتهم والخدمات المقدمة لهم
من مؤسسات أرباب الطوائف ومكتب الوكالء الموحد والنقابة العامة للسيارات وسط منظومة من الجهود
واإلنجازات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه هللا -في الحرمين
الشريفين والمشاعر المقدسة خدمة لضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
من جانبه ،هنأ وزير الشئون الدينية التركي المملكة حكومة وشعبا علي مرور عام على تولي خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.
وأشاد بما تحقق على أرض الواقع من مشروعات جبارة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة واصفا إياها
باإلنجازات التاريخية التي نفذتها حكومة المملكة لراحة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم ألداء فريضتهم في
جو تسوده الطمأنينة والسكينة والوقار مما يزيد من مكانة المملكة بين منظومة دول العالم التي حملت مسؤولية
رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن بكل كفاءة واقتدار سائالً هللا سبحانه وتعالى أن يديم على هذه
البالد أمنها وأمانها ويحفظ لها قادتها ووالة أمرها إنه سميع مجيب.

رئيس لجنة وكالء السيارات يستبعد انخفاض األسعار هذا العام

قال فيصل عثمان أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكالء السيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية بأن
التوقعات بنزول أسعار السيارات خالل العام الجاري بعيدة عن الواقع ومستبعدة نظراً ألن السيارات الموجودة
حاليا ً تعتبر سيارات مباعة وحركة التوريد للعام القادم تتم من قبل المستوردين والوكالء للعام القادم بعد دراسة
حجم الطلب المتوقع.
وقال فيصل أبوشوشة بأن السيارة الزالت تعد وسيلة المواصالت الوحيدة وبالنسبة لألفراد فمن المستبعد جداً
أن يقل حجم الطلب من قبلهم على تلك الوسيلة وبالنسبة للمستجدات التي طرأت على األسواق العالمية سواء
فيما يتعلق بأسواق النفط وانخفاض أسعاره أو بالنسبة للسوق المحلي بارتفاع أسعار الطاقة بشكل طفيف فلن
تؤثر تلك المؤثرات باألسعار الحالية للسيارات أو بمعدل شرائها ولكن يمكن أن تؤثر في تفضيل البعض
لسيارات تستهلك معدالً أقل من البنزين.
وأشار رئيس لجنة وكالء السيارات إلى أن المؤثر الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على أسعار السيارات بشكل
طفيف هو التنافس بين المسوقين والوكالء ومقدار اإلستوكات الموجودة وهو تأثير طفيف جداً.
يجدر بالذكر بأن هناك حملة لمستهلكين نشطاء ،واسعة النطاق عبر مواقع التواصل االجتماعي تتوقع وتطالب
بخفض أسعار السيارات نتيجة لتراجع أسعار النفط وتأثير ذلك التراجع على صناعة السيارات.

