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امللخص التنفيذي

امللف االجتماعي

22753 إصابة بـ«كورونا« في المملكة
»سعودة« نشاط نقل الركاب

تدشين منصة العمل التطوعي
»احفظها لتدوم«.. مبادرة لمواجهة هدر الغذاء

»إنسانية وطن«.. مبادرة لدعم مرضى »كورونا« األجانب
شفاء أصغر مصاب بـ«كورونا« وتسليمه ألهله في الدوادمي

تجهيز 100 ألف سرير لمواجهة فيروس »كورونا«
الصحة تطلق تطبيق »تطمن«

صالة التراويح في الحرمين بدون مصلين
أول حالة والدة ألم مصابة بـ«كورونا«

امللف األمني

االعتراض على مخالفات منع التجول عبر »أبشر«
تقديم وقت بدء منع التجول في الدمام والطائف والقطيف

إجراءات احترازية صحية في جدة على مدار 24 ساعة
النيابة العامة تشدد على تجريم إنتاج ونشر الشائعات

أمر مليك: تعليق تنفيذ أحكام حبس المدين بقضايا الحق الخاص
سقوط شبكة فساد يديرها قاٍض بالمحكمة العامة

مقتل مطلوب في تبوك وإصابة اثنين من رجال األمن
برنامج تدريبي إلكتروني لمكافحة جرائم االتجار باألشخاص

تعديل أوقات نشاط المطاعم في رمضان
»السجون« تحذر من تطبيق »فرجت«

بأمر مليك.. ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل
إحباط تهريب أكثر من 19 مليون قرص »إمفيتامين«

10 آالف مطور من 51 دولة يشاركون في »هوماثون«
امللف االقتصادي

تسهيالت لشركات الصناعات العسكرية
اجتماع وزراء التجارة واالستثمار بمجموعة العشرين

بأمر خادم الحرمين.. الحكومة تتحمل 60% من رواتب القطاع الخاص 
أولى دفعات مبادرة دعم التوظيف
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مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين في توصيل الطلبات 
تمديد صالحية بطاقات الصرف اآللي وتعليق تجميد الحسابات البنكية

50 مليار لاير لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص
ثالث مبادرات إضافية لدعم القطاع الخاص الصناعي

اجتماع لوزراء العمل بمجموعة العشرين
رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تدعو لسد الفجوة التمويلية الصحية 

اجتماع لوزراء السياحة لمجموعة العشرين
رفع إيقاف اإلقراض للقروض العادية

امللف السياسي

صدور تقرير التحول الرقمي الوطني لعام 2019
خادم الحرمين يجري اتصااًل هاتفًيا بولي عهد بريطانيا

توجيهات خادم الحرمين.. تمديد »هوية مقيم« للوافدين دون مقابل
الخارجية ترد على تصريحات الرئيس الروسي

أمر مليك بتسمية 10 أعضاء في المحكمة العليا
خالد بن سلمان: وقف النار في اليمن يعكس سعي المملكة لالستقرار

اتصاالت هاتفية مشتركة بين خادم الحرمين وترمب وبوتين
ولي العهد السعودي يستعرض مع بوتين تحقيق استقرار أسواق الطاقة

خادم الحرمين يتلقى اتصااًل من الرئيس الفلسطيني
ولي العهد السعودي يجري اتصااًل هاتفياً بالرئيس األميريك

مدير منظمة الصحة العالمية يشكر خادم الحرمين 
اجتماع لوزراء صحة العشرين لمناقشة أثر فيروس »كورونا«

تعليمات خاصة بشهر رمضان
زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين

المملكة تؤكد التزامها بتقديم جبهة موحدة لمكافحة »كورونا«
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بمناسبة شهر رمضان 

تمديد وقف إطالق نار شامل في اليمن
عقد مع الصين لتوفير 9 ماليين فحص لـ«كورونا«

أمر مليك: رفع الحظر جزئًيا في جميع مناطق المملكة
ترحيب سعودي بإعالن ألمانيا حزب هللا منظمة إرهابية
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امللف الثقايف

الطيران المدني تدشن »تعليم عن ُبعد« لطالب السنة التحضيرية
آلية تقويم االختبارات النهائية للجامعات

الملحقية الثقافية بالواليات المتحدة: مكافآت الطالب مستمرة
باحثو »كاوست« يطورون لقاح لفيروس »كورونا« المستجد )كوفيد-19(

تأجيل تطبيق اختبار التحصيل الدراسي
مذكرة تفاهم الستضافة مشروع »بيو بارك« الوطني

تسليم 3445 مبنى تعليمًيا لـ«الشؤون البلدية« 
اعتماد الئحة »معادلة الشهادات الجامعية« الجديدة

نجاح الطالب في جميع المراحل التعليمية بدون استثناء
76 مقترًحا بحثًيا عن »كورونا« بجامعة طيبة

100 منحة دراسية مجانية ألبناء العاملين في القطاع الصحي
3 جوائز لطالبات المملكة في أولمبياد الرياضيات األوروبي

براءة اختراع في معالجة مالبس الممارسين الصحيين
سفارة اإلمارات تطلق »مبادرة الرواق الثقافي«

إطالق اسم محمد بن سلمان على دار القلم للخط العربي
امللف الترفيهي

مساهمة فعالة للكشافة السعودية في مواجهة »كورونا«
»إرث مطبخنا« مبادرة لتوثيق األطباق السعودية

تنفيذ المرحلة األولى لمشروعي تطوير جبلي ثور وحراء
تشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني

ذاكرة وطن مسابقة رمضانية تفاعلية 
40 برنامًجا ترفيهًيا لنزالء الُنزل الصحي
الحصول على الذبائح عبر »الواتساب«
تطبيق »زكاتي« إلخراج الزكاة إلكترونًيا

خدمة موعد متاحة للتصفح مجاًنا
إطالق منصة »وقفي« 

دعوة لقطاع الترفيه للتواصل مع الهيئة
املراجع
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امللخص التنفيذي

شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر أبريــل 2020، مجموعــة مــن األحــداث واألخبــار واإلنجــازات 
فــي المجــاالت كافــة، اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة وترفيهيــة. فــي هــذا التقريــر، نطالــع أهــم 
مــا شــهدته المملكــة مــن أحــداث وأخبــار وفعاليــات ومؤتمــرات خــالل الشــهر، علــى المســتوى المحلــي فــي 

كافــة المجــاالت.
ففــي الملــف االجتماعــي فــي شــهر أبريــل، تأتــي جائحــة »كورونــا« علــى رأس األحــداث المؤثــرة فــي المملكــة، 
ــذه  ــن ه ــن بي ــة، وم ــى 22753 حال ــل إل ــة أبري ــى نهاي ــة حت ــي المملك ــدة ف ــاالت المؤك ــدد الح ــع ع ــث ارتف حي
ــة، ومعظمهــم  ــة ألوضاعهــا الصحي ــة الطبي ــزال تتلقــى الرعاي ــة نشــطة ال ت ــا 19428 حال الحــاالت يوجــد حالًي

حالتهــم الصحيــة مطمئنــة، منهــا 123 حالــة حرجــة، والبقيــة حاالتهــا مطمئنــة. 
ــدأت  ــي. وب ــي الدوادم ــه ف ــليمه ألهل ــمَّ تس ــا« وت ــاب بـ«كورون ــر مص ــفاء أصغ ــل ش ــهر أبري ــهد ش ــا ش كم
بالمنطقــة الشــرقية أول مبــادرة رســمية تســتهدف األجانــب المقيميــن فــي حاضــرة الدمــام بعــدة لغــات 

ــيات. ــف الجنس ــن مختل ــن م ــاركة متطوعي ــرض بمش ــن الم ــة م ــة للوقاي عالمي
أيًضــا، صــدرت موافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، علــى إقامــة 
ــي  ــم ف ــرآن الكري ــال الق ــليمات وإكم ــس تس ــى خم ــا إل ــريفين وتخفيفه ــن الش ــي الحرمي ــح ف ــالة التراوي ص

ــا«. ــروس »كورون ــار في ــع انتش ــك لمن ــن، وذل ــول المصلي ــق دخ ــتمرار تعلي ــع اس ــد م ــالة التهج ص
ــا الملــف األمنــي، فســنجد قــرار األمــن العــام عــن فتــح بــاب االعتــراض علــى المخالفــات التــي تصــدر  أمَّ
بحــق مــن يخالــف قــرار منــع التجــول الــذي أتــى حمايــة للمواطــن والمقيــم والوطــن مــن فيــروس )كورونــا 

ــاء.  ــي الوب ــن تفش ــد م ــتجد( للح المس
ــي  ــن ف ــس المدي ــة بحب ــة المتصل ــة النهائي ــر القضائي ــكام واألوام ــذ األح ــق تنفي ــيك بتعلي ــر مل ــدر أم ــا ص كم
ــر،  ــكام واألوام ــك األح ــًذا لتل ــس تنفي ــن ُحب ــوري عم ــكل ف ــت بش ــراج المؤق ــع اإلف ــاص، م ــق الخ ــا الح قضاي
وكذلــك تعليــق تنفيــذ األحــكام واألوامــر القضائيــة النهائيــة المتصلــة بتمكيــن األوالد مــن زيــارة أحــد الوالدين 
المنفصليــن. وكذلــك أمــر ملــيك يقضــي بوضــع ضوابــط تضمــن الحــد مــن ممارســة نشــاط التمويــل مــن 
غيــر المرخــص لهــم وفــق نظــام مراقبــة شــركات التمويــل بمــا يكفــل دقــة رصــد المخالفيــن وتســريع 
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محاكمتهــم وإيقــاع العقوبــات المقــررة عليهــم نظاًمــا؛ بمــا يضمــن حمايــة االقتصــاد، والمنــع مــن اســتغالل 
ــر نظاميــة. احتياجــات العمــوم بتمويلهــم بطــرق غي

كمــا تقــرر تعديــل األوقــات التــي يســمح خاللهــا بفتــح نشــاط المطاعــم فــي شــهر رمضــان المبــارك لتكــون 
مــن الســاعة الثالثــة عصــًرا حتــى الســاعة الثالثــة فجــًرا.

ــهد  ــث ش ــا، حي ــات وزرائه ــن اجتماع ــرين م ــة العش ــت مجموع ــهر، كثف ــذا الش ــادي له ــف االقتص ــي المل ف
شــهر أبريــل اجتماعــات افتراضيــة لــوزراء التجــارة واالســتثمار والعمــل والســياحة بهــدف مناقشــة أثــر 

ــدة. ــى ح ــص عل ــي كل تخص ــا« ف ــة »كورون جائح
ــر هــذا الشــهر األمــر الملــيك الكريــم باســتثناء العامليــن الســعوديين فــي منشــآت  كمــا نرصــد خــالل تقري
ــد - 19(،  ــا« المســتجد )كوفي ــة جــراء انتشــار فيــروس »كورون ــات الحالي القطــاع الخــاص المتأثــرة مــن التداعي
مــن المــواد الثامنــة، والعاشــرة، والرابعــة عشــرة، مــن نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل، بحيــث يحــق 
لصاحــب العمــل بــداًل مــن إنهــاء عقــد العامــل الســعودي أن يتقــدم للتأمينــات االجتماعيــة بطلــب صــرف 
تعويــض شــهري للعامليــن لديــه بنســبة 60% مــن األجــر المســجل فــي التأمينــات االجتماعيــة لمــدة ثالثــة 

أشــهر، بحــد أقصــى تســعة آالف لاير شــهرًيا، وبقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 9 مليــارات لاير.
كمــا أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين أمــره الكريــم بالموافقــة علــى حزمــة مــن المبــادرات اإلضافيــة تمّثلــت 

فــي دعــم وإعفــاء وتعجيــل ســداد مســتحقات القطــاع الخــاص.
الملــف السياســي فــي أبريــل 2020، كان مليًئــا باألحــداث واألخبــار، كاالتصــاالت الهاتفيــة المشــتركة بيــن 
ــى  ــة عل ــود المبذول ــتعراض الجه ــي، واس ــس الروس ــريك والرئي ــس األمي ــريفين والرئي ــن الش ــادم الحرمي خ
ضــوء اجتمــاع مجموعــة أوبــك + وأهميــة التعــاون المشــترك بيــن الــدول المنتجــة للمحافظــة علــى اســتقرار 

أســواق الطاقــة لدعــم نمــو االقتصــاد العالمــي.
واســتعراض ســمو ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان، فــي اتصاليــن هاتفييــن مع الرئيســين 
ــة لتحقيــق اســتقرار أســواق الطاقــة والمحافظــة عليهــا لدعــم نمــو  األميــريك والروســي، الجهــود المبذول

االقتصــاد العالمــي، كمــا جــرى التأكيــد علــى أهميــة تعــاون جميــع الــدول المنتجــة فــي ذلــك.
كذلــك، نجــد تصريــح نائــب وزيــر الدفــاع األميــر خالــد بــن ســلمان، أن وقــف النــار فــي اليمــن يعكــس ســعي 
ــعيها  ــد وس ــا الرائ ــى موقفه ــدًدا عل ــة، مش ــي المنطق ــتقرار ف ــق االس ــعودية لتحقي ــة الس ــة العربي المملك
الدائــم لتحقيــق الســالم فــي اليمــن، مشــيًرا إلــى أن إعــالن وقــف إطــالق النــار يمثــل فرصــة للحوثييــن إلظهار 

أنهــم ليســوا أداة فــي يــد إيــران.
وأكملــت وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد اســتعداداتها الســتقبال شــهر رمضــان المبــارك 
ــان،  ــهر رمض ــة بش ــاريع الخاص ــدوات والمش ــرات والن ــن المحاض ــرة م ــة كبي ــالق مجموع ــام 1441هـــ، بإط لع
واتخــاذ بعــض اإلجــراءات المتعلقــة بالمســاجد ومنســوبيها فــي الشــهر الكريــم، إلــى جانــب إطــالق مشــروع 
المراكــز  عبــر  المملكــة  خــارج  التمــور  توزيــع  ومشــروع  الصائميــن،  لتفطيــر  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
اإلســالمية والملحقيــات الدينيــة بعــدد مــن دول العالــم، ومشــروع الترجمــة الفوريــة لتــالوة أئمــة الحرميــن.
ولــم نغفــل الحــدث المهــم الخــاص بتوقيــع حكومــة المملكــة وحكومــة جمهوريــة الصيــن الشــعبية، عقــًدا 
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ــد - 19(  ــتجد )كوفي ــا« المس ــروس »كورون ــخيص في ــص لتش ــن فح ــر9 ماليي ــون لاير لتوفي ــة 995 ملي بقيم
ــن  ــن االختصاصيي ــتلزمات، و500 م ــزة والمس ــع األجه ــاملة جمي ــة، ش ــي المملك ــخص ف ــن ش ــعة ماليي لتس
ــى  ــة عل ــرة موزع ــة كبي ــرات إقليمي ــتة مختب ــاء س ــات، وإنش ــي الفحوص ــن ف ــن المتخصصي ــن الصينيي والفنيي

ــة. ــق المملك مناط
وفــي الملــف الثقافــي، رصدنــا تأجيــل تطبيــق اختبــار التحصيــل الدراســي الــذي كان مقــرًرا خــالل الفتــرة مــن 
ــم  ــر التعلي ــه وزي ــام 1441هـــ. وتوجي ــذا الع ــارك له ــان المب ــهر رمض ــد ش ــا بع ــى م ــعبان 1441هـــ إل 24 - 28 ش
بنقــل جميــع طــالب وطالبــات التعليــم العــام )ريــاض األطفــال، والمرحلــة االبتدائيــة، والمرحلــة المتوســطة، 

والمرحلــة الثانويــة( للصفــوف الدراســية التــي تلــي صفوفهــم الحاليــة.
ــة  ــدُّ نقل ــي ُتع ــدة الت ــة الجدي ــهادات الجامعي ــة الش ــة معادل ــى الئح ــة عل ــل الموافق ــهر أبري ــهد ش ــا ش كم
نوعيــة فــي مســيرة التعليــم الجامعــي فــي المملكــة، بمــا يعــزز مــن حوكمــة اإلجــراءات، ومرونتهــا، ودقتهــا، 

وســرعة اتخــاذ القــرار مــن اللجنــة المعنيــة بمعادلــة الشــهادات فــي الــوزارة.
ــز، علــى  ــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزي وكذلــك الموافقــة علــى إطــالق اســم ســمو ولــي العهــد األمي
ــط  ــي للخ ــلمان العالم ــن س ــد ب ــر محم ــز األمي ــم »مرك ــون باس ــورة ليك ــة المن ــي المدين ــم« ف ــز »دار القل مرك
العربــي«، بنــاًء علــى طلــٍب تقــدم بــه األميــر بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحــان، وزيــر الثقافــة، تثميًنــا لجهــود ســمو 

ــًرا لدعمــه المســتمر للثقافــة والمثقفيــن. ولــي العهــد الســعودي فــي دعــم الخــط العربــي وتقدي
وفــي الملــف الترفيهــي، رصدنــا دعــوة الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للترفيــه تــريك آل الشــيخ، الشــركاء 
فــي قطــاع الترفيــه فــي الســنة األخيــرة، للتواصــل مــع الهيئــة لبحــث احتياجــات القطاع خــالل أزمــة »كورونا«.
وكذلــك، جهــود جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية مــع الجهــات ذات العالقــة للحــد مــن انتشــار 
ــة  ــة والخاص ــات الحكومي ــن المؤسس ــة بي ــل األدوار الوطني ــًزا لتكام ــد- 19(، تعزي ــا« )كوفي ــروس »كورون في
ومؤسســات المجتمــع المدنــي واألهلــي للتعامــل مــع هــذه الجائحــة، ومــن أبرزهــا المشــاركة مــن خــالل 
قطاعاتهــا المختلفــة وعبــر 13 فريًقــا تطوعًيــا تنســيقًيا فــي مختلــف المناطــق اإلداريــة بالمملكــة مــع وزارة 

الصحــة، ووزارة التجــارة، والجمعيــات الخيريــة.
ــي ثــور وحــراء بالعاصمــة المقدســة  ــر جبل ــة األولــى لمشــروعي تطوي ــذ المرحل ــدء فــي تنفي ــاك الب أيًضــا، هن
ــع  ــة م ــد الوطني ــك فه ــة المل ــت مكتب ــا أطلق ــا. كم ــرعة إنجازهم ــّول لس ــع التج ــرة من ــن فت ــتفادة م واالس
ــي  ــابها ف ــر حس ــع عب ــتهدف الجمي ــن« تس ــرة وط ــوان »ذاك ــة بعن ــابقة تفاعلي ــان مس ــهر رمض ــول ش حل

ــر«. ــة »تويت منص
وفــي الفتــة طيبــة، دشــن النــزل الصحــي التابــع لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل عبــر لجنــة »البرامــج 

الثقافيــة واإلعالميــة« برنامًجــا ترفيهًيــا متنوًعــا ُيقــدم للضيــوف المقيميــن فيــه للترويــح عنهــم.
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر أبريــل 2020، نطالــع أهــم األحــداث التــي أثــرت ونالــت اهتمــام 
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

ــة. المختلف

تـقرير الـحالة الـسعـودية
9 التقرير الرابع - أبريل 2020

امللف االجتماعي



تقارير سعودية
التقرير الرابع - أبريل 102020

عقــدت اللجنــة المعنيــة بمتابعــة مســتجدات الوضــع الصحــي لفيــروس »كورونــا«، يــوم 30 أبريــل، اجتماعهــا 
الحــادي والســبعين برئاســة وزيــر الصحــة، الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة، وحضــور أعضــاء اللجنــة الذيــن 
يمثلــون عــدًدا مــن القطاعــات الحكوميــة ذات العالقــة، حيــث اطلعــت علــى كافــة التقارير والتطــورات حول 
الفيــروس. كمــا جــرى اســتعراض الوضــع الوبائــي للفيــروس علــى مســتوى العالــم والحــاالت المســجلة فــي 
المملكــة واالطمئنــان علــى أوضاعهــم الصحيــة، مــع التأكيــد علــى اســتمرار تطبيــق كافــة اإلجــراءات الوقائيــة 
فــي منافــذ الدخــول وتعزيزهــا، واتخــاذ كافــة اإلجــراءات االحترازيــة للتصــدي لــه ومنــع انتشــاره، وأثنــت علــى 

تفاعــل الجميــع مــع أمــر منــع التجــول ودعتهــم للبقــاء فــي منازلهــم وعــدم الخــروج إال للضــرورة القصــوى.
الرســمي  المتحــدث  الصحــة  وزيــر  مســاعد  أوضــح  االجتمــاع  وعقــب 
الحــاالت  عــدد  إجمالــي  أن  العبدالعالــي،  محمــد  الدكتــور  للصحــة، 
المؤكــدة بفيــروس »كورونــا« الجديــد )COVID -19( حــول العالــم 
تــمَّ  التــي  الحــاالت  )3200000( حالــة وبلــغ عــدد  أكثــر مــن  بلغــت 
تعافيهــا وتشــافيها أكثــر مــن )985( ألــف حالــة حتــى اآلن، كمــا 

بلــغ عــدد الوفيــات حوالــي )228( ألــف حالــة.
ــي  ــدد اإلجمال ــاف للع ــة فيض ــص المملك ــا يخ ــه فيم ــاف أن وأض
العــدد الجديــد مــن الحــاالت المؤكــدة يــوم 30 أبريــل وهــي 

.)1351(
وهــذه الحــاالت توزعــت فــي عــدد مــن المــدن وهــي: الريــاض 
)440( حالــة، ومكــة المكرمــة )392(، وجــدة )120( حالــة، والمدينــة 
المنــورة )119( حالــة، والدمــام )110( حــاالت، والجبيــل )35( حالــة، 
والهفــوف )29( حالــة، والقطيــف )23( حالــة، والطائــف )17( حالــة، 
والزلفــي )13( حالــة، وبريــدة )11( حالــة، وخليــص )8( حــاالت، والخبــر )7( 
حــاالت، وتبــوك )4( حــاالت، ورأس تنــورة )3( حــاالت، والمزاحميــة )3( 
حــاالت، وحائــل حالتــان، والجفــر حالتــان، وحالــة واحــدة فــي كل مــن خميــس 
وحفــر  وأملــج،  والوجــه،  والباحــة،  والمذنــب،  والنعيريــة،  والظهــران،  مشــيط، 

ــاجر. ــر، وس ــاء، ووادي الدواس ــات، ورفح ــذة، والقري ــن، والقنف الباط
ومــن َثــمَّ يصبــح عــدد الحــاالت المؤكــدة فــي المملكــة )22753( حالــة، ومــن بيــن هــذه الحــاالت يوجــد حالًيــا 
ــة  ــم الصحي ــم حالته ــة، ومعظمه ــا الصحي ــة ألوضاعه ــة الطبي ــى الرعاي ــزال تتلق ــطة ال ت ــة نش )19428( حال

مطمئنــة، منهــا 123 حالــة حرجــة، والبقيــة حاالتهــا مطمئنــة.
كمــا ذكــر أن الحــاالت المســجلة يــوم 30 أبريــل وعددهــا )1351( كان نســبة الســعوديين منهــا 17%، فــي حيــن 
ــن  ــى أن )1054( م ــيًرا إل ــور 86%، مش ــكل 14%، والذك ــم ش ــاث منه ــعوديين 83%، واإلن ــر الس ــبة غي ــت نس كان

الحــاالت المعلنــة كانــت نتيجــة للمســح النشــط وهــي مــا تعــادل نســبة 78% مــن مجمــوع الحــاالت.
كمــا وصــل عــدد المتعافيــن إلــى )3163( حالــة بإضافــة )210( حــاالت تعافــي جديــدة، وبلــغ عــدد الوفيــات )162( 

22753 إصابة بـ »كورونا« يف اململكة



تقارير سعودية
11 التقرير الرابع - أبريل 2020

حالــة، بإضافــة 5 حــاالت وفيــات جديــدة فــي الريــاض وجــدة، منهــا حالتان لســعوديين.
وأكــد العبدالعالــي علــى مــن يخــرج مــن منزلــه فــي هــذه الفتــرة، ضــرورة الحصــول علــى الكمامــة القماشــية، 
لمــا لهــا مــن فوائــد فــي تقليــل نقــل الــرذاذ ومنعــه مــن نقــل العــدوى، وهــو مــا أوصــت بــه منظمــة الصحــة 
العالميــة، مــع الحــرص كل الحــرص علــى التباعــد االجتماعــي، وغســل اليديــن جيــًدا، وتغطيــة األنــف والفــم 

واالبتعــاد عــن التجمعــات.

ــة، المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، قــراًرا  ــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعي أصــدر معالــي وزي
وزارًيــا يقضــي بقصــر ممارســة نشــاط نقــل الــركاب مــن خــالل خدمــة توجيــه المركبــات بالتطبيقــات الذكيــة 

علــى الســعوديين.
ويهــدف القــرار إلــى خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل للســعوديين، ومســاعدة الشــباب علــى تحســين 
مســتوى الدخــل، واإلســهام فــي دعــم االقتصــاد الســعودي وإجمالــي الناتــج المحلــي، بمــا يتواكــب مــع 

»رؤيــة المملكــة 2030«.
وشــددت الــوزارة علــى ضــرورة العمــل بموجــب هــذا القــرار، مبينــة أنــه ســيتم تطبيــق العقوبــات علــى 

المنشــآت المخالفــة وفــق جــدول المخالفــات والعقوبــات الصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم 178743.

»سعودة« نشاط نقل الركاب
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ــن معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي، منصــة  دشَّ
العمــل التطوعــي، التــي تســهم فــي تنظيــم وتمكيــن العمــل التطوعــي مــن خــالل ربــط الجهــات الموفــرة 

للفــرص التطوعيــة بالمتطوعيــن وتوثيــق الجهــود التطوعيــة.
وأوضــح معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، خــالل التدشــين، أن منصــة العمــل التطوعــي 
تهــدف إلــى دعــم جهــود تحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030« للوصــول إلــى تنميــة مســتدامة فــي جميــع المجــاالت، 
ــًدا أن  ــة، مؤك ــا الغالي ــا مملكتن ــر به ــي تم ــة الت ــة الراهن ــات المرحل ــة متطلب ــي تلبي ــة ف ــهم المنص ــا ستس كم

ا بشــكل تكاملــي لخدمــة الوطــن والمجتمــع. المرحلــة الحاليــة تحتــم علــى الجميــع العمــل ســويًّ
ُيذكــر أن منصــة العمــل التطوعــي مربوطــة بمركــز المعلومــات الوطنــي، كمــا تظهــر الســاعات التطوعيــة 

وعــدد مــرات التطــوع والجهــات التــي تــم التطــوع فيهــا فــي منصــة »أبشــر«.
ــة،  ــرص التطوعي ــاق بالف ــات االلتح ــن والمتطوع ــى المتطوعي ــهل عل ــزات تس ــدة ممي ــة بع ــز المنص وتتمي
وتســاعد المنظمــات الحكوميــة وغيــر الربحيــة فــي اســتقطاب المتطوعيــن وتمكينهــم مــن ممارســة 

ــة. ــروف الراهن ــل الظ ــي ظ ــم ف ــع مهاراته ــب م ــا يتناس ــي بم ــل التطوع العم
ويأتــي إطــالق هــذه المنصــة فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم 
أجمــع الــذي يقــف فــي مواجهــة خطــر فيــروس »كورونــا«. وتأمــل الــوزارة أن تســهم المنصــة فــي تكامــل 
الجهــود الوطنيــة لتقليــل أضــرار هــذه الجائحــة مــن خــالل تفعيــل العمــل التطوعــي وتحفيــز قــدرات 

ــاء. ــر والعط ــن الخي ــي وط ــات ف ــن والمتطوع ــات المتطوعي وطاق

تدشين منصة العمل التطوعي

أكــد وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة، المهنــدس عبدالرحمــن بــن عبدالمحســن الفضلــي، أن هــدر الغــذاء يكلــف 
المملكــة 40 مليــار لاير ســنوًيا، فيمــا تبلــغ نســبة الغــذاء المهــدر أكثــر مــن %33.

وقــال فــي تغريــدة دشــن فيهــا حملــة الــوزارة والمؤسســة العامــة للحبــوب، للتوعيــة بأهميــة التــوازن فــي 
شــراء المــواد الغذائيــة: »كلنــا مســؤول عــن هــذا الهــدر وآثــاره علــى الصحــة والبيئــة واالقتصــاد، واستشــعار 
الجميــع أهميــة حفــظ النعمــة واالســتهالك الرشــيد للغــذاء هــو طاعــة للــه ورســوله، واســتجابة لتوجيهــات 

والة األمــر«.
وتهــدف الحملــة التــي انطلقــت بعنــوان #احفظهــا ـ لتــدوم، إلــى التوعيــة بحجــم الهــدر والفقــد الغذائــي فــي 
المملكــة التــي بينتــه دراســة ميدانيــة أعدتهــا المؤسســة العامــة للحبــوب ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي، 
وبحســب الدراســة التــي اســتهدفت 19 ســلعة غذائيــة قســمت إلــى 8 مجموعــات، فــإن الفــرد فــي المملكــة 

يهــدر مــا يقــارب مــن 184 كجــم ســنوًيا.

»احفظها لتدوم«.. مبادرة ملواجهة هدر الغذاء
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وبينــت الدراســة التــي درســت 3700 عينــة، أن الهــدر فــي الدقيــق والخبــز يصــل إلــى 917 ألــف طــن ســنوًيا، فيما 
يهــدر 557 ألــف طــن مــن األرز، و22 ألــف طــن مــن اللحــوم، إلــى جانــب إهــدار 13 ألــف مــن لحــوم اإلبــل، و41 
ألــف طــن مــن لحــوم األبقــار، و444 ألــف طــن مــن لحــوم الدواجــن، فيمــا تبلــغ نســبة الهــدر فــي األســماك 

69 ألــف طــن ســنوًيا.
وكشــفت الدراســة التــي أجرتهــا المؤسســة علــى كافــة مــدن ومحافظــات المملكــة، أن الهــدر فــي الخضــار 
يتجــاوز 335 ألــف طــن ســنوًيا، وال يدخــل فــي ذلــك الخضــروات مثــل الكوســا التــي يصــل الهــدر فيهــا إلــى 

38 ألــف طــن، وال البطاطــس الــذي يتجــاوز الهــدر فيــه 200 ألــف طــن.
وأوضحــت الــوزارة أنــه علــى صعيــد اإلنتــاج، فقــد حققــت المملكــة، وللــه الحمــد، نقلــة نوعيــة فــي معــدالت 
اإلنتــاج المحلــي للمنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة عــن األعــوام الســابقة، حيــث بلــغ إنتــاج المملكــة مــن الحليــب 
ومشــتقاته 7.5 مليــون طــن يومًيــا، محقًقــا وفــرة تزيــد علــى االكتفــاء الذاتــي، حيــث يغطــي 109% مــن 
االســتهالك المحلــي، فيمــا يتجــاوز إنتــاج الدواجــن 900 ألــف طــن ســنوًيا، يغطــي 60% مــن االســتهالك المحلي.

ــل هللا،  ــت، بفض ــث تمكن ــة، حي ــات الزراعي ــن المنتج ــي م ــتهالك المحل ــة االس ــى تغطي ــوزارة عل ــت ال وعمل
ــق  ــا يتعل ــا م ــهرًيا. أم ــن ش ــف ط ــغ 180 أل ــاج يبل ــة، بإنت ــروات المتنوع ــتهالك الخض ــن اس ــة 60% م ــن تغطي م
ــن  ــب تأمي ــى جان ــي، إل ــتهالك المحل ــن االس ــي 55% م ــاج ليغط ــن رفــع اإلنت ــت م ــة، فتمكن ــات البحري بالمنتج
اإلمــدادات مــن كافــة األغذيــة الطازجــة مــن مصــادر عالميــة وبكميــات تفــي باحتياجــات الفــرد طــوال العــام.
وأكــدت الــوزارة أن شــراء المنتجــات الغذائيــة بكميــات تزيــد علــى الحاجــة وتخزينهــا لمــدد طويلــة، يــؤدي إلــى 
فســادها أو انتهــاء صالحيتهــا، مــا يســهم فــي رفــع أرقــام الهــدر الغذائــي فــي المملكــة، ويحــرم اآلخريــن 
ــا ال طائــل منــه، مؤكــدة علــى  ــا اقتصادًي فرصــة االســتفادة منهــا ويكلــف األســر والمنتجيــن الزراعييــن عبًئ

دور كل فــرد فــي تحقيــق االســتهالك الواعــي والمســؤول.
ودعــت الــوزارة والجهــات المشــاركة فــي الحملة متابعيها لترشــيد االســتهالك، مــن خالل نشــر التوجيهات 
ــه »رؤيــة المملكــة 2030«، حيــث  ــذ اإلســراف وتحــث علــى شــكر النعــم، وهــو مــا تســعى إلي ــة التــي تنب الرباني
دعــت فــي أكثــر مــن موضــع إلــى ترشــيد االســتهالك وتقنينــه، والحفــاظ علــى مــوارد المملكــة مــن الهــدر 

والضيــاع، وعمــدت إلــى إطــالق العديــد مــن المبــادرات لتعزيــز وتنميــة هــذه المــوارد والحفــاظ عليهــا.
ــة إلــى رفــع الوعــي لــدى الجمهــور حــول مفهــوم الفقــد والهــدر، وتناولــت  ــة الوطني وســعت هــذه الحمل
عــدًدا مــن النصائــح واألفــكار المتعلقــة بترشــيد االســتهالك واالســتفادة مــن فائــض الطعــام. كمــا دعــت 
ــب  ــة وتجن ــظ النعم ــة لحف ــاتهم اليومي ــم وممارس ــن بتجاربه ــاركة اآلخري ــل ومش ــا للتفاع ــوزارة متابعيه ال

هدرهــا.



تقارير سعودية
التقرير الرابع - أبريل 142020

انطالًقــا مــن توجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، بإتاحــة العــالج مــن 
فيــروس »كورونــا« للمقيميــن والمخالفيــن لنظــام اإلقامــة، بــدأت بالمنطقــة الشــرقية أول مبــادرة رســمية 
ــاركة  ــرض بمش ــن الم ــة م ــة للوقاي ــات عالمي ــدة لغ ــام بع ــرة الدم ــي حاض ــن ف ــب المقيمي ــتهدف األجان تس
متطوعيــن مــن مختلــف الجنســيات، ســيكون ضمــن مهامهــم زيــارة أبنــاء بلدانهــم بالمحاجــر الصحيــة عنــد 
الحاجــة برفقــة الممارســين الصحييــن لطمأنتهــم والوقــوف علــى احتياجاتهــم، وكذلــك دعــوة مــن خارجهــا 

ــة. ــزام باإلجــراءات االحترازي بااللت
ــذي للتجمــع  ــادرة »إنســانية وطــن« ضمــن مذكــرة التفاهــم التــي وقعهــا الرئيــس العــام التنفي وجــاءت مب
ــوة  ــة للدع ــب هداي ــذي لمكت ــر التنفي ــع المدي ــدي، م ــز الغام ــرقية د.عبدالعزي ــة الش ــي األول بالمنطق الصح
ودعــوة  التطوعيــة  الخدمــات  تبــادل  بهــدف  القرنــي،  عبدالرحمــن  بالخبــر،  الجاليــات  وتوعيــة  واإلرشــاد 

المقيميــن التبــاع التعليمــات الوقائيــة تحــت شــعار )مقيــم ومواطــن .. صحتنــا واحــدة(.
ــة  ــدي، أحقي ــز الغام ــرقية د.عبدالعزي ــة الش ــي األول بالمنطق ــع الصح ــذي للتجم ــام التنفي ــس الع ــد الرئي وأك
المقيــم بالتوعيــة وتعزيــز الصحــة العامــة للجاليــات والعــالج مــن فيــروس »كورونــا« فــي حــال اإلصابــة، وهــو 
ــة  ــى أرض المملك ــش عل ــرد يعي ــكل ف ــم ل ــة والدع ــق الرعاي ــت ح ــي كفل ــيدة الت ــا الرش ــه قيادتن ــت ب ــا وجه م
ــا أن هــذه المبــادرة ســتنطلق بالشــراكة مــع مكتــب هدايــة الدعــوي بالخبــر  مــن مواطنيــن ومقيميــن، مبيًن
بهــدف توعيــة المقيميــن مــن مختلــف الجاليــات والجنســيات بمشــاركة دعــاة ومترجميــن مــن أبنــاء بلدانهــم، 
حيــث ســيتطوعون ميدانًيــا مــع الممارســين الصحييــن عنــد الحاجــة لزيــارة مواطنيهــم بالمحاجــر الصحيــة أو 
خارجهــا لتقديــم التوعيــة والتثقيــف الصحــي، وكذلــك بالدعــم اإللكترونــي لمــا يتعلــق بالمنشــورات الصحيــة 

التوعويــة وترجمتهــا لثمانــي لغــات عالميــة.

»إنسانية وطن«.. مبادرة لدعم مرضى »كورونا« 
األجانب

وأشــار المديــر التنفيــذي لمكتــب هدايــة للدعــوة واإلرشــاد وتوعيــة الجاليــات بالخبــر، عبدالرحمــن القرنــي، إلــى 
أن مبــادرة »إنســانية وطــن« جــاءت انطالًقــا مــن كلمــة خــادم الحرميــن الشــريفين أن صحــة اإلنســان أواًل، 
وتأكيــًدا علــى حــرص هــذه البــالد علــى صحــة المواطــن والمقيــم وجعلهــا فــي أولويــة اهتماماتهــا، مضيًفــا 
ــر  ــب تضاف ــا يتطل ــو م ــياتهم، وه ــف جنس ــراد بمختل ــة األف ــل لكاف ــي تص ــاع الصح ــات القط ــل وخدم أن عم
الجهــود وتكاملهــا بيــن الجميــع، حيــث إن مكتــب هدايــة ســيدعم التجمــع الصحــي األول بالمنطقــة الشــرقية 
بنخبــة مــن المتطوعيــن األجانــب أصحــاب التأثيــر الذيــن ســيوجدون ميدانًيــا عنــد الحاجــة، إضافــة إلــى تدريــب 
المتطوعيــن الســعوديين والمقيميــن علــى مهــام عملهــم مــن خــالل ورش عمــل ودورات تأهيليــة داخــل 

مقــر المكتــب بالخبــر الــذي تــمَّ تهيئتــه وجعلــه تحــت تصــرف القطــاع الصحــي بالمنطقــة الشــرقية.
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ســادت الفرحــة محافظــة الدوادمــي ومنســوبي المستشــفى بعــد أن تقــرر خــروج الحالــة المســجلة لمصــاب 
بـــفيروس »كورونا« COVID-19(( بعد شــفائه.

وأوضــح مديــر مستشــفى محافظــة الدوادمــي العــام، االختصاصــي أحمــد بــن بجــاد الرخيمــي، أن الحالــة 
التــي تــمَّ تســجيلها عبــر وزارة الصحــة يــوم 30 مــارس الماضــي هــي ألصغــر مصــاب وهــو طفــل يبلــغ مــن 
العمــر عــدة أيــام عندمــا اكتســب الفيــروس، حيــث تــمَّ توديعــه بالــورود ومرافقتــه لمنــزل ذويــه، بعــد تماثلــه 

للشــفاء خــالل أقــل مــن أســبوع.
ورفــع الرخيمــي شــكره وتقديــره لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود، وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان، نظيــر دعمهــم وحرصهــم 
للحفــاظ علــى صحــة وســالمة المواطــن والمقيــم فــي المملكــة، ووزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن فــوزان 
الربيعــة لمتابعــة دعــم القيــادة الرشــيدة، ومديــر عــام الشــؤون الصحيــة بمنطقــة الريــاض الدكتــور محمــد بن 
عبدالعزيــز التويجــري، ولمســاعده للخدمــات العالجيــة الدكتــور علــي الجمعــة، لمتابعتهــم وتوفيــر اإلمكانــات، 
ولجميــع الطاقــم الطبــي والتمريضــي واإلداري الذيــن تابعــوا حالــة الطفــل ومعالجتــه حســب اآلليــة المتبعــة 

مــن قبــل وزارة الصحــة.
واختتــم الرخيمــي حديثــه بــزف خالــص التهانــي لــذوي الطفــل بعــد تماثله للشــفاء وخروجــه من المستشــفى، 
ــزة  ــعاف مجه ــيارة إس ــي بس ــق طب ــطة فري ــل بواس ــليم الطف ــمَّ تس ــه ت ــى أن ــه إل ــت ذات ــي الوق ــيًرا ف مش
ومخصصــة، مــع التوصيــات باســتمرار العــزل المنزلــي الســتكمال المــدة المحــددة حســب سياســة مكافحــة 

العــدوى والطــب الوقائــي، مؤكــًدا دعــم وخدمــة مستشــفى الدوادمــي لكافــة األهالــي والمقيميــن.
مــن جهــة أخــرى، قــدم ذوو الطفــل شــكرهم وامتنانهــم لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي 
عهــده، ولكافــة منســوبي ومنســوبات وزارة الصحــة، ولطاقم مستشــفى الدوادمي، لعنايتهــم واهتمامهم 

ومتابعتهــم منــذ أن تــمَّ اإلعــالن عــن الحالــة إلــى أن كتــب المولــى الشــفاء والخــروج مــن المستشــفى.

شفاء أصغر مصاب بـ«كورونا« وتسليمه ألهله 
يف الدوادمي
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ــي  ــا الوطن ــن واجبه ــا م ــة انطالًق ــادرات نوعي ــي مب ــيا ثمان ــوب آس ــاج جن ــي حج ــة مطوف ــت مؤسس أطلق
ــا«  ــروس »كورون ــي في ــن تفش ــد م ــة للح ــات الحكومي ــود الجه ــع جه ــا م ــة، وتجاوًب ــؤولية االجتماعي والمس

وذلــك إســهاًما منهــا ومــن مســاهميها ومكاتبهــا الميدانيــة والشــركات المتعاقــدة معهــا.
وســاهمت اللجنــة المشــكلة مــن كافــة إدارات المؤسســة وبمتابعة وإشــراف مــن رئيس الهيئة التنســيقية 
لمؤسســات أربــاب الطوائــف، رئيــس مؤسســة جنــوب آســيا الدكتــور رأفــت بــدر، فــي العمــل المتواصــل 
خــالل األســابيع الماضيــة وبالتنســيق مــع إمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، ووزارة الحــج والعمــرة، والمديريــة 
العامــة للشــؤون الصحيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة، علــى تفعيــل هــذه المبــادرات النوعيــة علــى أرض الواقــع 
وســلمت المبانــي بعــد تجهيزهــا لصحــة مكــة، ووضعــت جميــع ســيارات اإلســعاف وآليــات النقــل والعمالــة 

تحــت تصرفهــا خــالل ممارســة أعمالهــا فــي مواجهــة فيــروس »كورونــا«.
وأكــد رئيــس الهيئــة التنســيقية لمؤسســات أربــاب الطوائــف ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة مطوفــي 
حجــاج جنــوب آســيا الدكتــور »أن المؤسســة قامــت بتقديــم هــذه المبــادرات إيماًنــا منهــا ومــن منســوبيها 
ــع  ــيق م ــادرت بالتنس ــة ب ــؤوليتها االجتماعي ــدأ مس ــن مب ــة، وم ــاركة المجتمعي ــي المش ــوري ف ــا المح بدوره

الجهــات المعنيــة وعــرض هــذه المبــادرات والحصــول علــى الموافقــات الرســمية ومباشــرة المهــام«.
وأضــاف أن إدارتــه قامــت بتشــكيل لجــان ميدانيــة للعمــل وفــق برنامج زمنــي محدد وأنجــزت هــذه المبادرات 
علــى أعلــى مســتوى ووفــق آليــات وبرامــج ومتطلبــات المديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة، وتمكنــت هــذه 

اللجــان مــن إنجــاز مهامهــا، وال تــزال هــذه اللجــان تعمــل علــى إطــالق مبــادرات أخــرى.
مؤكــًدا فــي الوقــت ذاتــه أن هــذه المبــادرات تأتــي ضمــن ســياق المبــادرات التــي أطلقتهــا كافــة الجهــات 
الحكوميــة واألهليــة فــي كافــة أرجــاء الوطــن، مقدًمــا شــكره إلمــارة منطقــة مكــة المكرمــة، ووزارة الحــج 
والعمــرة، والمديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة، علــى مــا يبذلونــه مــن جهود كبيــرة، كمــا نقدم شــكرنا لقيادة 
هــذه البــالد التــي وضعــت المواطــن فــي ســلم أولوياتهــا وســاهمت بشــكل اســتثنائي وغيــر مســتغرب فــي 
الحــد مــن هــذا الوبــاء، وبذلــت الغالــي والنفيــس مــن أجــل الحفــاظ علــى الصحــة العامــة للمجتمــع، وفــي هــذا 

الشــأن قدمــت المؤسســة المبــادرات التاليــة:
1 - تجهيز 3 فنادق مؤثثة ومجهزة بكافة الخدمات.

2 - وضع ما يزيد على مئة ألف سرير تحت تصرف الشؤون الصحية.
3 - تأثيث وتجهيز برج مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا.

ــات واآلليــات تحــت تصــرف  4 - وضــع أســطول الشــؤون العامــة بالمؤسســة مــن ســيارات اإلســعاف والدينَّ
ــؤون الصحية. الش

5 - توفير 100 عامل مساند للخدمات.
6 - دعم الشؤون الصحية والجهات المختصة لوجستًيا.

7 - تزويد مستشفى النور التخصصي بما يزيد على ستة آالف حقيبة طبية.
8 - توجيــه رؤســاء مكاتــب الخدمــة الميدانيــة بتقديــم كل وســائل الدعــم والمســاندة اللوجســتية لرجــال 

ــة. ــم الميداني ــار مكاتبه ــوار مق ــرين بج ــن المنتش األم

تجهيز 100 ألف سرير ملواجهة فيروس »كورونا«
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تواصــاًل للجهــود التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة للتعامــل مــع فيــروس »كورونــا« الجديــد )كوفيــد – 19( 
واســتمراًرا للمبــادرات النوعيــة التــي تنفذهــا، فقــد تــمَّ إطــالق تطبيــق »تطمــن« بهــدف تعزيــز الوقايــة مــن 

ــاره. ــن انتش ــد م ــد – 19( والح ــد )كوفي ــا« الجدي ــروس »كورون في
إلــى تقديــم الحمايــة والرعايــة الصحيــة للمواطنيــن والمقيميــن  وقالــت »الصحــة« إن التطبيــق يهــدف 

المحاليــن للعــزل المنزلــي أو الحجــر الصحــي ويعــزز مــن إجــراءات تعافيهــم.
وأضافــت أن التطبيــق يحتــوي علــى أيقونــة للخدمــات تضــم مكتبــة المحتــوى التثقيفــي، نتائــج الفحوصــات، 
الوبائــي،  التقصــي  دعــم  وارتباطــات  الصحيــة،  للحالــة  اليوميــة  والمتابعــة  المخالطيــن،  بيانــات  وتحديــث 
والتواصــل مــع 937 وطلــب المســاعدة، ومؤشــر العــد التنازلــي للعــزل الصحــي، والتنبيــه باإلشــعارات 

والمكالمــات اآلليــة.
مصابــة،  لحــاالت  والمخالطــون  الســفر،  مــن  القــادم  وهــم«  المســتفيدين  أيقونــة  التطبيــق  ويتضمــن 
والمشــتبه بــه لوجــود أعــراض، والمصابــون بفيــروس »كورونــا« الذيــن تــمَّ إحالتهــم للعــزل المنزلــي أو الحجــر 
ــة ذات  ــات الحكومي ــن الجه ــدد م ــة ع ــع وزارة الصح ــة م ــذه الخدم ــم ه ــي تقدي ــر ف ــث يتضاف ــي«، حي الصح

ــوب. ــكل المطل ــة بالش ــذ الخدم ــن تنفي ــا يضم ــاالت بم ــة ووزارة االتص ــوزارة الداخلي ــة ك العالق
وطالبــت »الصحــة« الجميــع بمســاندة الجهــود المبذولــة للتصــدي لهــذا الفيــروس والقيــام بواجبهــم للحــد 
مــن انتشــاره، داعيــًة المواطنيــن والمقيميــن إلــى التواصــل مــع مركــز صحــة 937 للــرد علــى استفســاراتهم 
وتقديــم االستشــارات لهــم لــكل مــا يتعلــق بفيــروس »كورونــا« الجديــد، وذلــك علــى مــدار الســاعة، مؤكــدًة 
أهميــة الوقايــة مــن األمــراض التنفســية بشــكل عــام، ومهيبــًة بالجميــع ضــرورة االلتــزام باإلرشــادات 

التوعويــة التــي أصدرتهــا »الصحــة« لتجنــب اإلصابــة بالفيروســات.

الصحة تطلق تطبيق »تطمن«
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صــدرت موافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - علــى 
إقامــة صــالة التراويــح فــي الحرميــن الشــريفين وتخفيفهــا إلــى خمــس تســليمات وإكمــال القــرآن الكريــم 

فــي صــالة التهجــد مــع اســتمرار تعليــق دخــول المصليــن، وذلــك لمنــع انتشــار فيــروس »كورونــا«.
وأكــدت الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، إقامــة صــالة التراويــح فــي الحرميــن 
الشــريفين مــع اســتمرار تعليــق حضــور المصليــن. وتكــون الصــالة خمــس تســليمات بــداًل مــن عشــرة 
ويكــون لإلمــام األول ثــالث تســليمات واإلمــام الثانــي تســليمتان مــع الشــفع والوتــر وتكمــل التــالوة فــي 

صــالة القيــام ويكــون ختــم القــرآن الكريــم فــي صــالة التهجــد ليلــة 29.
ــا لإلجــراءات االحترازيــة فقــد تقــرر تعليــق االعتــكاف فــي الحرميــن الشــريفين  وأضافــت الرئاســة أنــه وفًق

خــالل شــهر رمضــان المبــارك لهــذا العــام. 
وجــاء فــي الخطــة التشــغيلية اســتمرار الطاقــة التشــغيلية عنــد الحــد األدنــى ويســتمر تعليــق الحضــور 
للموظفيــن والعامليــن إال لمــن تقتضــي الضــرورة حضورهــم، واســتمرار الــدروس العلميــة وحلقــات القــرآن 
ــر المنصــات اإللكترونيــة. الكريــم والســنة النبويــة والخدمــات التوجيهيــة والثقافيــة والتدريبيــة عــن بعــد عب

شــهد التجمــع الصحــي األول بالعاصمــة الريــاض، والدة أول طفــل، مــن أم مصابــة بفيــروس »كورونــا 
ــاض. ــة الري ــتوى منطق ــى مس ــا عل ــن نوعه ــى م ــي األول ــٍة ه ــي حال ــك ف ــتجد«، وذل المس

ــل  ــن أج ــة م ــوات احترازي ــي خط ــك ف ــة، وذل ــراءات الطبي ــن اإلج ــدد م ــل لع ــاع الطف ــمَّ إخض ــور ت ــى الف وعل
ضمــان ســالمته.

ونجــح فريــق طبــي فــي مستشــفى اإلمــام عبدالرحمــن الفيصــل، فــي التعامل مــع الحالــة، عبر اتبــاع مجموعة 
مــن المعاييــر واإلجــراءات الصحيــة الالزمــة للتعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت، واتبــع أعلــى االحتــرازات لضمان 

ســالمة األم والجنيــن فــي آٍن واحٍد.

صالة التراويح يف الحرمين بدون مصلين

أول حالة والدة ألم مصابة بـ«كورونا«



نطالــع فــي تقريــر الملــف األمنــي للمملكــة، أهــم مــا وقــع مــن حــوادث شــغلت الشــارع الســعودي، وأخبــار 
الــوزارات المختصــة بحفــظ أمــن المملكــة.

امللف األمني

تـقرير الـحالة الـسعـودية
19 التقرير الرابع - أبريل 2020
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أعلــن األمــن العــام عــن فتــح بــاب االعتــراض علــى المخالفــات التــي تصــدر بحــق مــن يخالــف قــرار منــع التجول 
الــذي أتــى حمايــة للمواطــن والمقيــم والوطــن مــن فيــروس »كورونــا المســتجد« للحــد مــن تفشــي الوباء.

وتتكــون آليــة االعتــراض مــن عــدة خطــوات إلكترونيــة عبــر منصــة »أبشــر« بــدًءا مــن تســجيل الدخــول علــى 
الخدمــات اإللكترونيــة ثــم الدخــول علــى قائمــة خدماتــي )خدمــات عامــة(، ثــم الضغــط علــى أيقونــة الرســائل 
البيانــات المطلوبــة )الجهــة  ثــم تعبئــة حقــول  الرســائل والمعلومــات اإللكترونيــة(،  والطلبــات )نظــام 
الموجهــة لهــا االعتــراض - »لجــان النظــر فــي مخالفــات منــع التجــول«(، ثــم تحديــد المنطقــة التــي وقعــت 
فيهــا المخالفــة، ثــم تســجيل اســم الموضــوع و)تدويــن بيانــات االعتــراض برســالة(، ثــم رفــع المرفقــات إن 

ــا أن قبــول االعتــراض يســتلزم رفعــه خــالل مــدة شــهر مــن وقــوع المخالفــة. وجــدت، علًم

االعتراض ىلع مخالفات منع التجول عبر »أبشر«

ــا لتوصيــات  فــي إطــار الجهــود التــي تقــوم بهــا المملكــة فــي مواجهــة جائحــة فيــروس »كورونــا«، وتحقيًق
ــي  ــام ومحافظت ــة الدم ــي مدين ــول ف ــع التج ــدء من ــت ب ــم وق ــة تقدي ــررت وزارة الداخلي ــة، ق ــات الصحي الجه
ــق 3  ــة 10/ 8/ 1441هـــ، المواف ــوم الجمع ــن ي ــداء م ــك ابت ــًرا وذل ــة عص ــاعة الثالث ــى الس ــف إل ــف والقطي الطائ
أبريــل 2020م حتــى إشــعار آخــر، ويســتثنى مــن ذلــك الخدمــات والنشــاطات التــي ســبق اإلعــالن عنهــا وفــي 

ــة. ــة المعني ــا الجه ــي حددته ــط الت ــراءات والضواب ــق اإلج ــدود ووف ــق الح أضي
وأكــدت وزارة الداخليــة لجميــع ســكان المــدن والمحافظــات المشــار إليهــا، أن هــذا اإلجــراء يعــدُّ مــن 
اإلجــراءات االحترازيــة والضروريــة للحفــاظ علــى الصحــة العامــة، وتهيــب بالجميــع االلتــزام والتقيــد بإجــراءات 

ــة. ــة العام ــا للمصلح ــزل تحقيًق الع

تقديم وقت بدء منع التجول يف الدمام 
والطائف والقطيف
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فــي ضــوء التوصيــات الصحيــة المقدمــة مــن الجهــات المعنيــة بتعزيــز اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة للحــد 
مــن انتشــار فيــروس »كورونــا« الجديــد بالمملكــة، وحفاًظــا علــى صحــة وســالمة المواطنيــن والمقيميــن، 

أعلنــت وزارة الداخليــة مــا يلــي:
ــزل  ــك بع ــدة وذل ــة ج ــاء الســكنية بمحافظ ــن األحي ــدد م ــة بع ــة إضافي ــة صحي ــراءات احترازي ــق إج أواًل: تطبي
األحيــاء التاليــة: )كيلــو 14 جنــوب، کيلــو 14 شــمال، المحجــر، غليــل، القريــات، کيلــو 13، بتروميــن(، ومنــع الدخول 
ــن  ــة م ــاعة الثالث ــن الس ــداء م ــك ابت ــاعة، وذل ــدار 24 س ــى م ــا عل ــول فيه ــع التج ــا ومن ــروج منه ــا أو الخ إليه

عصــر الســبت 11 شــعبان 1441هـــ، الموافــق 4 أبريــل 2020م حتــى إشــعار آخــر.
ــة  ــل )الرعاي ــة مث ــات الضروري ــم لالحتياج ــن منازله ــروج م ــا بالخ ــار إليه ــاء المش ــكان األحي ــماح لس ــا: الس ثانًي
الصحيــة، والتمويــن( وذلــك داخــل نطــاق منطقــة العــزل خــالل الفتــرة مــن الســاعة السادســة صباًحــا حتــى 

الثالثــة عصــًرا.
ــع  ــي جمي ــول ف ــع التج ــات من ــالل أوق ــا خ ــة مهامه ــا بممارس ــرح له ــاطات المص ــع النش ــتمر جمي ــا: تس ثالًث
ــة  ــا الجه ــي تحدده ــط الت ــراءات والضواب ــق اإلج ــدود ووف ــق الح ــي أضي ــك ف ــا، وذل ــة صحًي ــاء المعزول األحي

ــة. المعني
ــاظ  ــة للحف ــا المملك ــي تبذله ــود الت ــار الجه ــي إط ــا ف ــمَّ اتخاذه ــراءات ت ــذه اإلج ــدت أن ه ــة أك ووزارة الداخلي
ــة،  ــات الصحي ــع الجه ــتمر م ــم المس ــع للتقيي ــا«، وتخض ــروس »كورون ــار في ــع انتش ــة بمن ــة العام ــى الصح عل
ــة  ــا للمصلح ــزل تحقيًق ــراءات الع ــد بإج ــزام والتقي ــة بااللت ــؤولياتهم الفردي ــعار مس ــع استش ــب بالجمي وتهي

العامــة.

أكــدت النيابــة العامــة أن إنتــاج أو نشــر الشــائعات عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي والمتعلقــة بالتجهيــزات 
الطبيــة وأدواتهــا أو الســلع واألغذيــة والمنطويــة علــى تزييــٍف للواقــِع بمظاهــر تســويقيه كاذبة من شــأنها 
ــاًل وغيــر صحيــح بعــدم وفــرة تلــك األدوات الطبيــة أو الســلع أو األغذيــة ومالءتهــا،  أن توجــد انطباًعــا مضّل
ُيعــدُّ مــن الجرائــم الكبيــرة الموجبــة للتوقيــف ويعاقــب مرتكبهــا وكل مــن اشــترك فيهــا عــن طريــق االتفــاق 
ــن  ــة ماليي ــى ثالث ــل إل ــة تص ــنوات وغرام ــس س ــى خم ــل إل ــدة تص ــجن م ــاعدة، بالس ــض أو المس أو التحري
لاير، ومصــادرة األجهــزة المســتخدمة فــي الجريمــة، ونشــر الحكــم علــى نفقــة المحكــوم عليــه حــال الحكــم 

باإلدانــة، طبًقــا للمــادة السادســة مــن نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة.

إجراءات احترازية صحية يف جدة ىلع مدار 24 
ساعة

النيابة العامة تشدد ىلع تجريم إنتاج ونشر 
الشائعات
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أمــر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - بتعليــق تنفيــذ 
األحــكام واألوامــر القضائيــة النهائيــة المتصلــة بحبــس المديــن فــي قضايــا الحــق الخــاص، مــع اإلفــراج 
ــكام  ــذ األح ــق تنفي ــك تعلي ــر، وكذل ــكام واألوام ــك األح ــًذا لتل ــس تنفي ــن ُحب ــوري - عم ــكل ف ــت - بش المؤق
ــى  ــك حت ــن، وذل ــن المنفصلي ــد الوالدي ــارة أح ــن زي ــن األوالد م ــة بتمكي ــة المتصل ــة النهائي ــر القضائي واألوام
تاريــخ إعــالن اللجنــة المعنيــة باتخــاذ جميــع اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة لمنــع تفشــي فيــروس »كورونــا« 

وزوال الظــروف االســتثنائية لجائحــة الفيــروس.
ورفــع وزيــر العــدل، رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي، الشــكر 
لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو 
الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظهمــا هللا - علــى هــذه الرعايــة الكريمــة 
ــا  ــار م ــي إط ــي ف ــذي يأت ــم، ال ــر الكري ــذا األم ــمولين به ــة المش ــي المملك ــي ومقيم ــة، لمواطن ــة الحاني واللفت
تبذلــه الدولــة مــن جهــود للحــد مــن تفشــي فيــروس »كورونــا« والحــرص علــى ســالمة الجميــع فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، وأن األولويــة هــي صحــة اإلنســان.
ــا  ــك. أم ــاذ ذل ــة بإنف ــة المعني ــعار الجه ــوري وإش ــكل ف ــا بش ــا إلكترونًي ــرى رفعه ــس ج ــر الحب ــد أن أوام وأك

ــك. ــة بذل ــالة نصي ــراف برس ــعار األط ــا وإش ــا إلكترونًي ــمَّ تعليقه ــال، فت ــارة لألطف ــة والزي ــكام الرؤي أح

أمر ملكي: تعليق تنفيذ أحكام حبس املدين 
بقضايا الحق الخاص

وشــددت النيابــة العامــة علــى أن مركــز الرصــد النيابــي يتابــع كل مــا يتــم تداولــه عبــر وســائل التواصــل 
ــددة. ــة المش ــة الجزائي ــة العقوب ــت طائل م، تح ــرَّ ــم ومج ــلوك آث ــى س ــه عل ــوي من ــا ينط ــد م ــي، ورص االجتماع
وأهابــت بالجميــع التحلــي بــروح المســؤولية، والســمو بالبواعــث والدوافــع فــي االســتخدام اآلمــن لوســائل 

التقنيــة، نأًيــا بالنفــس عمــا يؤثمهــا ويحاســبها.
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باشــرت هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد إجــراءات التحقيــق مــع قــاٍض بالمحكمــة العامــة بإحــدى مناطــق 
المملكــة بعــد ورود بــالغ عــن قيــام القاضــي باســتالم مبالــغ ماليــة )رشــوة( فــي قضايــا منظــورة لديــه 
ــورط  ــى ت ــة إل ــده، إضاف ــدم ض ــالغ المق ــة الب ــن صح ــات ع ــج التحري ــرت نتائ ــد أظه ــارة، وق ــتغال بالتج واالش
الوســيط الــذي عينــه القاضــي الســتالم مبالــغ الرشــوة بالتعــاون مــع شــقيق القاضــي )ضابــط برتبــة عقيــد( 
ــى المــال العــام،  ــم الرشــوة، وغســل األمــوال، واالشــتراك فــي االســتيالء عل ورجــال أعمــال ومحــامٍ، بجرائ
واســتغالل النفــوذ الوظيفــي، وســوء االســتعمال اإلداري، وتــمَّ القبــض علــى القاضــي بعــد اســتكمال 
إجــراءات القبــض والتوقيــف مــن المجلــس األعلــى للقضــاء اســتناًدا للمــادة )الثامنــة والســتين( مــن نظــام 
القضــاء. وقــد أقــر جميــع الموقوفيــن بالتهــم المنســوبة إليهــم والعمــل جــاٍر علــى إحالتهــم إلــى القضــاء بعــد 
ــل  ــردي ال يمث ــلوك ف ــو س ــي ه ــه القاض ــام ب ــا ق ــة أن م ــد الهيئ ــم. وتؤك ــراءات بحقه ــع اإلج ــتكمال جمي اس
نزاهــة وكفــاءة وعدالــة القضــاة فــي المملكــة، وإذ تثمــن الهيئــة دور المجلــس األعلــى للقضــاء ووزارة العدل 

فــي التنســيق الدائــم بمــا يحمــي اســتقالل القضــاء وعــدم التأثيــر علــى القضــاة فــي أعمالهــم.
ــن  ــن ومقيمي ــن مواطني ــخاص م ــن األش ــة م ــاف مجموع ــاد بإيق ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب ــت هيئ وقام
قامــوا باختــراق أمــر منــع التجــول، وعــرض مبالــغ ماليــة على ســبيل الرشــوة علــى رجــال األمن مقابــل إطالق 
ســراحهم وعــدم تحريــر مخالفــة بحقهــم، وقيــام بعضهــم باالعتــداء علــى رجــال األمــن بعــد رفــض قبــول 
ــة الرســمية، حيــث جــرى التحقيــق معهــم وإحالتهــم  ــات الحكومي ــات بالمركب الرشــوة منهــم، وإحــداث تلفي
ــاء  ــم لق ــة بحقه ــات النظامي ــى العقوب ــاع أقص ــة إليق ــة الجزائي ــى المحكم ــم إل ــام، وإحالته ــجن الع ــى الس إل
ــذه  ــة ه ــمية لمكافح ــات الرس ــن الجه ــة م ــود المبذول ــتهتار بالجه ــات واالس ــر والتعليم ــم األوام مخالفته

الجائحــة والتطــاول علــى رجــال األمــن ممــن ســخروا أنفســهم لخدمــة هــذا الوطــن وأبنائــه.
وتهيــب الهيئــة بأنهــا ماضيــة فــي تنفيــذ اختصاصاتهــا وفــق مبــدأ ســيادة النظــام، وتطبيــق األنظمــة بحــق 
كل مــن يمــّس المــال العــام بشــكل غيــر مشــروع أو ُيخــلُّ بواجباتــه الوظيفيــة المقــررة نظاًمــا، مشــيرة إلــى 
ــة  ــات الدول ــج مؤسس ــع نه ــق م ــة ال يتف ــات الوظيفي ــالل بالواجب ــن أو اإلخ ــن الموظفي ــاوزات أي م أن تج
فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن والمقيميــن بمرونــة إداريــة وتســهيالت إجرائيــة تتوافــق مــع األنظمــة بمــا 

يحقــق المصلحــة العامــة وتطلعــات والة األمــر. 

سقوط شبكة فساد يديرها قاٍض باملحكمة 
العامة
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صــرح المتحــدث الرســمي لرئاســة أمــن الدولــة، أنــه أثنــاء قيــام الجهــة المختصــة بمهــام القبــض علــى أحــد 
المطلوبيــن وُيدعــى عبدالرحيــم بــن أحمــد محمــود أبوطقيقــة الحويطــي )ســعودي الجنســية( بمنزلــه فــي 
منطقــة تبــوك، بــادر بإطــالق النــار تجــاه رجــال األمــن، وكان متحصًنــا فــي أعلــى المبنى خلف ســواتر عبــارة عن 
أكيــاس رمليــة، ولــم يســتجب لــكل الدعــوات التــي وجهــت لــه بتســليم نفســه مــن قبــل رجــال األمــن ومــن 
ــف  ــى الموق ــوف( اقتض ــة )مولوت ــات حارق ــاء زجاج ــار وإلق ــالق الن ــي إط ــتمراره ف ــة الس ــقائه، ونتيج ــد أش أح
التعامــل معــه لتحييــد خطــره، مــا نتــج عنــه وفاتــه وإصابــة اثنيــن مــن رجــال األمــن اللذيــن جــرى نقلهمــا إلــى 

المستشــفى فــي حينــه، وحالتهمــا الصحيــة مســتقرة، وبتفتيــش الموقــع ضبــط بداخلــه اآلتــي:
1 - رشاش.

2 – مسدس.
3 - بندقية.

4 ـ ساكتون هوائية.
5 - )33( طلقة رشاش حية.

6 - )12( طلقة بندقية حية.
7 - صندوق بداخله )13( زجاجة حارقة.

ورئاســة أمــن الدولــة إذ تعلــن عــن ذلــك لتؤكــد بأنهــا ســتتعامل بــكل حــزم مــع مــن يحــاول اإلخــالل باألمــن 
بــأي شــكل مــن األشــكال، وهللا الهــادي إلــى ســواء الســبيل.

نظمــت لجنــة مكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص بهيئــة حقــوق اإلنســان، برنامًجــا تدريبًيــا إلكترونًيــا عــن بعــد 
حــول تطبيــق آليــة اإلحالــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار باألشــخاص فــي مناطــق المملكــة، وذلــك بالتعــاون 

مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.
وشــارك فــي البرنامــج التدريبــي الــذي اســتمر يوميــن )73( مشــارًكا ومشــاركة مــن مختلــف الــوزارات 

والهيئــات بالمملكــة، وكذلــك بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي ذات العالقــة بمســاعدة الضحايــا.
مــه الخبيــر الدولــي فــي مكافحــة االتجــار باألشــخاص، خبيــر مكتــب األمــم  وناقــش البرنامــج التدريبــي الــذي قدَّ
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة الدكتــور مهنــد الدويــكات، عــدًدا مــن المحــاور، هــي: مفهــوم االتجــار 
باألشــخاص حســب النظــام الوطنــي الســعودي، والبروتوكــول الدولــي والنظــام القانونــي الســعودي 
التوجيهيــة لحمايــه الضحايــا ومســاعدتهم، وآليــة  لمكافحــة االتجــار باألشــخاص لعــام2009م، والمبــادئ 

مقتل مطلوب يف تبوك وإصابة اثنين من رجال 
األمن

برنامج تدريبي إلكتروني ملكافحة جرائم االتجار 
باألشخاص
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صــرح مصــدر مســؤول بــوزارة الداخليــة، أنــه إلحاًقــا لمــا ســبق اإلعــالن عنــه بتاريــخ 14 / 8 / 1441هـــ، المتضمــن 
الســماح بتقديــم خدمــات المطاعــم )ماعــدا المركبــات المتنقلــة ومطاعــم الحفــالت ومطابــخ الوالئــم( 
للطلبــات الخارجيــة وعــن طريــق تطبيقــات التوصيــل أو أســطولها الخــاص مــع مراعــاة االشــتراطات 
ــة؛  ــق المملك ــع مناط ــي جمي ــاء ف ــرة مس ــاعة العاش ــى الس ــة، حت ــات المختص ــن الجه ــدة م ــة المعتم الصحي
فقــد تقــرر تعديــل األوقــات التــي يســمح خاللهــا بفتــح نشــاط المطاعــم فــي شــهر رمضــان المبــارك لتكــون 

مــن الســاعة الثالثــة عصــًرا حتــى الســاعة الثالثــة فجــًرا.
وأكــدت وزارة الداخليــة للجميــع أهميــة االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة والضروريــة للحفــاظ علــى الصحــة 

ــة. ــة العام ــق المصلح ــات لتحقي ــد بالتعليم ــزام والتقي ــع االلت ــت بالجمي ــة، وأهاب العام

ــى  ــت( عل ــم )فرج ــل اس ــق يحم ــد تطبي ــمَّ رص ــه ت ــجون، أن ــة للس ــة العام ــمي للمديري ــدث الرس ــح المتح أوض
ــة. ــارج المملك ــن خ ــه م ــم إدارت ــر )Google play(، تت متج

ر المواطنيــن والمقيميــن مــن التعامــل مــع هــذا التطبيــق حفاًظــا علــى حقوقهــم وأموالهــم، حيــث إنــه  وحــذَّ
ــا أنــه لــم يتــم ترخيــص أي  ال يحمــل أي صفــة رســمية، وتشــرف عليــه جهــات خارجيــة غيــر مصــرح لهــا، مبيًن

تطبيــق علــى المتاجــر اإللكترونيــة يختــص بخدمــة )فرجــت(.
ــة لحــذف هــذا التطبيــق  ــة والنظامي وأكــد أن المديريــة العامــة للســجون، اتخــذت كافــة اإلجــراءات القانوني

مــن المتجــر، ومنــع مؤسســيه مــن إصــداره مــرة أخــرى.
وأفــاد بأنــه يمكــن للراغبيــن بالتبــرع لمســتفيدي خدمــة )فرجــت( التــي تشــرف عليهــا المديريــة العامــة 

للســجون مــن خــالل منصــة »أبشــر«.

تعديل أوقات نشاط املطاعم يف رمضان

»السجون« تحذر من تطبيق »فرجت«

اإلحالــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار باألشــخاص فــي المملكــة، بــدًءا مــن التعــرف علــى الضحايــا ومــروًرا 
باإليــواء والتحديــد الرســمي والحمايــة والمســاعدة والعــودة الطوعيــة وإعــادة االندمــاج، باإلضافــة إلــى 

ــة. ــة الوطني ــة اإلحال ــق آلي ــة لتطبي ــات المختلف ــن الجه ــيق بي ــة التنس كيفي
ويأتــي البرنامــج التدريبــي ضمــن اتفاقيــة التعــاون بيــن هيئــة حقوق اإلنســان ومكتب األمــم المتحــدة المعني 
بالمخــدرات والجريمــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تجســيًدا لتطويــر منظومــة التنســيق والتعــاون بيــن 

ــات المختلفة. الجه
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أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - أمــًرا ملكًيــا يقضــي 
بوضــع ضوابــط تضمــن الحــد مــن ممارســة نشــاط التمويــل مــن غيــر المرخــص لهــم وفــق نظــام مراقبــة 
شــركات التمويــل بمــا يكفــل دقــة رصــد المخالفيــن وتســريع محاكمتهــم وإيقــاع العقوبــات المقــررة 
عليهــم نظاًمــا؛ بمــا يضمــن حمايــة االقتصــاد، والمنــع مــن اســتغالل احتياجــات العمــوم بتمويلهــم بطــرق 

غيــر نظاميــة.
ــن وزيــر العــدل، رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي، مضاميــن  وثمَّ
أمــر خــادم الحرميــن الشــريفين - أيــده هللا - مؤكــًدا أن الضوابــط الجديــدة ســتحد - بعــون هللا - مــن مزاولــة 
نشــاط التمويــل لغيــر المرخــص لهــم بمزاولــة هــذا النشــاط، ممــا سيســهم فــي الحــد مــن اســتغالل تعثــر 
المدينيــن مــن خــالل تمويلهــم بطــرق غيــر نظاميــة، ال تراعــي وضــع المديــن االئتمانــي ومــدى قدرتــه علــى 
الوفــاء؛ إضافــة إلــى تحميلــه أعبــاء مرتفعــة جــراء تمويــل ال يخضــع لرقابــة وإشــراف الجهــة المختصــة بمراقبــة 

شــركات التمويــل؛ مــا يــؤدي إلــى عــدم قــدرة المدينيــن علــى تنفيــذ التزاماتهــم.
وأوضــح أن األمــر الملــيك الكريــم تضمــن الربــط اإللكترونــي مــع مؤسســة النقــد العربــي الســعودي إلنفــاذ 

موجبــه ووضــع اآلليــات والترتيبــات الالزمــة بالشــراكة بيــن الجهتيــن.
ــل  ــاطات التموي ــن نش ــة أي م ــر مزاول ــل تحظ ــركات التموي ــة ش ــام مراقب ــن نظ ــة م ــادة الرابع ــر أن الم ُيذك
المحــددة فــي النظــام إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص بذلــك وفــق أحــكام هــذا النظــام، أو األنظمــة المرعيــة 
األخــرى، ويحظــر علــى أي شــخص غيــر مرخــص لــه أن يســتعمل - بــأي وســيلة - مــا يــدل علــى مزاولــة 
نشــاطات التمويــل المحــددة فــي النظــام أو مــا يوحــي بمعناهــا، أو أن يســتعمل فــي وثائقــه، أو أوراقــه، أو 
ــة  ــن عقوب ــة والثالثي ــادة الخامس ــن الم ــة م ــرة الثاني ــددت الفق ــا ح ــا، كم ــارة ترادفه ــظ أو عب ــه، أي لف إعالنات

ــام. ــة النظ مخالف

صـــرح الـمتحـــدث الـرســـمي لـلمديـــرية الـــعامة لمكافحــة المخــدرات، أن الجهــات المختصــة بالمديريــة، وهــي 
نــت مــن كشــف مخطــط  تتابــع المخططــات اإلجراميــة الـتـــي تـسـتـهـــدف المـــملكة بالمــواد المخــدرة، تمكَّ
لتهريــب كميــة كبيــرة مــن أقــــراص »اإلمـفـيتـامـــين« الـــمخدر إلــى الـــمملكة بعــد تمريرهــا عبــر عــدد من دول 

الـجـوار.

بأمر ملكي.. ضوابط للحد من مخالفات نشاط 
التمويل

إحباط تهريب أكثر من 19 مليون قرص 
»إمفيتامين«
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انطلقــت منافســات المبــادرة الرقميــة الوطنيــة »هوماثــون« التــي ينظمهــا االتحــاد الســعودي لألمــن 
الســيبراني والبرمجــة والدرونــز – عــن بعــد - بهــدف بنــاء حلــول تقنيــة تســهم فــي التخفيــف مــن حــدة تأثيــرات 

فيــروس »كورونــا« علــى العالــم.
وتقــدم للمشــاركة فــي المســابقة 10 آالف مطــور ومبرمــج مــن 51 دولــة فــي العالــم، يتنافســون علــى ابتــكار 
ــة  ــة، والتقني ــة اإللكتروني ــي: الحكوم ــون«، ه ــي الـ«هوماث ــة ف ــارات متاح ــن 8 مس ــدة ضم ــة جدي ــول تقني حل

الماليــة، والصحــة، والتعليــم، والتجــارة، والعمــل عــن بعــد، والترفيــه، وقطاعــات الخدمــات اللوجســتية.
وتســهم مخرجــات »هوماثــون« فــي إيجــاد حلــول تقنية تســتفيد منهــا الحكومــات والشــركات والمجتمعات 

واألفــراد، عــالوة علــى خلــق روابــط وتواصــل مهنــي بيــن المطوريــن والتقنييــن مــن جميــع أنحــاء العالم.
وأقيمــت مســابقة الـ«هوماثــون« عــن ُبعــد عبــر منصــات افتراضيــة لرفــع المشــاركات، وعــرض ورش عمــل 
ــم  ــل قدراته ــم وتفعي ــر مهاراته ــي تطوي ــاركين ف ــاعدة المش ــن لمس ــراء تقنيي ــدين وخب ــات لمرش وجلس

خــالل مشــاركتهم فــي الـ«هوماثــون«.

10 آالف مطور من 51 دولة يشاركون يف 
»هوماثون«

وتـــمَّ عـــلى الفــور اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والتنســيق مــع الهيئــة العامــة للجمــارك، وجــرى إحبــاط محاولــة 
التهريــب، وضبــط المــواد المخــدرة المكونــة مــن )19,264,000( تســعة عشــر مليوًنــا ومائتيــن وأربعــة وســتين 
ألــف قــرص »أمفيتاميــن« تــمَّ إخفاؤهــا فــي عبــوات عشــبة )المتــة(، كمــا تــمَّ القبــض علــى المتورطيــن فـــي 

اســتقبالها، وعددهــم 4 متهميــن، واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة بحقهــم.



فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
ــا  شــهر أبريــل 2020، ونســلط الضــوء علــى أهــم اإلنجــازات والقــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة للمضــي قدًم

نحــو تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي

تـقرير الـحالة الـسعـودية
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أعلنــت الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية عــن عــدٍد مــن التســهيالت للشــركات المســتثمرة والعاملــة 
فــي قطــاع الصناعــات العســكرية التــي تهــدف إلــى دعــم قطــاع الصناعــات العســكرية بالمملكــة لمواكبــة 
ــاره  ــف آث ــد - 19(، ولتخفي ــد )كوفي ــا« الجدي ــروس »كورون ــة في ــة لمكافح ــا الدول ــي تبذله ــرة الت ــود الكبي الجه
الماليــة واالقتصاديــة المحتملــة، وتنفيــًذا لألمــر الملــيك الصــادر بشــأن وضــع حوافــز ومبــادرات تهــدف إلــى 
تخفيــف اآلثــار االقتصاديــة والتنمويــة علــى القطــاع الخــاص حيــال تداعيــات انتشــار الفيــروس والتدابيــر 

ــاره. ــة انتش ــذة لمكافح المتخ
وقــد أعلنــت الهيئــة عــن حزمــة مــن التســهيالت المتعلقــة بإجــراءات إصــدار تراخيــص مزاولــة أنشــطة 
الصناعــات العســكرية فــي المملكــة، ومنهــا تمديــد جميــع التصاريــح التأسيســية الصــادرة قبــل التاســع مــن 
شــهر ذي القعــدة مــن العــام 1441هـــ، الموافــق 30 مــن شــهر يونيــو 2020م لمــدة 3 أشــهر، إضافــة إلــى تأجيل 
دفــع الرســوم المتعلقــة بإصــدار تراخيــص مزاولــة أنشــطة الصناعــات العســكرية، وكذلــك تراخيــص تقديــم 

الخدمــات العســكرية حتــى تاريــخ 13 محــرم مــن العــام 1442هـــ، الموافــق 1 ســبتمبر 2020.
كمــا أعلنــت الهيئــة عــن تمديــد مــدة تصحيــح األوضــاع للشــركات القائمــة ألجــل تطبيــق اشــتراطات الهيئــة 
مــن تاريــخ 21 محــرم 1442هـــ، الموافــق 9 ســبتمبر 2020م حتــى تاريــخ 16جمــادى األولــى 1442هـــ، الموافــق 31 
ديســمبر 2020م، إضافــة إلــى تمديــد مــدة االســتجابة لجميــع مالحظــات الهيئــة عبــر منصــة التراخيــص التــي 

كانــت محــددة بـــ14 يوًمــا لتصبــح مفتوحــة حتــى تاريــخ 9 ذو القعــدة 1441هـــ، الموافــق 30 يونيــو 2020م.
ــادرات  ــن مب ــة م ــروة المعدني ــة والث ــه وزارة الصناع ــت عن ــا أعلن ــى م ــة إل ــهيالت - إضاف ــذه التس ــاءت ه وج
لتحفيــز المســتثمرين فــي القطــاع الصناعــي - مــن منطلــق حــرص الهيئــة علــى تمكيــن وتنظيــم آليــات إصــدار 
التراخيــص الصناعيــة العســكرية فــي المملكــة ســعًيا منهــا إلــى تطويــر قطــاع مســتدام للصناعــات الدفاعيــة 
واألمنيــة فــي الســعودية ليســهم فــي تعزيــز اســتقالليتها االســتراتيجية فــي هــذا المجــال، ويوّطــد أســس 

أمنهــا القومــي ويدعــم ازدهارهــا االقتصــادي واالجتماعــي.
وكانــت الدولــة فــي إطــار جهودهــا لتخفيــف تداعيــات الجائحــة، قــد أطلقت حزمــة تدابيــر عاجلة بقيمــة تتجاوز 
ــذ اإلجــراءات الوقائيــة، ومــن بينهــا دعــم القطــاع  ــر المتطلبــات الماليــة الالزمــة لتنفي ــار لاير لتوفي )120( ملي
ــة  ــة واالقتصادي ــار المالي ــة اآلث ــادي ومواجه ــو االقتص ــز النم ــي تعزي ــدوره ف ــام ب ــن القي ــه م ــاص وتمكين الخ

لفيــروس »كورونــا«.
ونشــرت الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية، فــي وقــت ســابق، تعميًمــا لجميــع المؤسســات والشــركات 
العاملــة فــي قطــاع الصناعــات العســكرية يتضمــن ضــرورة اتخــاذ كل التدابيــر الوقائيــة واالحترازيــة التــي مــن 
ــالمة  ــى س ــا عل ــد )COVID-19( وحفاًظ ــا« الجدي ــروس »كورون ــار في ــة انتش ــي مكافح ــهم ف ــأنها أن تس ش
ــن  ــل ع ــم العم ــم أن يت ــن التعمي ــث تضّم ــن، حي ــن ومقيمي ــن مواطني ــاع م ــذا القط ــي ه ــن ف ــع العاملي جمي
ُبعــد وفــق تقديــر كل جهــة بمــا ال يؤثــر علــى العمليــات التشــغيلية لهــا، مــع االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات 

الخاصــة باألمــن الســيبراني واالتصــال عــن ُبعــد للحفــاظ علــى ســرية المعلومــات المتداولــة.

تسهيالت لشركات الصناعات العسكرية
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ــا، عقــب االجتمــاع االفتراضــي لقمــة  ــا افتراضًي عقــد وزراء التجــارة واالســتثمار بمجموعــة العشــرين اجتماًع
القــادة االســتثنائية لمواجهــة فيــروس »كورونــا« )كوفيــد – 19(، تحــت رئاســة المملكــة العربيــة الســعودية 
لمجموعــة العشــرين، بهــدف مناقشــة أثــر جائحــة »كورونــا« علــى التجــارة الدوليــة واالســتثمار وتقييــم آثارهــا 

عمــاًل بالتوجيــه الصــادر عــن بيــان قــادة مجموعــة العشــرين.
وافتتــح وزيــر التجــارة، الدكتــور ماجــد القصبــي، االجتمــاع االفتراضــي مســلًطا الضــوء علــى هــذه األزمــة 
البشــرية التــي يواجههــا العالــم فــي الفتــرة الحاليــة، ومــا نجــم عنهــا مــن تراجــع اقتصــادي لــم يســبق لــه مثيــل 
منــذ عــام 2008م، وأن أعضــاء مجموعــة العشــرين يمتلكــون مًعــا »األدوات التــي مــن شــأنها أن تغيــر مســار 
ــى  ــتويات إل ــى المس ــن أعل ــاون ضم ــيق والتع ــن التنس ــد »م ــة لمزي ــة الملح ــى الحاج ــد عل ــة«، وأك ــذه األزم ه
جانــب التدابيــر الوقائيــة المناســبة لتخفيــف األثــر الناجــم عــن هــذه الجائحــة علــى الصحــة واالقتصــاد العالمــي 

والتجــارة واالســتثمار«.
ــي  ــة ف ــتعادة الثق ــة الس ــبل الممكن ــة، الس ــتثمار بالمجموع ــارة واالس ــش وزراء التج ــاع، ناق ــالل االجتم وخ
التجــارة واالســتثمار، وأجمعــوا علــى مواصلــة الحــوار وتبــادل الخبــرات، وتيســير حركــة تدفق سالســل اإلمداد 
لألجهــزة والمنتجــات الطبيــة والمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة األساســية والمنتجــات والخدمــات األساســية 
األخــرى عبــر الحــدود، وأن تكــون التدابيــر االحترازيــة الطارئــة لمكافحــة جائحــة »كورونــا« )كوفيــد – 19( متوازنــة 
وشــفافة ومؤقتــة؛ والعمــل مًعــا لتوفيــر بيئــة تجاريــة واســتثمارية حــرة وعادلــة وغيــر تمييزيــة ويمكــن التنبؤ 

بهــا.
التجــارة واالســتثمار بمجموعــة العشــرين باالمتثــال لمــا ورد فــي بيــان قــادة مجموعــة  وتعهــد وزراء 
العشــرين المتمثــل فــي مضاعفــة التنســيق والتعــاون بيــن أعضــاء المجموعــة والمنظمــات الدوليــة المعنية 

ــد – 19(. ــا« )كوفي ــة »كورون ــاق لجائح ــعة النط ــار واس ــن اآلث ــد م للح

اجتماع وزراء التجارة واالستثمار بمجموعة 
العشرين

تـقرير الـحالة الـسعـودية
التقرير الثالث - مارس 302020
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أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، أمــره الكريــم القاضــي باســتثناء 
العامليــن الســعوديين فــي منشــآت القطــاع الخــاص المتأثــرة مــن التداعيــات الحاليــة جــراء انتشــار فيــروس 
ــن  ــام التأمي ــن نظ ــرة، م ــة عش ــرة، والرابع ــة، والعاش ــواد الثامن ــن الم ــد - 19 (، م ــتجد ) كوفي ــا« المس »كورون
ضــد التعطــل عــن العمــل، بحيــث يحــق لصاحــب العمــل بــداًل مــن إنهــاء عقــد العامــل الســعودي أن يتقــدم 
للتأمينــات االجتماعيــة بطلــب صــرف تعويــض شــهري للعامليــن لديــه بنســبة 60% مــن األجــر المســجل فــي 
التأمينــات االجتماعيــة لمــدة ثالثــة أشــهر، بحــد أقصــى تســعة آالف لاير شــهرًيا، وبقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 

9 مليــارات لاير.
ــن  ــد ب ــتاذ محم ــة األس ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــس إدارة المؤسس ــس مجل ــة، رئي ــر المالي ــع وزي ورف
عبــدهللا الجدعــان، شــكره لخــادم الحرميــن الشــريفين، مؤكــًدا أن األمــر الملــيك الكريــم يأتــي امتــداًدا لحرصــه 
ومتابعتــه - حفظــه هللا - علــى التخفيــف مــن اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن تبعــات الجائحــة العالميــة 
ــن  ــالمة المواطني ــن س ــي تضم ــة، الت ــراءات كاف ــاذ اإلج ــاص، واتخ ــاع الخ ــآت القط ــى منش ــد - 19( عل ) كوفي
والمقيميــن، والحــد مــن التداعيــات االقتصاديــة علــى ســوق العمــل وتوطينــه ونمــوه مــن خــالل إيجــاد 
ــد  ــن يفق ــل لم ــل بدي ــر دخ ــم، وتوفي ــن لوظائفه ــدان العاملي ــدم فق ــي ع ــهم ف ــي تس ــة الت ــول البديل الحل

الدخــل مــن العمــل.

بأمر خادم الحرمين.. الحكومة تتحمل 60% من 
رواتب القطاع الخاص 

واختتــم معالــي وزيــر التجــارة االجتمــاع بالتشــديد علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون بيــن دول العشــرين فــي 
التصــدي لوبــاء )COVID-19(، وســلط الضــوء علــى أهميــة المراقبــة الدقيقة لكيفيــة تطور الوضــع، واالجتماع 
مــرة أخــرى حســب الضــرورة لالتفــاق علــى إجــراءات أخــرى. وفــي نهايــة االجتمــاع، توافقــت الــدول األعضــاء 
وأيــدت إصــدار البيــان الــوزاري لهــذا االجتمــاع الــذي يؤكــد للعالــم تصميــم دول العشــرين علــى التخفيــف مــن 

.))19 – COVID آثــار
وأشــاد المجتمعــون بجهــود المملكــة الملموســة فــي رئاســة مجموعــة العشــرين وإدارتهــا أزمــة فيــروس 

»كورونــا« المســتجد.
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ــل  ــد التعط ــن ض ــام التأمي ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــروط المنص ــب الش ــتكون بموج ــم س ــة الدع ــح أن آلي وأوض
عــن العمــل )ســاند(، للمنشــآت المشــمولة باألمــر الملــيك الكريــم، حيــث تغطــي نســبة 100% مــن الســعوديين 
العامليــن فــي المنشــآت التــي لديهــا 5 عامليــن ســعوديين أو أقــل، وتصــل حتــى 70% مــن الســعوديين 
العامليــن فــي المنشــآت التــي يتجــاوز عــدد العامليــن الســعوديين فيهــا 5 عمــال، مــع إعفــاء صاحــب العمــل 
ــل  ــزام العام ــأة إل ــق للمنش ــيك، وال يح ــر المل ــق األم ــتفيدين وف ــهري للمس ــر الش ــع األج ــزام بدف ــن االلت م

بالعمــل خــالل فتــرة صــرف التعويــض.
ــا ومئتــي ألــف( عامــل ســعودي،  كمــا أوضــح أن عــدد المؤهليــن لالســتفادة مــن التعويــض يتجــاوز )مليوًن
ويبــدأ التقديــم علــى التعويــض بدايــة مــن شــهر أبريــل، وســيكون الصــرف ابتــداء مــن أول يــوم عمــل فــي 
ــع منشــآت القطــاع  ــن الســعوديين فــي جمي ــة أجــر شــهر أبريــل، وذلــك للعاملي ــو 2020م لتغطي شــهر ماي
الخــاص التــي تعــذر عليهــا دفــع أجــور العامليــن الســعوديين لديهــا بســبب تداعيــات أزمــة فيــروس 
»كورونــا« المســتجد )كوفيــد - 19(. واشــترط األمــر الملــيك أن تلتــزم المنشــآت باســتئناف دفع أجــور العاملين 
المســتفيدين لديهــا وفــق األمــر الملــيك الكريــم، فــور توقــف التعويــض، كمــا تلتــزم المنشــأة باالســتمرار فــي 

دفــع األجــور لبقيــة العمــال )الســعوديين وغيــر الســعوديين( غيــر المشــمولين بهــذا التعويــض.
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أولى دفعات مبادرة دعم التوظيف
أودع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف(، أولــى دفعــات مبــادرة دعــم التوظيــف التــي تجــاوزت 51 
مليــون لاير فــي حســابات المنشــآت المســتفيدة مــن المبــادرة لدعــم نحــو 22 ألــف ســعودي وســعودية 
يعملــون بالقطــاع الخــاص عــن شــهر أبريــل 2020 للمنشــآت التــي اســتوفت متطلبــات التســجيل حتــى تاريــخ 
24 أبريــل 2020م، مــن خــالل الدخــول لحســاب المنشــأة بالبرنامــج والموافقــة اإللكترونيــة علــى اتفاقيــة الدعم 

وإدخــال رقــم اآليبــان البنــيك.
ويعمــل الصنــدوق علــى إتمــام إجــراءات الصــرف للمنشــآت التــي اســتكملت المتطلبــات عــن شــهر مــارس 

2020م.
وتأتــي مبــادرة دعــم التوظيــف التــي أطلقهــا الصنــدوق ضمــن مبــادرات الدعــم الحكوميــة لتمكيــن المنشــآت 
ــات  ــر تداعي ــن، وتأثي ــتثنائي الراه ــادي االس ــع االقتص ــل الوض ــي ظ ــا، ف ــة أعماله ــتقرارها وتنمي ــان اس وضم

فيــروس »كورونــا«   .            
ويمكــن للمنشــآت تســجيل الموظفيــن الســعوديين والســعوديات الذيــن تبــدأ أجورهــم مــن 3200 لاير فــي 
مبــادرة دعــم التوظيــف قبــل نهايــة آخــر موعــد التســجيل فــي 10 مايــو 2020، مــن أجــل االســتفادة مــن الفتــرة 
االســتثنائية التــي أتاحهــا الصنــدوق للمنشــآت، لالســتفادة مــن المبــادرة بأثــر رجعــي، مــن خــالل الدخــول إلــى 
صفحــة المبــادرة علــى البوابــة الوطنيــة للعمــل )طاقــات(. ويتــاح للمنشــآت االســتفادة مــن هــذا االســتثناء 
فــي مبــادرة دعــم التوظيــف مــن خــالل تســجيل الموظفيــن والموظفــات الســعوديين الذيــن تتــراوح 
أجورهــم بيــن 3200 لاير و15 ألــف لاير المســجلين لديهــا مــن تاريــخ 1 يوليــو 2019 )بأثــر رجعــي( فقــط إلــى 27 

أبريــل 2020م.

وأشــار معالــي وزيــر الماليــة إلــى أن المســتفيدين مــن نظــام التعطــل عــن العمــل )ســاند( مــن الموظفيــن 
الســعوديين وفــق األمــر الملــيك الكريــم، يســري بشــأنهم أيًضــا مــا أقرتــه مؤسســة النقــد العربي الســعودي 
مــن حزمــة اإلجــراءات االحترازيــة لمواجهــة آثــار جائحــة »كورونــا« للحــد مــن التأثير علــى األنشــطة االقتصادية، 
ومنهــا تأجيــل األقســاط المســتحقة للمنتجــات التمويليــة دون تكلفــة أو رســوم إضافيــة لمــدة ثالثــة أشــهر.
ُيذكــر أن األمــر الملــيك، فــّوض لجنــة مــن عــدة جهــات بوضــع ضوابــط ومعاييــر الســتفادة منشــآت القطــاع 
الخــاص مــن هــذه اإلجــراءات والرفــع بمقتــرح تمديــد المــدة بمــا يتجــاوز ثالثــة أشــهر للمنشــآت األكثــر تأثــًرا 

وحســب تطــورات األزمــة.
ــة لمســاندة  ــادرات عاجل وكانــت حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين قــد أقــّرت فــي 20 مــارس الماضــي، مب
مــن  تأثــًرا  األكثــر  االقتصاديــة  واألنشــطة  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  خاصــًة  الخــاص،  القطــاع 
ــار لاير، تمّثلــت فــي إعفــاءات وتأجيــل بعــض  ــادرات بلغــت قيمتهــا 70 ملي تبعــات هــذه الجائحــة، بحجــم مب
المســتحقات الحكوميــة لتوفيــر ســيولة علــى القطــاع الخــاص ليتمكــن مــن اســتخدامها فــي إدارة أنشــطته 
االقتصاديــة، إضافــًة إلــى برنامــج الدعــم الــذي أعلنــت تقديمــه مؤسســة النقــد العربــي الســعودي للمصــارف 

ــة. ــة الحالي ــي المرحل ــار لاير ف ــغ 50 ملي ــطة بمبل ــرة والمتوس ــآت الصغي ــة، والمنش ــات المالي والمؤسس
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مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين يف 
توصيل الطلبات 

أعلــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف(، بالشــراكة مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
وهيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، عــن إطــالق مبــادرة جديــدة لدعــم الســعوديين والســعوديات 

العامليــن فــي خدمــة توصيــل الطلبــات مــن خــالل التطبيقــات، بدعــم شــهري يصــل إلــى 3000 لاير.
وتأتــي هــذه المبــادرة ضمــن مبــادرات الصنــدوق الهادفــة إلــى رفــع مســتويات التوطيــن فــي هــذا النشــاط، 
ــراءات  ــتجابة لإلج ــر(، واس ــل الح ــا )العم ــة ومنه ــل المختلف ــاط العم ــي أنم ــدة تلب ــل جدي ــرص عم ــق ف وخل
الصحيــة االحترازيــة التــي اعتمدتهــا الدولــة مــن خــالل عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والمحفــزات الماليــة 

للحــد مــن التبعــات االقتصاديــة والصحيــة لجائحــة »كورونــا«.
وأوضــح الصنــدوق، أن برنامــج »دعــم العمــل الحــر للعامليــن فــي خدمــة توصيــل الطلبــات مــن خــالل 
م دعًمــا مالًيــا لقائــدي مركبــات توصيــل الطلبــات الســعوديين، يصــل إلــى 3000 لاير شــهرًيا،  التطبيقــات« يقــدِّ

ــوم 6 /4 /2020م. ــن ي ــه م ــتفادة من ــه لالس ــج، وإتاحت ــالق البرنام ــدأ إط ــن، وب ــهرين ميالديي ــدة ش لم
ــن )هــدف( أن ضوابــط الدعــم فــي البرنامــج، تشــترط أن يكــون المتقدم بطلب الدعم ســعودي الجنســية  وبيَّ
 ،freelance.sa ذكــر، أنثــى(، وأن ُيصــدر وثيقــة »عمــل حــر« ســارية مــن خــالل بوابــة العمــل الحــر عبــر الرابــط(

وتدعــم مبــادرة دعــم التوظيــف، أجــور الســعوديين والســعوديات الذيــن تــمَّ توظيفهــم فــي كافــة منشــآت 
القطــاع الخــاص، مــن تاريــخ 1 يوليــو 2019 )بأثــر رجعــي(، وكذلــك أي توظيــف جديــد، حيــث يبــدأ الدعــم من نســبة 

30% حتــى 50% مــن األجــر الشــهري للموظــف لمــدة ســنتين   .            
ــد  ــد توظيــف اإلنــاث، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وعن وتحصــل المنشــآت علــى دعــم إضافــي بنســبة 10% عن
ــى أال  ــطة، عل ــر والمتوس ــة الصغ ــرة ومتناهي ــآت الصغي ــي المنش ــية، وف ــر الرئيس ــدن غي ــي الم ــف ف التوظي

ــل. ــا أق ــف، أو 3000 لاير، أيهم ــهري للموظ ــر الش ــن األج ــم 50% م ــى للدع ــد األقص ــاوز الح يتج
يذكــر أن المبــادرات التــي تســتهدف األفــراد العامليــن فــي القطــاع الخــاص تأتــي فــي إطــار حزمــة مــن 
المبــادرات والتدابيــر الماليــة والنظاميــة العاجلــة التــي أطلقتهــا المملكــة للحــد مــن اآلثــار االقتصاديــة علــى 
توطيــن الوظائــف، ودعــم منشــآت القطــاع الخــاص تأكيــًدا لدورهــا كشــريك أساســي فــي المنظومــة 
االقتصاديــة. ولمزيــد مــن المعلومــات حــول المبــادرات وآليــة االســتفادة منهــا، يمكــن زيــارة صفحــة 
https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default. :المبــادرات الرئيســة مــن خــالل الرابــط: التالــي

aspx
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تمديد صالحية بطاقات الصرف اآللي وتعليق 
تجميد الحسابات البنكية

ــات  ــة بطاق ــد صالحي ــى تمدي ــارف إل ــوك والمص ــاما« البن ــعودي »س ــي الس ــد العرب ــة النق ــت مؤسس ه وجَّ
الصــرف اآللــي المنتهيــة أو التــي علــى وشــك االنتهــاء حتــى تاريــخ 10 / 10 / 1441هـــ، مــع أهمية اســتيفاء موافقة 
العميــل علــى التمديــد، ومراعــاة بحــث الحلــول الالزمــة لتســهيل إجــراءات تجديدهــا وإيصالهــا للعمــالء بكافة 

الســبل المتاحــة. 
ــة أو  ــة الوطني ــاء الهوي ــبب انته ــراد؛ بس ــة لألف ــابات البنكي ــد الحس ــق تجمي ــد تعلي ــة تمدي ــرَّت المؤسس وأق
تحــول حالــة الحســاب إلــى حســاب راكــد، وكذلــك تعليــق تجميــد الحســابات البنكيــة لألشــخاص االعتبارييــن 
وصالحيــة المفوضيــن بالتوقيــع عليهــا لألســباب المرتبطــة بانتهــاء الهويــة، كانتهــاء الســجل التجــاري الــذي 

تعــذر تجديــده بســبب انتهــاء الهويــة، أو انتهــاء هويــة المفــّوض حتــى إشــعاٍر آخــر.
 ،)19-COVID( »ويأتــي ذلــك امتــداًدا لجهــود المؤسســة المبذولــة لمواجهــة تداعيــات فيــروس »كورونــا
وانطالًقــا مــن حرصهــا علــى تذليــل الصعوبــات التــي قــد تواجــه عمــالء البنــوك والمصــارف، لالســتفادة مــن 

الخدمــات المصرفيــة فــي ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية.

ــي  ــواًء ف ــا، س ــل حالًي ــى رأس العم ــون عل ــنة، وأال يك ــى )60( س ــد عل ــنة وال يزي ــن )18( س ــره ع ــل عم وأال يق
القطــاع الخــاص، أو الحكومــي.

وُيمكــن لقائــدي مركبــات توصيــل الطلبــات االســتفادة مــن دعــم البرنامــج، مــن خــالل زيــارة بوابــة العمــل 
الحــر freelance.sa، ومــن ثــم التســجيل بالضغــط علــى خيــار »ســجل معنــا فــي توصيــل الطلبــات«، ثــم 
»إنشــاء حســاب«، وبعــد ذلــك التقديــم علــى إصــدار وثيقــة تحــت نشــاط »توصيــل الطلبــات«، وبعــد الحصــول 

علــى وثيقــة العمــل الحــر، ُيمكــن للمســتفيد اســتكمال إجــراءات طلــب الدعــم مــن خــالل نفــس البوابــة.
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50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع 
أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - أيــده هللا - أمــره الكريــم 
ــتحقات  ــداد مس ــل س ــاء وتعجي ــم وإعف ــي دع ــت ف ــة تمثَّل ــادرات اإلضافي ــن المب ــة م ــى حزم ــة عل بالموافق

القطــاع الخــاص.
وبهــذه المناســبة رفــع وزيــر الماليــة، وزيــر االقتصــاد والتخطيــط المكّلــف األســتاذ محمــد بــن عبــدهللا 
ــى  ــده هللا - عل ــعود - أي ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــكره لخ ــان، ش الجدع
موافقتــه الكريمــة علــى المبــادرات اإلضافيــة، مؤكــًدا أن الحكومــة اتخــذت عــدًدا مــن اإلجــراءات االحترازيــة 
ــي إدارة  ــتخدامها ف ــن اس ــن م ــاص ليتمك ــاع الخ ــة للقط ــيولة نقدي ــر س ــى توفي ــدف إل ــي ته ــة، الت اإلضافي
أنشــطته االقتصاديــة، والعمــل بشــكل مســتمر علــى دراســة آثــار وتداعيــات أزمــة فيــروس »كورونــا« 
المســتجد وتحدياتهــا فــي عــدٍد مــن القطاعــات والمناطــق، ودراســة فــرص معالجتهــا، ســواًء بالدعــم، أو 

ــا. ــز، أو غيرهم التحفي
وأوضــح أن المبــادرات اإلضافيــة التــي أعدتهــا الحكومــة تمثَّلــت فــي دعــم وإعفــاءات وتعجيــل ســداد 
ــاع  ــاندة القط ــة لمس ــادرات عاجل ــن مب ــه م ــالن عن ــمَّ اإلع ــا ت ــداًدا لم ــي امت ــاص، تأت ــاع الخ ــتحقات القط مس
ــذه  ــات ه ــن تبع ــًرا م ــر تأث ــة األكث ــطة االقتصادي ــطة واألنش ــرة والمتوس ــآت الصغي ــًة المنش ــاص، خاص الخ
ل  الجائحــة، التــي تجــاوزت 70 مليــار لاير، المتمثلــة فــي إعفــاءات وتأجيــل بعــض المســتحقات الحكوميــة، وتحمُّ
الحكومــة مــن خــالل نظــام )ســاند( 60% مــن رواتــب موظفــي القطــاع الخــاص الســعوديين بقيمــة إجماليــة 
ــي  ــد العرب ــة النق ــه مؤسس ــن تقديم ــت ع ــذي أعلن ــم ال ــج الدع ــى برنام ــًة إل ــارات لاير، إضاف ــى 9 ملي ــل إل تص
الســعودي للمصــارف والمؤسســات الماليــة، والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بمبلــغ 50 مليــار لاير فــي 

المرحلــة الحاليــة.
وأفاد وزير المالية أن المبادرات اإلضافية تمثلت فيما يلي:

أواًل: تخصيص مبلغ 50 مليار لاير لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانًيــا: تقديــم حســم علــى قيمة فاتــورة الكهربــاء للمســتهلكين في القطاعــات التجاريــة والصناعيــة والزراعية 

قدرهــا 30% لمــدة شــهرين )أبريــل – مايــو(، مــع إمكانية التمديــد إذا اســتدعت الحاجة.
ــورة  ــة فات ــن قيم ــداد 50% - م ــاري بس ــي والتج ــاع الصناع ــتركين بالقط ــاري للمش ــكل اختي ــماح بش ــا: الس ثالًث
الكهربــاء الشــهرية لفواتيــر األشــهر )أبريــل، ومايــو، ويونيــو(، علــى أن يتــم تحصيــل المســتحقات المتبقيــة 
علــى دفعــات مقســمة لمــدة ســتة أشــهر ابتــداًء مــن شــهر ينايــر 2021م مــع إمكانيــة تأجيــل فتــرة الســداد 

إن اســتدعت الحاجــة.
رابًعــا: دعــم األفــراد العامليــن بشــكل مباشــر الذيــن ليســوا تحــت مظلــة أي شــركة ومســجلين لــدى الهيئــة 
العامــة للنقــل فــي أنشــطة نقــل الــركاب وتــمَّ إيقافهــم بســبب اإلجــراءات الوقائيــة لفيــروس »كورونــا«، 

وذلــك مــن خــالل دفــع مبلــغ بمقــدار الحــد األدنــى مــن الرواتــب لهــم.
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ثالث مبادرات إضافية لدعم القطاع الخاص 
ــاع  ــطة القط ــى أنش ــة عل ــة واالقتصادي ــار المالي ــن اآلث ــد م ــة للح ــود الدول ــم جه ــتهدف دع ــوة تس ــي خط ف
الخــاص بســبب فيــروس »كورونــا«، واســتمراًرا فــي دعــم القطــاع الصناعــي، أعلــن صنــدوق التنميــة الصناعية 
الســعودي، عــن إطــالق ثــالث مبــادرات إضافيــة، تشــمل تأجيــل وإعــادة هيكلــة دفعــات قــروض العمــالء 
ــا جديــًدا لدعــم كافــة  مــن المشــاريع المتوســطة التــي تحــل أقســاطها فــي عــام 2020، وطــرح منتًجــا تمويلًي
الشــركات المصنعــة للمســتلزمات الطبيــة واألدويــة لشــراء المــواد الخــام، كذلــك مبــادرة خــط تســهيالت 

ائتمانــي لدعــم التكاليــف التشــغيلية لعمــالء الصنــدوق المؤهليــن مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
وفــي هــذا الســياق، قــال وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة، رئيس مجلــس إدارة الصنــدوق الصناعي، األســتاذ 
بنــدر بــن إبراهيــم الخريــف: »تماشــًيا مــع جهــود القيــادة فــي الحــد مــن التبعــات االقتصاديــة لكورونــا، نعمــل 
فــي منظومــة الصناعــة والتعديــن بشــكل عــام علــى اســتمرار تقديــم مبــادرات داعمــة للقطــاع الخــاص مــع 
الصنــدوق الصناعــي، فضــاًل عــن اعتمــاد مجموعــة مــن السياســات فيمــا يخــص جانــب الحمايــة والتشــجيع 
وحــل المعوقــات، مثمنيــن فــي هــذا اإلطــار الدعــم واالهتمــام اللذيــن تقدمهمــا الدولــة للصناعــات الطبيــة 
التــي تجمــع بيــن االحترافيــة والكفــاءة وســنقدم لهــا كل الدعــم لتلبيــة الطلــب وتحقيــق المزيــد مــن النجــاح، 

حمــى هللا بالدنــا مــن كل مكــروه«.

خامًســا: التفعيــل الســريع لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) 649( بتاريــخ 13 ذو القعــدة 1440هـــ، القاضــي بإلــزام 
ــة  ــد العام ــادئ والقواع ــذ بالمب ــا، باألخ ــن رأس ماله ــن )51%( م ــر م ــة أكث ــا الدول ــك فيه ــي تمل ــركات الت الش
لطــرح األعمــال والمشــتريات وإعطــاء أفضليــة للمحتــوى المحلــي والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بمــا 
ســيزيد مــن الحركــة االقتصاديــة فــي الســوق المحلــي وتوجيــه الطلــب نحــو المنتجــات والخدمــات المحليــة.
ــف، أنــه تــمَّ تخصيــص مبالــغ إضافيــة لقطــاع الصحــة  ــر الماليــة، وزيــر االقتصــاد والتخطيــط المكّل وأكــد وزي
حســب الحاجــة، حيــث وصــل حجــم الدعــم للقطــاع الصحــي إلــى 47 مليــار لاير إضافــي بهــدف رفــع جاهزيــة 
القطــاع الصحــي وتأميــن األدويــة وتشــغيل األســّرة اإلضافيــة وتوفيــر المســتلزمات الطبيــة الضروريــة مثل 
أجهــزة التنفــس االصطناعــي وأجهــزة ومســتلزمات الفحــوص المخبريــة، وكذلــك تأميــن الكــوادر الطبيــة 

والفنيــة الالزمــة مــن الداخــل والخــارج.
ــم  ــة، وجهوده ــي المملك ــن ف ــال األم ــة ورج ــم الطبي ــع الطواق ــه جمي ــوم ب ــذي تق ــال ال ــدور الفعَّ ه بال ــوَّ ون
المتواصلــة فــي تعزيــز األمــن الصحــي بالمملكــة، مشــدًدا علــى ضــرورة اتبــاع تعليمــات وزارة الصحــة للخــروج 

مــن هــذه األزمــة بأقــل الخســائر الماديــة والبشــرية.
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اجتماع لوزراء العمل بمجموعة العشرين
ــا فيمــا يلــي  ــا ختامًي أصــدر وزراء العمــل فــي دول مجموعــة العشــرين فــي ختــام اجتماعهــم االفتراضــي بياًن

نصــه:
إن تفشــي جائحــة »كورونــا« يعــدُّ تحدًيــا عالمًيــا غيــر مســبوق يتطلــب تنســيًقا للجهــود الدوليــة. ففــي القمــة 
االســتثنائية لقــادة دول مجموعــة العشــرين المنعقــدة فــي 26 مــارس 2020 التــزم القــادة بتضافــر موقفهــم 
التخــاذ كل مــا يلــزم لمواجهــة هــذه الجائحــة، والعــزم علــى عــدم اختــزال الجهــد الفــردي أو الجماعــي، ومعالجة 
تداعيــات الفيــروس علــى الصحــة والمجتمــع واالقتصــاد، والحفــاظ علــى وظائــف العامليــن ودخولهــم. 
وتوافًقــا مــع التــزام قــادة دول مجموعــة العشــرين وعزمهــم، فإننــا نحــن وزراء العمــل بمجموعــة العشــرين 
سنســتكمل العمــل مًعــا بالتعــاون مــع وزراء مجموعــة العشــرين علــى تطويــر وتنفيــذ اإلجــراءات الشــاملة 
والفعالــة فــي التخفيــف مــن تداعيــات الجائحــة علــى أســواق العمــل المحليــة والعالميــة والمجتمعــات. إن 

مكافحــة الجائحــة وتجاوزهــا هــي أهــم أولوياتنــا.
وكجــزء مــن اإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس »كورونــا«، فقــد خضــع العاملــون والعائــالت 
فــي شــتى أنحــاء العالــم للتنويــم فــي المستشــفيات والحجــر المنزلــي وإجــراءات التباعــد االجتماعــي وحظــر 

الســفر والتنقــل.
إلــى جانــب ذلــك، يواجــه العاملــون مخاطــر متزايــدة فــي خســارة وظائفهــم وتقليــل ســاعات العمــل وقطــع 
العالقــة الوظيفيــة وفقــد مصــدر الدخــل؛ بســبب كل مــن اإلجــراءات الصحيــة الضروريــة وانعكاســات 
الجائحــة علــى النشــاط االقتصــادي. ســنبذل كل الجهــد لحمايــة العامليــن وباألخــص أولئــك المســتضعفين 
الذيــن ال تشــملهم الحمايــة االجتماعيــة بشــكل كاٍف. كمــا أننــا ســنبذل كل الجهــد لكيــال يتــم التخلــي عنهــم. 
وعليــه، فإننــا لــن نســمح للفيــروس بــأن يجعــل فجــوة الالمســاواة بمــا فــي ذلــك الفجــوة بيــن الجنســين فــي 

ســوق العمــل أكبــر ممــا كانــت عليــه مبــددًة التقــدم الــذي تــمَّ إنجــازه حتــى هــذه اللحظــة.
سنســتمر بالتعــاون الدولــي المتكاتــف التخــاذ منهــج قائــم علــى مصلحــة اإلنســان لدعــم التوظيــف وتعزيــز 
ــادئ األساســية والحقــوق فــي بيئــة  الحمايــة االجتماعيــة وتحقيــق اســتقرار عالقــات العمــل وتفعيــل المب
العمــل خــالل تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة ضــد الجائحــة، مــن خــالل مواءمــة اإلجــراءات 

المتخــذة مــع الظــروف الوطنيــة.

وأوضــح أن المبــادرات الثــالث تأتــي فــي إطــار حزمــة اإلجــراءات التــي اتخذهــا الصنــدوق الصناعــي لمواجهــة 
ــا« ودعــم جهــود حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين - أيدهــا هللا - لتمكيــن القطــاع  تداعيــات أزمــة »كورون
الخــاص مــن القيــام بــدوره فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي ومواجهــة اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة لفيــروس 

.))19-COVID »كورونــا«
ُيشــار إلــى أن الصنــدوق الصناعــي كان قــد أقــرَّ مبــادرة لدعــم المشــاريع الصناعيــة المتأثــرة عبــر هيكلــة 
دفعــات قــروض عمالئــه مــن المشــاريع الصغيــرة والمشــاريع الطبيــة المســتحقة أقســاطها خــالل 2020.
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يجــب أن تقــدم األولويــة للتوظيــف فيمــا يتعلــق بحــزم سياســات االقتصــاد الكلــي، وأهميــة التنســيق بيــن 
ــنضمن  ــا س ــل، فإنن ــف والدخ ــى الوظائ ــاظ عل ــب الحف ــى جان ــرى. وإل ــات األخ ــف والسياس ــراءات التوظي إج
مرونــة نظــم الحمايــة االجتماعيــة بالشــكل الكافــي لتقــدم الدعــم الــالزم لكافــة العامليــن المحتاجيــن بصــرف 
ــا ســنواصل العمــل علــى ضمــان حمايــة بنــد  النظــر عــن حالتهــم الوظيفيــة وأعمارهــم وجنســهم. كمــا أنن
التدابيــر الالزمــة للعامليــن وباألخــص العامليــن فــي القطــاع الصحــي وغيرهــم مــن العامليــن فــي الخدمــات 
الضروريــة المعرضيــن للخطــر بســبب فيــروس »كورونــا« مــن خــالل إجــراءات الســالمة المهنيــة والصحيــة، 

وســنواصل تعزيــز العمــل الــدؤوب الــذي يتضمــن تدفــق سالســل اإلمــداد العالميــة.
ســتواصل دول مجموعــة العشــرين بحــث ســبل دعــم األعمــال والعامليــن، وخاصــة الشــركات المتوســطة 
والصغيــرة والمتناهيــة الصغــر، لتمكينهــا مــن مواصلــة التوظيــف ودعــم العامليــن المتضرريــن خــالل هــذه 
الفتــرة الصعبــة. ســيتم وضــع اإلجــراءات بمــا يتوافــق مــع الظــروف الوطنيــة، وقــد تتضمــن هــذه اإلجــراءات 
الحــواالت النقديــة والتســهيالت الضريبــة واإلعانــات والقــروض ودعــم األجــور. فنحــن نشــهد بعًضــا مــن 
ــى  ــة إل ــم. إضاف ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــرين ف ــة العش ــم دول مجموع ــا معظ ــي قدمته ــراءات الت ــذه اإلج ه
ذلــك، ســنقدم التوجيهــات والدعــم للُموظفيــن لتمكينهــم مــن اتخــاذ خطــوات فعالــة للتخفيــف مــن آثــار 

الفيــروس علــى أعمالهــم ومصادرهــم وسالســل إمدادهــم وخاصــة القــوى العاملــة.
كمــا أننــا ســنعمل مــع األطــراف المعنيــة الرئيســية ألجــل مضاعفــة آثــار جهودنــا المبذولــة، وســنعمل مــع 
مســارات مجموعــة العشــرين األخــرى لنضمــن تحفيــز اإلجــراءات المتخذة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولي 
لالقتصــاد، ودعــم اســتحداث الفــرص الوظيفيــة والحفــاظ علــى الموظفيــن. نــدرك أهميــة الحــوار االجتماعي 
والعمــل مــع الشــركاء االجتماعييــن حــول اإلجــراءات المناســبة لمواجهــة الجائحــة. فالخبــرة تجعلنــا نــرى أن 
الحــوار االجتماعــي فــي وقــت األزمــات مــع منظمــات العمــل والعمــال يجعلنــا نخــرج بحلــول دائمــة فعالــة. 
وبالفعــل، تعمــل الــدول األعضــاء فــي مجموعــة العشــرين علــى إيجــاد طــرق مبتكــرة للمشــاركة فــي الحــوار 

فــي ظــل التباعــد االجتماعــي الــذي يجــب تحملــه.
نقــدر مســاهمة منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ومجموعــة البنــك الدولي، 
وســوف نســتمر بالتشــاور معهــم وفــق االحتيــاج لحــل األزمــات علــى المــدى القصيــر والتخطيــط للتعافــي 

فــي المــدى المتوســط والطويــل.
وبالتوافــق مــع البيــان الختامــي لقــادة مجموعــة العشــرين والخطــة التنفيذيــة لمجموعــة العشــرين، فإننــا 
ــى  ــة عل ــرات الجائح ــد تأثي ــى رص ــة عل ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــة ومنظم ــل الدولي ــة العم ــث منظم نح

ــا للتخفيــف مــن آثارهــا. التوظيــف وفعاليــة اإلجــراءات المتخــذة دولًي
ســنعمل بــال كلــل لمشــاركة واســتحداث التدابيــر الفعالــة وتطبيقهــا للحــد مــن تداعيــات الفيــروس علــى 
أســواق العمــل والمجتمعــات واالقتصــاد بشــكل عــام، وأال ننســى أن مســؤوليتنا الرئيســية هــي الحفــاظ 

علــى صحــة وســالمة العامليــن وعائالتهــم.
ــزام  ــة، وااللت ــراءات إضافي ــة إج ــدم ودراس ــة التق ــرورة لمتابع ــد الض ــدًدا عن ــاع مج ــتعدون لالجتم ــن مس ونح
ــن  ــتركة بي ــداف المش ــي األه ــرز ف ــدم المح ــى التق ــاظ عل ــل، والحف ــواق العم ــاش أس ــي إنع ــاهمة ف بالمس

ــرين ــة العش ــي مجموع ــاء ف ــدول األعض ال
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رئاسة اململكة ملجموعة العشرين تدعو لسد 
الفجوة التمويلية الصحية 

ناشــد قــادة مجموعــة العشــرين، كافــة الــدول والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات 
الخيريــة واألفــراد بالمســاهمة فــي ســد الفجــوة التمويليــة الصحيــة البالــغ قيمتهــا 8 مليــارات دوالر أميــريك، 
ــن  ــدَّ م ــدول، ال ب ــادات ال ــم اقتص ــف ودع ــى الوظائ ــة عل ــة األرواح والمحافظ ــدف وحماي ــذا اله ــق ه ولتحقي

ــود. ــر الجه تضاف
ويتســبب فيــروس »كورونــا« )كوفيــد - 19( فــي إزهــاق األرواح وتشــتيت األســر وتهديــد االقتصــاد، ولمحاربة 
هــذا الفيــروس، ال بــدَّ مــن تقديــم الدعــم الفــوري لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ والتشــخيص والعــالج 

ــا. ــا وتوزيعه ــة وتصنيعه ــات الالزم ــر اللقاح وتطوي
وتتــم اآلن متابعــة المســاهمات الســاعية لتحقيــق هــدف المجلــس العالمــي لرصــد التأهــب بجمــع 8 مليارات 
دوالر أميــريك مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي: org.www.g20 وبصفتهــا رئيــس مجموعــة العشــرين، تعهدت 
المملكــة العربيــة الســعودية بتقديــم 500 مليــون دوالر، وإيماًنــا بــروح التضامــن والتعــاون فقــد بذلــت الــدول 
والمنظمــات الخيريــة وشــركات القطــاع الخــاص جهــوًدا اســتثنائية فــي المســاهمة بتقديــم 1.9 مليــار دوالر 
حتــى اآلن مــن أجــل الوصــول إلــى الهــدف البالــغ قــدره 8 مليــارات دوالر أميــريك، ومــع ذلــك، ال يــزال هنــاك 

المزيــد ممــا يجــب القيــام بــه.
مــن جانــب آخــر، قــال الشــربا الســعودي لمجموعــة العشــرين، الدكتــور فهــد المبــارك، إنــه ال يمكننــا أن نقلــل 

مــن أهميــة التعــاون والتضامــن الدولــي لمحاربــة هــذا الوباء.
ــا تقديــم حلــول عالميــة، وقــد آن األوان للوقــوف  وأضــاف الدكتــور المبــارك أن التحديــات العالميــة تتطلــب منَّ
ودعــم الجهــود للتوصــل إلــى لقــاح، واتخــاذ تدابيــر عالجيــة أخــرى لمحاربــة فيــروس )كوفيــد – 19(، وإننــا نثنــي 

علــى الجهــود التمويليــة القائمــة حــول العالــم ونؤكــد علــى الحاجــة الملّحــة لســد الفجــوة التمويليــة.
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اجتماع لوزراء السياحة ملجموعة العشرين
ــا فيمــا يلــي  ــا ختامًي أصــدر وزراء العمــل فــي دول مجموعــة العشــرين فــي ختــام اجتماعهــم االفتراضــي بياًن

نصــه:
نحــن وزراء الســياحة فــي مجموعــة العشــرين نعــرب عــن تعاطفنــا العميــق لخســائر األرواح البشــرية 
والمعانــاة التــي تســببت بهــا جائحــة فيــروس »كورونــا« المســتجد )كوفيــد-19( فــي كافــة أنحــاء العالــم.
إن قطــاع الســفر والســياحة يمثــل 10.3% مــن الناتــج اإلجمالــي العالمــي، ويــؤدي دوًرا جوهرًيــا في المســاهمة 
فــي الحــوار والتفاهــم بيــن الشــعوب والثقافــات وتعزيــز تالحــم المجتمعــات، وُيعــدُّ قطاع الســياحة والســفر 
ــة  ــرات األولي ــير التقدي ــد-19(؛ إذ تش ــتجد )كوفي ــا« المس ــروس »كورون ــة في ــًرا بجائح ــات تأث ــر القطاع ــن أكث م
الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إلــى انخفــاض تبلــغ نســبته 45% فــي الســياحة العالميــة 
ر المجلــس  لعــام 2020م، وقــد ترتفــع إلــى 70% إذا تباطــأت جهــود تحقيــق التعافــي حتــى شــهر ســبتمبر. وقــدَّ
العالمــي للســفر والســياحة أن مــا يقــارب مــن 75 مليــون وظيفــة مهــددة بالخطــر فــي قطــاع يعــدُّ مولــًدا 

للوظائــف.
ونؤكــد التزامنــا بالعمــل مًعــا لتقديــم الدعــم للقطــاع، ونرحــب بالجهــود الوطنيــة للتخفيــف مــن اآلثــار 
االجتماعيــة واالقتصاديــة للجائحــة مــن قبــل دول مجموعــة العشــرين، ونرحــب بخطــة عمــل وزراء الماليــة 
ــاذ  ــن اتخ ــة، وتتضم ــتجابًة لألزم ــدت اس ــي اُعتم ــرين الت ــة العش ــي مجموع ــة ف ــوك المركزي ــي البن ومحافظ
تدابيــر للحفــاظ علــى األعمــال التجاريــة ودعــم األســر األكثــر تأثــًرا باألزمــة، وحمايــة العمــال، وضمــان تقديــم 

ــل. ــة الدخ ــة ومنخفض ــدول النامي ــم لل الدع
ولــيك نعالــج اآلثــار المباشــرة لألزمــة، ســنواصل تنســيقنا مــع الســلطات الصحيــة وســلطات الهجــرة 
ــفر  ــى الس ــررة عل ــر المب ــفر غي ــود الس ــف قي ــة لتخفي ــرى ذات العالق ــلطات األخ ــة والس ــلطات األمني والس
الضــروري، كســفر العامليــن فــي المجــال الطبــي واألفــراد الذيــن تقطعــت بهــم الســبل. وســنعمل 
ــا  ــا وموائًم ــون مالئًم ــفر، وأن يك ــود الس ــة قي ــن وإزال ــد س ــيق عن ــان التنس ــى ضم ــلطات عل ــذه الس ــع ه م

للصعيديــن المحلــي والدولــي، وتحقيــق ضمــان ســالمة المســافرين.
مــه القطــاع الخــاص فــي االســتجابة لحالــة الطــوارئ الصحيــة، مثــل المســاعدة  وإننــا نشــيد بالدعــم الــذي يقدِّ

فــي عمليــة إعــادة المســافرين إلــى الوطــن، وتوفيــر أماكــن اإلقامــة، وتقديــم الوجبــات لهــم.
ــج  ــي برام ــياحة ف ــفر والس ــي الس ــاع إلدراج قطاع ــركاء القط ــة وش ــات الدولي ــع المنظم ــل م ــزم بالعم ونلت
االســتجابة والتعافــي، ونــدرك أهميــة ضمــان صحــة وســالمة العامليــن فــي قطــاع الســياحة والســفر، 

ــاع. ــذا القط ــتدام له ــامل ومس ــاٍف ش ــى تع ــول إل ــم الوص ــا لدع ــل مًع ــون بالعم وملتزم
ومــن أجــل تعزيــز التعافــي االقتصــادي، فإننــا نلتــزم كذلــك بضمــان بيئــة ســفر آمنــة تســاعد علــى إعــادة بنــاء 
الثقــة لــدى المســتهلك فــي هــذا القطــاع مــن خالل تعزيــز التنســيق على الصعيــد اإلقليمــي والدولــي. ونلتزم 
بمســاعدة شــركات قطاع الســياحة، خاصــة المؤسســات المتناهية الصغــر، والصغيرة، والمتوســطة، ورواد 
األعمــال، والعمــال )MSMEs( علــى التكيــف واالزدهــار فــي مرحلــة مــا بعــد األزمــة، مــن خــالل تعزيــز االبتــكار 
ــن مــن وجــود ممارســات مســتدامة وسالســة فــي الســفر. ونلتــزم  والتكنولوجيــات الرقميــة التــي تمكِّ
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بتســريع انتقــال قطــاع الســياحة والســفر إلــى مســار أكثــر اســتدامة علــى الُصُعــد االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والبيئيــة. ولــيك نشــجع علــى تحقيــق تعــاٍف شــامل فــي القطــاع، ســنعمل علــى دعــم االقتصــادات الناميــة 
ــنقوم  ــرة، وس ــة الصغي ــدول الجزري ــا وال ــي إفريقي ما ف ــيَّ ــفر، وال س ــياحة والس ــاع الس ــى قط ــد عل ــي تعتم الت
باستكشــاف الفــرص، مثــل: برامــج بنــاء القــدرات فــي قطــاع الســياحة والســفر لمســاعدة االقتصــاد العالمي 
علــى تحقيــق التعافــي، ومســاعدة القطــاع لــيك يصبــح أكثــر شــمواًل ومرونــة وقــوة. ونلتــزم بتبــادل الخبــرات 
والممارســات الجيــدة فضــاًل عــن تعزيــز التنســيق بيــن الحكومــات لتقديــم اســتجابات سياســية متكاملــة بنــاًء 
علــى المناقشــات التــي قادتهــا الرئاســة اليابانيــة لمجموعــة العشــرين بشــأن اإلجــراءات الراميــة إلــى تعزيــز 

مرونــة الســياحة.
وســنواصل تعاوننــا مــع الجهــات المعنيــة بالقطــاع لتحســين مرونــة القطــاع والمشــاركة المعرفيــة 
والمعلوماتيــة ذات الصلــة؛ لتحســين مســتوى إدارة األزمــات وتعزيــز آليــات التنســيق وإعــداد القطاع بشــكل 

ــتقبلية. ــات المس ــر والصدم ــتجابة للمخاط ــل لالس أفض
ونلتــزم بتبــادل الخبــرات والممارســات الجيــدة، فضــاًل عــن تعزيــز التنســيق بيــن الحكومــات لتقديــم سياســات 
ــن  ــياحة. ونح ــاع الس ــة لقط ــز المرون ــتمرة لتعزي ــود المس ــق الجه ــك تحقي ــي ذل ــا ف ــتجابة بم ــة لالس متكامل
نرحــب بالعمــل القائــم الــذي تؤديــه المنظمــات الدوليــة ذات العالقــة، مثــل: منظمــة األمــم المتحــدة 
للســياحة العالميــة )UNWTO(، ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(، وكذلــك شــركاء القطــاع، 
ــا«،  مثــل: المجلــس العالمــي للســياحة والســفر )WTTC(، بشــأن االســتجابة والتعافــي مــن جائحــة »كورون

كمــا أننــا نشــجع الــدول علــى المســاهمة فــي هــذه الجهــود.
وقــد كلفنــا مجموعــة عمــل الســياحة بالعمــل علــى تحديــد التحديــات التــي تواجــه قطــاع الســفر والســياحة 
التــي نشــأت مــن جــراء جائحــة »كورونــا« المســتجد )كوفيــد-19(، والعمــل علــى تطويــر ومشــاركة المزيــد مــن 
االســتجابات الفعالــة التــي مــن شــأنها تحفيــز انتعــاش القطــاع، وكلفنــا كذلــك المجموعــة بتحديــد الطــرق 
التــي مــن شــأنها تحســين مســتوى المرونــة لــدى القطــاع، وذلــك قبيــل انعقــاد اجتمــاع وزراء الســياحة فــي 

الســابع مــن شــهر أكتوبــر 2020 فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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رفع إيقاف اإلقراض للقروض العادية
رفــع وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة، رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق التنميــة الزراعيــة، المهنــدس عبدالرحمــن 
ــز  ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــر لخ ــكر والتقدي ــي، الش ــن الفضل ــن عبدالمحس ب
آل ســعود، ولصاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا - بمناســبة صــدور الموافقــة الســامية علــى رفــع إيقــاف 
اإلقــراض للقــروض العاديــة فــي منطقــة الــدرع العربــي، بحيــث يكــون اإلقــراض فــي المناطــق التــي تتوفــر 

ــزة النســبية لــكل منطقــة. ــاه المتجــددة حســب المي فيهــا المي
ــه  ــى ب ــا يحظ ــداًدا لم ــي امت ــق وتأت ــذه المناط ــة ه ــم تنمي ــامية تدع ــة الس ــي أن الموافق ــر الفضل ــد الوزي وأك

ــة. ــل الدول ــن قب ــام م ــة واهتم ــن عناي ــي م ــاع الزراع القط
مــن جانــب آخــر، أوضــح مديــر عــام صنــدوق التنميــة الزراعيــة، منيــر بــن فهــد الســهلي، أن صــدور الموافقــة 
الســامية علــى رفــع اإليقــاف عــن اإلقــراض للقــروض العاديــة فــي منطقــة الــدرع العربــي ســيفتح المجــال 
أمــام الصنــدوق لتقديــم خدماتــه التمويليــة ومنتجاتــه االئتمانيــة للمســتفيدين فــي هــذه المناطق بمــا يتوافق 
مــع برامــج الدولــة فــي القطــاع الزراعــي وسياســات وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، ســعًيا للمســاهمة فــي 
تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة متوازنــة مــن خــالل أفضــل وســائل التمويــل المســتدام ورفــع الكفــاءة 
لتعزيــز األمــن الغذائــي والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة لإلســهام فــي تطويــر المناطــق واالســتفادة 
ــل  ــرص عم ــاد ف ــن وإيج ــن والصيادي ــن والمربي ــار المزارعي ــل صغ ــع دخ ــين ورف ــبية، وتحس ــز النس ــن المي م
للشــباب الســعودي المؤهــل فــي هــذه المناطــق، واإلســهام فــي األمــن الغذائــي لتحقيــق التنميــة الزراعيــة 

المســتدامة.
ــة العاديــة يغطــي احتياجــات المزارعيــن العادييــن  وأفــاد الســهلي بــأن تمويــل الصنــدوق للقــروض الزراعي
والمربيــن وصيــادي األســماك ومربــي النحــل ممــن يشــتغلون فــي المجــال الزراعــي مــن خــالل صــرف 
القــروض القصيــرة والمتوســطة األجــل، حيــث بلــغ إجمالــي مــا تــمَّ صرفــه فــي مجــال القــروض العاديــة منــذ 

ــار لاير. ــر مــن 35.7 ملي ــة العــام المالــي المنصــرم 2019م أكث تأســيس الصنــدوق حتــى نهاي
وأكــد مديــر عــام صنــدوق التنميــة الزراعيــة، أن الصنــدوق سيســتقبل طلبــات القــروض العاديــة فــي مناطــق 
ــا عبــر موقــع صنــدوق التنميــة الزراعيــة adf.gov.sa ابتــداء مــن يــوم األحــد 10 رمضــان  الــدرع العربــي إلكترونًي
ــي  ــيدة الت ــا الرش ــة قيادته ــا المبارك ــظ لبالدن ــل - أن يحف ــز وج ــا هللا - ع ــو 2020، داعًي ــق 3 ماي 1441هـــ، المواف

تعمــل لتحقيــق التنميــة الشــاملة فــي مناطــق المملكــة كافــة.



نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة، أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكة 
وحكومتهــا، خالل شــهر أبريــل 2020.
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بتوجيــه ودعــم مباشــر مــن صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، 
ــدرت  ــة، أص ــتثمارات العام ــدوق االس ــس إدارة صن ــس مجل ــاع، رئي ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي نائ
اللجنــة الوطنيــة للتحــّول الرقمــي، تقريــر التحــّول الرقمــي الوطنــي لعــام 2019، الــذي يســلط الضــوء علــى أهــم 
إنجــازات التحــّول الرقمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يعــدُّ التحــّول الرقمــي ممّكًنــا رئيًســا لتحقيق 

»رؤيــة المملكــة 2030« لوطــن طمــوح مجتمعــه حيــوي واقتصــاده مزدهــر.
ويبــرز التقريــر الجهــود المميــزة للجهــات الحكوميــة التــي تضافــرت فــي تفعيــل المبــادرات واإلنجــازات 
الرقميــة فــي مختلــف القطاعــات مــن خــالل تبنيهــا للتحــول الرقمــي بمختلــف مجاالتــه، مســاهمًة فــي 
إيجــاد فــرص عمــل رقميــة مســتدامة وتســريع التحــّول الرقمــي عبــر مختلــف القطاعــات، إلــى جانــب اإلعــداد 
ــج  ــي النات ــي ف ــاد الرقم ــاهمة االقتص ــادة مس ــي، وزي ــوى المحل ــادة المحت ــو، وزي ــن النم ــة م ــة القادم للمرحل

ــي. ــي اإلجمال المحل
ــزة فــي جميــع القطاعــات أبرزهــا: فــي  ــادرات المتمي ــر علــى مجموعــة مــن اإلنجــازات والمب واشــتمل التقري
قطــاع الحكومــة الذكيــة، حيــث تــمَّ تنفيــذ أكثــر مــن 26 مليــون عمليــة علــى منصــة »أبشــر« بوفــر مالــي يقــدر 

بـــ15 مليــار لاير ســنوًيا، وأكثــر مــن 44 مليــون عمليــة جــرى تنفيذهــا فــي خدمــة »النفــاذ الوطنــي الموحــد«.
ــة  ــات اإللكتروني ــن الخدم ــن م ــن مواط ــن 3 ماليي ــر م ــتفاد أكث ــد اس ــة، فق ــة المدني ــد الخدم ــى صعي ــا عل أمَّ
المقدمــة علــى المنصــة، كمــا جــرى تقليــص وقــت إجــراءات نهايــة الخدمــة لـــ48 ســاعة، فيمــا جــرى تســليم 

ــر العنــوان الوطنــي. ــر مــن 3 مالييــن شــحنة عب أكث

صدور تقرير التحول الرقمي الوطني لعام 2019
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ــا،  ــز آل ســعود - حفظــه هللا  - اتصــااًل هاتفًي أجــرى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزي
بولــي عهــد بريطانيــا أميــر ويلــز األميــر تشــارلز، اطمــأن خاللــه علــى صحتــه بعــد أن أنهــى فتــرة الحجــر الذاتــي 

وتعافيــه عقــب إصابتــه بفيــروس »كورونــا« المســتجد أخيــًرا.
وتم خالل االتصال، التأكيد على عالقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.

ــه،  ــى صحت ــه عل ــاعره واطمئنان ــى مش ــريفين عل ــن الش ــادم الحرمي ــكره لخ ــن ش ــارلز ع ــر تش ــر األمي ــد عبَّ وق
ــر  ــل حظ ــا قب ــى بريطاني ــة إل ــي المملك ــن ف ــاج الموجودي ــياح والحج ــل الس ــة ونق ــاعدة المملك ــا بمس منوًه

ــران. الطي
وأشــاد ولــي عهــد بريطانيــا، بجهــود المملكــة فــي ســبيل تخفيــف اآلثــار الســلبية علــى العالــم نتيجــة انتشــار 
جائحــة »كورونــا« المســتجد مــن خــالل قمــة مجموعــة العشــرين االســتثنائية التــي ترأســها خــادم الحرميــن 

الشــريفين.

خادم الحرمين يجري اتصااًل هاتفًيا بولي عهد 
بريطانيا

وفــي قطــاع العــدل، فقــد جــرى تحقيــق مفهــوم محكمــة بــال ورق مــن خــالل 75 بالمئــة خفــض الســتخدام 
الــورق وبـــ179 محكمــة مشــغلة للنظــام اإللكترونــي.

ــا فــي قطــاع الصحــة الرقميــة، فقــد جــرى حجــز أكثــر مــن 36 مليــون موعد علــى منصــة »موعد«، وتســجيل  أمَّ
أكثــر مــن 11 مليوًنــا مــن ســكان المملكــة فــي »الملــف الصحــي الموحد«.

وفي قطاع التعليم الرقمي، جرى حفظ أكثر من 36 مليون شهادة على نظام »نور«.
بينمــا فــي قطــاع الثقافــة والســياحة الرقميــة، جــرى إصــدار أكثــر مــن 200 ألــف تأشــيرة إلكترونيــة مــن منصــة 

التأشــيرة الســياحية.
ــر مــن 300 ألــف  ــة، وأكث ــاف الضوئي ــزل باأللي ــة 3 مالييــن من ــة، فقــد جــرت تغطي ــة الرقمي وفــي قطــاع البني

ــلكية. ــض الالس ــاق العري ــبكات النط ــزل بش من
ــة  ــت المملك ــث كان ــة، حي ــرات الدولي ــي المؤش ــوظ ف ــدم ملح ــزات بتق ــذه المنج ــاج ه ــة نت ــدت المملك وحص
األكثــر تقدًمــا وإصالًحــا حســب تقريــر ســهولة ممارســة األعمــال، كمــا حّلــت المملكــة فــي المرتبــة الثالثــة 
ــي  ــة ف ــة الثاني ــة المرتب ــت المملك ــرين حقق ــن دول العش ــن بي ــس، وم ــل الخام ــبكات الجي ــر ش ــا ألكب عالمًي

ــة. ــات الترددي ــر النطاق تحري
وارتفــع تصنيــف المملكــة فــي مؤشــر بــدء وممارســة العمــل التجــاري فــي تقريــر البنــك الدولــي مــن المرتبــة 
141 إلــى المرتبــة 38 عالمًيــا. كمــا حققــت المملكــة المرتبــة الثالثــة بيــن دول G20 فــي الحوكمة التقنيــة، واحتلت 

مدينــة الريــاض المرتبــة 30 للمــدن الذكيــة والمســتدامة حســب تقييــم منظمــة األمــم المتحدة.
وحققــت المملكــة أيًضــا المرتبــة 13 عالمًيــا فــي متوســط ســرعة اإلنترنــت لتصبــح ســرعة اإلنترنــت المتنقــل 

50.80 ميجابايــت/ ثانيــة، فيمــا حققــت ســرعات تحميــل اإلنترنــت الثابــت فــي المملكــة 50.68 ميجابايــت/ ثانيــة.
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ــار  ــع آث ــل م ــي التعام ــة ف ــه هللا - المتواصل ــريفين - حفظ ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــود حكوم ــن جه ــا م انطالًق
ــن،  ــن والمقيمي ــالمة المواطني ــن س ــي تضم ــراءات الت ــاذ اإلج ــد - 19(، التخ ــة )كوفي ــة العالمي ــات الجائح وتبع
ومواجهــة اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة، وإنفــاًذا للتوجيهــات الكريمــة؛ بــدأت المديريــة العامــة للجــوازات فــي 
ــا للوافديــن الموجوديــن داخــل أو خــارج المملكــة العامليــن فــي القطــاع الخــاص  ــم« آلًي ــة مقي ــد »هوي تمدي
للمهــن التجاريــة والصناعيــة المنتهيــة إقاماتهــم مــن تاريــخ 23 / 7 / 1441هـــ، الموافــق 18 / 3 / 2020م، حتــى 9 
/ 11 / 1441هـــ، الموافــق 30 / 6 / 2020م، لمــدة ثالثــة أشــهر إضافيــة دون مقابــل مالــي، لتتطابــق مــع مــا ُنفــذ 

مســبًقا مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.
ــوازات،  ــرات الج ــة مق ــا دون مراجع ــمَّ آلًي ــم« ت ــة مقي ــد »هوي ــوازات، أن تمدي ــة للج ــة العام ــت المديري وأوضح
وبــال رســوم حيــث ترســل رســائل نصيــة عبــر الجــوال لكافــة المســتفيدين، بالتعــاون مــع مركــز المعلومــات 
الوطنــي ووزارة الماليــة، موضحــة أن العمــل جــاٍر لتمديــد فتــرة صالحيــة اســتخدام تأشــيرات الخــروج والعودة 
التــي تنتهــي فتــرة صالحيتهــا مــن تاريــخ 1 / 7 / 1441هـــ، الموافــق 25 / 2 / 2020م، حتــى تاريــخ 1 / 10 / 1441هـــ، 
الموافــق 24 / 5 / 2020م ولمــدة ثالثــة أشــهر إضافيــة مجاًنــا، ويشــمل المقيميــن مــن المهــن التجاريــة 
الموجوديــن داخــل المملكــة التــي لــم تســتغل تأشــيراتهم خــالل مــدة تعليــق الدخــول والخــروج مــن وإلــى 

ــا مــن النظــام دون مراجعــة مقــرات الجــوازات. ــر المنافــذ، وأن التمديــد ســيتم آلًي المملكــة عب
نــت الجــوازات عبــر موقــع التواصــل »تويتــر« أن اإلعفــاء مــن المقابــل المالــي يكــون علــى الوافديــن مــن  وبيَّ
المهــن التجاريــة المنتهيــة إقاماتهــم من تاريــخ 23/7/1441هـــ الموافــق 2020/3/20، حتى 1441/11/9هـــ، الموافق 
30/ 6/ 2020م، وذلــك مــن خــالل تمديــد فتــرة اإلقامــات الخاصــة بهــم »آلًيــا« لمــدة ثالثــة أشــهر دون مقابــل، 
كمــا أن المرافقيــن المضافيــن فــي »هويــة مقيــم« يشــملهم تمديــد اإلقامــة فقــط وال يشــملهم المقابــل 

المالــي، إذا كانــت المهنــة مــن المهــن التجاريــة واإلقامــة تنتهــي خــالل الفتــرة المعلنــة.

توجيهات خادم الحرمين.. تمديد »هوية مقيم« 
للوافدين دون مقابل
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ــر  ــه تــمَّ االطــالع علــى تصريــح منســوب إلحــدى وســائل اإلعــالم للرئيــس فالديمي ــة، أن ــر الخارجي صــرح وزي
بوتيــن، رئيــس روســيا االتحاديــة، تضمــن أن مــن أســباب انخفــاض أســعار النفــط انســحاب المملكــة مــن 

صفقــة أوبــك + وأن المملكــة تخطــط للتخلــص مــن منتجــي النفــط الصخــري.
وأكــد أن مــا تــمَّ ذكــره عــاٍر مــن الصحــة جملــة وتفصيــاًل وال يمــت للحقيقــة بصلــة، وأن انســحاب المملكــة 
ــرى  ــة أخ ــة و22 دول ــا المملك ــاق، بينم ــن االتف ــت م ــن خرج ــي م ــيا ه ــل إن روس ــح، ب ــر صحي ــاق غي ــن االتف م
كانــت تحــاول إقنــاع روســيا بإجــراء المزيــد مــن التخفيضــات وتمديــد االتفــاق، إال أن روســيا لــم توافــق علــى 

ذلــك.
ــاج البتــرول الصخــري معــروف، وأنــه جــزء مهــم مــن  كمــا أكــد وزيــر الخارجيــة، أن موقــف المملكــة مــن إنت
مصــادر الطاقــة، وأن المملكــة كذلــك تســعى للوصــول إلــى المزيــد مــن التخفيضــات وتحقيــق تــوازن 
الســوق وهــو مــا فيــه مصلحــة لمنتجــي البتــرول الصخــري، بعكــس مــا صــدر عــن روســيا ورغبتهــا فــي بقــاء 

ــري. ــرول الصخ ــى البت ــر عل ــة للتأثي ــعار منخفض األس
ــة  ــرارات الصحيح ــيا الق ــذ روس ــا أن تتخ ــق، متمنًي ــف الحقائ ــة تزيي ــر الخارجي ــتغرب وزي ــك، اس ــوء ذل ــي ض وف
فــي االجتمــاع العاجــل الــذي دعــت لــه المملكــة لــدول أوبــك + ومجموعــة الــدول األخــرى بهــدف الســعي 
ــة  ــواق الطاق ــرض أس ــة وأن ال تتع ــواق البترولي ــود لألس ــوازن المنش ــد الت ــادل يعي ــاق ع ــى اتف ــول إل للوص

للخطــر مــرة أخــرى.

صــدر أمــر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - بتســمية )10( 
مــن القضــاة أعضــاًء فــي المحكمــة العليــا، وهــم: فضيلــة الشــيخ أحمــد بــن ســعد الزهرانــي، وفضيلــة الشــيخ 
إبراهيــم بــن محمــد العســكر، وفضيلــة الشــيخ ســعد بــن ســعود البديــع، وفضيلــة الشــيخ عيســى بــن راشــد 
ــري،  ــديد البش ــن ش ــدهللا ب ــيخ عب ــة الش ــري، وفضيل ــمحان األحم ــن س ــي ب ــيخ عل ــة الش ــي، وفضيل القعيم
وفضيلــة الشــيخ ســعد بــن محمــد المنيــف، وفضيلــة الشــيخ ســعد بــن محمــد الهزانــي، وفضيلــة الشــيخ 

عقيــل بــن طــراد الشــمري، وفضيلــة الشــيخ أحمــد بــن محمــود األزوري.
وأكــد وزيــر العــدل، رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء، الشــيخ الدكتــور وليــد بــن محمــد الصمعانــي، أن 
مرفــق العدالــة يحظــى بدعــم وعنايــة دائمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي عهــده األميــن - 
حفظهمــا هللا - مشــيًرا إلــى أن هــذا األمــر الكريــم هــو اســتمرار للدعــم المتواصــل الــذي أســهم فــي تطويــر 

مرفــق القضــاء وتقدمــه يوًمــا بعــد يــوم.
ــي  ــا ف ــوص عليه ــا المنص ــرة أعماله ــا لمباش ــة العلي ــا للمحكم ــي دعًم ــم يأت ــيك الكري ــر المل ــال: »إن األم وق
ــزي  ــل - أن يج ــز وج ــى - ع ــائاًل المول ــة، س ــراءات الجزائي ــرعية واإلج ــات الش ــي المرافع ــاء ونظام ــام القض نظ

ــادم«. ــم الق ــي عمله ــاة ف ــق القض ــزاء، وأن يوف ــر الج ــريفين خي ــن الش ــادم الحرمي خ

الخارجية ترد ىلع تصريحات الرئيس الروسي

أمر ملكي بتسمية 10 أعضاء يف املحكمة العليا
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قــال نائــب وزيــر الدفــاع، األميــر خالــد بــن ســلمان، إن وقــف النــار فــي اليمــن يعكــس ســعي المملكــة العربيــة 
الســعودية لتحقيــق االســتقرار فــي المنطقــة، مشــدًدا علــى موقفهــا الرائــد وســعيها الدائــم لتحقيــق 
الســالم فــي اليمــن، مشــيًرا إلــى أن إعــالن وقــف إطــالق النــار يمثــل فرصــة للحوثييــن إلظهــار أنهــم ليســوا 

أداة فــي يــد إيــران.
وذكــر األميــر خالــد بــن ســلمان فــي تغريــدات عبــر حســابه فــي »تويتــر«: إن المملكــة ستســاهم بـــ500 مليــون 
دوالر لخطــة إنســانية أمميــة فــي اليمــن، وقــال: »إن عــدم اســتجابة الحوثــي اليــوم للدعــوات للتعامــل بجديــة 
مــع خطــر جائحــة كورونــا يعــرض أبنــاء اليمــن كافــة لمزيــد مــن المعانــاة وســيتحمل هــو وزرهــا، الشــعب 

اليمنــي العربــي األبــي ليــس تابًعــا ألحــد وهــذه فرصــة الحوثييــن إلظهــار أنهــم ليســوا أداة فــي يــد إيــران«.
ــا  ــاة فــي حــال انتشــار جائحــة كورون ــد مــن المعان ــوم معــرض - ال قــدر هللا - لمزي وتابــع ســموه: »اليمــن الي
ولذلــك أعلنــت المملكــة المســاهمة بمبلــغ 500 مليــون دوالر لخطــة االســتجابة اإلنســانية لألمــم المتحــدة 

ــا«. ــار جائحــة كورون ــة لمكافحــة انتش ــام 2020، و25 مليــون دوالر إضافي لليمــن فــي ع
وأوضــح ســمو وزيــر الدفــاع أنــه بنــاًء علــى دور المملكــة الرائــد، وســعيها الدائــم للســالم، ومســؤوليتها 
لتحقيــق االســتقرار فــي المنطقــة فــي هــذه الظــروف الصعبــة، أعلنــت قيــادة القــوات المشــتركة لتحالــف 

ــبوعين. ــدة أس ــار لم ــالق الن ــف إط ــاملة لوق ــادرة ش ــن مب ــن ع ــي اليم ــرعية ف ــم الش دع

خالد بن سلمان: وقف النار يف اليمن يعكس 
سعي اململكة لالستقرار

ورفــع األعضــاء مــن جانبهــم الشــكر واالمتنــان لخــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي عهــده األميــن - 
رعاهمــا هللا - علــى هــذه الثقــة الكريمــة، مؤكديــن عزمهــم علــى االســتمرار فــي العمــل الــدؤوب واإلســهام 

فــي تحقيــق تطلعــات القيــادة الرشــيدة فــي مرفــق القضــاء.
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ــز آل ســعود  جــرى اتصــال هاتفــي مشــترك بيــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزي
ــن  ــر بوتي ــس فالديمي ــة والرئي ــدة األميركي ــات المتح ــس الوالي ــب رئي ــد ترم ــس دونال ــه هللا – والرئي – حفظ

ــة. ــيا االتحادي ــس روس رئي
ــة  ــاع مجموع ــوء اجتم ــى ض ــة عل ــود المبذول ــتعراض الجه ــل، اس ــي 10 أبري ــمَّ ف ــذي ت ــال ال ــالل االتص ــرى خ ج
أوبــك + وأهميــة التعــاون المشــترك بيــن الــدول المنتجــة للمحافظــة علــى اســتقرار أســواق الطاقــة لدعــم 

نمــو االقتصــاد العالمــي.
االتصــال تكــرر أيًضــا فــي 13 أبريــل، وجــرى خاللــه، اســتعراض أبــرز مــا تــمَّ التوصــل إليــه فــي ضــوء اجتمــاع 

ــك +(. ــة )أوب مجموع
وقــد أعــرب القــادة عــن ارتياحهــم البالــغ لمــا أثمــرت عنــه الجهــود المبذولــة لتحقيــق اســتقرار أســواق 

البتــرول العالميــة، والمحافظــة عليــه مــن قبــل الــدول المنتجــة.
وتــمَّ التأكيــد خــالل االتصــال علــى ضــرورة مواصلــة الــدول المنتجــة القيــام بمســؤولياتها وااللتــزام بهــا فــي 

ســبيل اســتقرار األســواق البتروليــة ودعــم االقتصــاد العالمــي.

تلقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، اتصــااًل هاتفًيــا، مــن الرئيــس فالديميــر بوتيــن، رئيــس روســيا االتحاديــة.

وجــرى خــالل االتصــال اســتعراض الجهــود المبذولــة لتحقيــق اســتقرار أســواق الطاقــة والمحافظــة عليهــا 
لدعــم نمــو االقتصــاد العالمــي، كمــا جــرى التأكيــد علــى أهميــة تعــاون جميــع الــدول المنتجــة فــي ذلــك.

تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، اتصــااًل هاتفًيــا مــن رئيــس دولــة 
فلســطين محمــود عباس.

وأعــرب الرئيــس محمــود عبــاس خــالل االتصــال، عــن تمنياتــه للمملكــة، وشــعبها، تجــاوز أزمــة جائحــة 
ــد  ــذ عه ــم من ــطينيين وقضيته ــة للفلس ــة الداعم ــف المملك ــيًدا بمواق ــتجد، مش ــا« المس ــروس »كورون في

المؤســس الملــك عبدالعزيــز.

اتصاالت هاتفية مشتركة بين خادم الحرمين 
وترمب وبوتين

ولي العهد السعودي يستعرض مع بوتين تحقيق 
استقرار أسواق الطاقة

خادم الحرمين يتلقى اتصااًل من الرئيس 
الفلسطيني
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أجــرى صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، اتصــااًل هاتفــًي، بالرئيــس دونالــد ترمــب رئيــس الواليــات المتحــدة األميركيــة.

وجرى خالل االتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة )أوبك +(.
ــي  ــاق تاريخ ــول التف ــا بالوص ــن ترحيبهم ــريك ع ــس األمي ــة الرئي ــعودي وفخام ــد الس ــي العه ــرب ول ــد أع وق
ــا« ويتوافــق مــع تطلعــات  ــاج بمــا يتناســب مــع حجــم تداعيــات جائحــة »كورون طويــل األمــد لتخفيــض اإلنت

األســواق، بمــا يعــزز نمــو االقتصــاد العالمــي.

ــكر  ــن الش ــوس«، ع ــوم غيبريس ــدروس أدهان ــور »تي ــة، الدكت ــة العالمي ــة الصح ــام لمنظم ــر الع ــرب المدي أع
واالمتنــان لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود – حفظــه هللا - علــى 
مســاهمة المملكــة العربيــة الســعودية، التــي تتولــى رئاســة مجموعــة العشــرين لعــام 2020، بمبلــغ 500 مليون 

ــد – 19(. ــتجد )كوفي ــا« المس ــروس »كورون ــة في ــدي لجائح ــة للتص ــود الدولي ــاندة الجه ــريك لمس دوالر أمي
وقــال الدكتــور أدهانــوم: »أعبــر عــن امتنانــي الكبيــر لخــادم الحرميــن الشــريفين وللشــعب الســعودي لعظيم 
كرمهــم بالتبــرع بمبلــغ 500 مليــون دوالر لخطــة االســتجابة لمكافحــة فيــروس كورونــا، آمــاًل مــن بقيــة الــدول 

األعضــاء فــي مجموعــة العشــرين اقتفــاء أثــر الملك ســلمان«.

ولي العهد السعودي يجري اتصااًل هاتفًيا 
بالرئيس األميركي

مدير منظمة الصحة العاملية يشكر خادم 
الحرمين 

وقــد دعــا خــادم الحرميــن الشــريفين هللا ســبحانه أن يجنــب الشــعب الفلســطيني، وشــعوب العالــم تبعــات 
هــذه الجائحــة وآثارهــا الســلبية.
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عقــد وزراء الصحــة لمجموعــة العشــرين اجتماًعــا افتراضًيــا لمناقشــة أثــر فيــروس »كورونــا« المســتجد 
)كوفيــد - 19( علــى القطــاع الصحــي والمجتمــع.

وُعقــد االجتمــاع بقيــادة وزيــر الصحــة د. توفيــق الربيعــة، الــذي أكــد أن هــذا االجتمــاع للتعــاون فــي مجــاالت 
األولويــات الصحيــة المشــتركة، واألخــذ بأفضــل الممارســات التــي شــاركتها الــدول األعضــاء والحلــول 
االبتكاريــة الفعالــة التــي قدمتهــا للتصــدي لهــذا المــرض والتــي كانــت جوهريــة فــي تطويــر جميــع المبــادرات 

ــا. ــا« المســتجد )كوفيــد - 19( عالمًي التــي تــمَّ إطالقهــا لمكافحــة جائحــة فيــروس »كورون
وناقــش الــوزراء فــي االجتمــاع االفتراضــي ســبل تقديــم رعايــة صحيــة مرنــة وتشــجيع الحلــول الرقميــة مــن 
أجــل تعزيــز التنســيق العالمــي، إلــى جانــب ذلــك، ناقــش أثــر )كوفيــد -19(، وكذلــك مواضيــع تتعلــق بالحفــاظ 
ــب  ــة والتأه ــة الطارئ ــاالت الصحي ــة للح ــتجابة العالمي ــي االس ــمولية ف ــان الش ــض وضم ــالمة المري ــى س عل

للجوائــح.
ــة  ــا منظم ــا فيه ــة، بم ــة واإلقليمي ــات الدولي ــتضافة والمنظم ــدول المس ــن ال ــاع كلٌّ م ــي االجتم ــارك ف ش
ــالمي  ــك اإلس ــة، والبن ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــي، ومنظم ــك الدول ــة البن ــة، ومجموع ــة العالمي الصح
للتنميــة، والصنــدوق العالمــي، ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة، والتحالــف العالمــي للقاحــات والتحصيــن، 

واالتحــاد الدولــي لالتصــاالت، والمرفــق الدولــي لشــراء األدويــة )يونايتيــد(.
ُيذكــر أن اجتمــاع وزراء الصحــة يتبــع لقمــة قــادة العشــرين االســتثنائية واالفتراضيــة التــي ُعِقــَدت فــي شــهر 
مــارس الماضــي، حيــث أُصــِدَرت توجيهــات لــوزراء الصحــة بمشــاركة أفضــل الممارســات الوطنيــة ووضــع 
مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر العاجلــة لمســاعدة مجموعــة العشــرين علــى توحيــد الجهــود مــن أجــل 

مكافحــة جائحــة »كورونــا«.

ــارك  ــان المب ــهر رمض ــتقبال ش ــتعداداتها الس ــاد اس ــوة واإلرش ــالمية والدع ــؤون اإلس ــت وزارة الش أكمل
ــان،  ــهر رمض ــة بش ــاريع الخاص ــدوات والمش ــرات والن ــن المحاض ــرة م ــة كبي ــالق مجموع ــام 1441هـــ، بإط لع
واتخــاذ بعــض اإلجــراءات المتعلقــة بالمســاجد ومنســوبيها فــي الشــهر الكريــم، إلــى جانــب إطــالق مشــروع 
المراكــز  عبــر  المملكــة  خــارج  التمــور  توزيــع  ومشــروع  الصائميــن،  لتفطيــر  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
اإلســالمية والملحقيــات الدينيــة بعــدد مــن دول العالــم، ومشــروع الترجمــة الفوريــة لتــالوة أئمــة الحرميــن.
جــاء ذلــك فــي بيــان صــادر عــن الــوزارة تضمــن عــدًدا مــن التعليمــات الخاصــة بشــهر رمضــان المبــارك لعــام 

1441هـــ، وإطــالق المشــاريع التــي تنفذهــا الــوزارة خــالل الشــهر الكريــم. 

اجتماع لوزراء صحة العشرين ملناقشة أثر فيروس 
»كورونا«

تعليمات خاصة بشهر رمضان
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ــع  ــق أداء الجم ــل بتعلي ــتمرار العم ــة اس ــاجد بالمملك ــوبي المس ــة لمنس ــوزارة الموجه ــات ال ــت تعليم ونص
ضمــن  وذلــك  المفروضــة،  للصلــوات  األذان  رفــع  علــى  واالقتصــار  والجوامــع،  بالمســاجد  والجماعــات 
اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا المملكــة لمنــع تفشــي فيــروس »كورونــا«. كمــا نصــت التعليمــات علــى 
ــع أذان  ــت رف ــون وق ــة، وأن يك ــوات المفروض ــات الصل ــع األذان بأوق ــد برف ــن بالتقي ــى المؤذني ــد عل التأكي
صــالة العشــاء فــي شــهر رمضــان المبــارك فــي وقتــه المعتــاد كاألشــهر األخــرى بــدون تأخيــر، نظــًرا إلقامــة 

ــازل. ــالة بالمن الص
ــة  ــروف الراهن ــًرا للظ ــه نظ ــالمية أن ــؤون اإٍلس ــت وزارة الش ــاجد، فأوضح ــكاف بالمس ــة االعت ــن جه ــا م أمَّ
فــي ظــل جائحــة »كورونــا«، فقــد تــمَّ منــع االعتــكاف فــي المســاجد لحيــن زوال هــذه الجائحــة، وأن اإلمــام 

ــن. ــجد للمعتكفي ــح المس ــمَّ فت ــال ت ــي ح ــؤواًل ف ــيكون مس س
وأكــدت الــوزارة مواصلــة برنامــج تعقيــم المســاجد وتهيئتهــا وصيانــة أجهــزة التكييــف واإلضــاءة، ودورات 
الميــاه، ووســائل الســالمة واألمــن، والتأكيــد علــى مراقبــي المســاجد والصيانــة والتشــغيل مالحظــة ذلــك، 

ومتابعــة خــدم المســاجد وعمــال الصيانــة.
وفــي جانــب العمــل الدعــوي بشــهر رمضــان المبــارك، أنهــت الــوزارة الفســح لعــدد مــن المحاضــرات 
والنــدوات، والــدروس العلميــة، والكلمــات الوعظيــة، والمســابقات العلميــة عــن طريــق تطبيقــات تقنيــة 
ــر  ــا عب ــح، وتنظمه ــج الصحي ــق المنه ــه وف ــى أداء عبادات ــلم عل ــن المس ــًزا يعي ــا متمي ــل برنامًج ــد، تمث ــن ُبع ع
القنــوات الفضائيــة واإلذاعيــة الرســمية، وقنــوات البــث المباشــر مــن خــالل فروعهــا فــي مناطــق المملكــة، 
قياًمــا بواجبهــا فــي الدعــوة إلــى هللا، ونشــر تعاليــم اإلســالم الصحيحــة وفــق منهــج الوســطية واالعتــدال، 
إلــى جانــب تخصيــص عــدد كبيــر مــن المحاضــرات للحديــث عــن آداب وأحــكام الصيــام، وفضائــل شــهر 

ــات. ــواع الطاع ــه بأن ــه وليالي ــام أيام ــة اغتن ــان، وأهمي رمض
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ــى  ــده هللا - عل ــعود - أي ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــدرت موافق ص
زيــادة المخصــص المالــي لمشــروع تفطيــر الصائميــن إلــى خمســة مالييــن لاير، الــذي تنفــذه وزارة الشــؤون 
اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد فــي )18( دولــة حــول العالــم، ويســتهدف تفطيــر مليــون صائــم، وذلك ضمن 

مشــاريعها خــالل شــهر رمضــان المبــارك لعــام 1441هـــ.
وبهــذه المناســبة، رفــع معالــي وزيــر الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد، الشــيخ الدكتــور عبداللطيــف 
بــن عبدالعزيــز آل الشــيخ، الشــكر واالمتنــان لخــادم الحرميــن الشــريفين - رعــاه هللا - علــى دعمــه المســتمر 
ما مــا يتصــل بهذا الشــهر  لمختلــف أعمــال الــوزارة وبرامجهــا المتنوعــة فــي خدمــة العمــل اإلســالمي، ال ســيَّ
ــريفين  ــن الش ــادم الحرمي ــرة لخ ــال الخي ــداًدا لألعم ــي امت ــارك يأت ــروع المب ــذا المش ــال: »إن ه ــل، وق الفضي
ــم  ــهر الكري ــذا الش ــي ه ــده هللا - ف ــعود - أي ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــادل س ــام الع ــح واإلم ــك الصال المل

التــي يتعاهــد فيهــا إخوانــه المســلمون بالعالــم ويتلمــس احتياجاتهــم«.
ــفارات  ــة بس ــات الديني ــر الملحقي ــة عب ــروع بـــ)18( دول ــذ المش ــتعدادات لتنفي ــت االس ــوزارة أنه ــد أن ال وأك
ــا أن تنفيــذ المشــروع هــذا  المملكــة والمراكــز اإلســالمية التــي تشــرف عليهــا بعــدد مــن دول العالــم، مبيًن
العــام ســيكون مــن خــالل توزيــع الســالل الغذائيــة وفــق اإلجــراءات االحترازيــة المتخــذة فــي تلــك الــدول 

ــا«. ــروس »كورون ــار في ــع انتش لمن

زيادة املخصص املالي ملشروع تفطير الصائمين

وفــي إطــار مشــاركة الــوزارة الفاعلــة فــي برامــج التوعيــة واإلرشــاد لبيــان خطر وبــاء »كورونــا«، فإنهــا تواصل 
تنفيــذ مجموعــة كبيــرة مــن المحاضــرات والكلمــات، وبــث المقاطــع التوعويــة عبــر منصاتهــا المختلفــة خــالل 
ــمَّ  ــا ت ــة. كم ــات الوقائي ــع االحتياط ــذ جمي ــى أخ ــد عل ــاء، والتأكي ــر الوب ــة بخط ــارك؛ للتوعي ــان المب ــهر رمض ش
التعــاون مــع كافــة المكاتــب التعاونيــة بالمملكــة التــي يزيــد عددهــا علــى 420 مكتًبــا تعاونًيــا لمضاعفــة الجهــد 

فــي التوعيــة واإلرشــاد فــي هــذا الصــدد.
وأوضحــت »الشــؤون اإلســالمية« - فــي بيانهــا - أن عمليــة تعليــم القــرآن الكريــم فــي رمضــان مســتمرة عبــر 
جمعيــات تحفيــظ القــرآن الكريــم المنتشــرة بالمملكــة، مــن خــالل البرامــج االلكترونيــة عــن ُبعــد، بمــا يحقــق 
ــرآن  ــة الق ــم بمراجع ــرآن الكري ــم الق ــظ وتعل ــي حف ــن ف ــن الراغبي ــم م ــات وغيره ــالب والطالب ــتمرار الط اس

خــالل هــذه الجائحــة وهــم فــي بيوتهــم.
فيمــا شــددت وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعــوة واإلرشــاد علــى متابعــة جميــع الــدروس والمحاضــرات 
والرقابــة علــى الــدروس عبــر قنــوات البــث المباشــر التــي ُتلقــى فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن قبــل 
بعــض الدعــاة والداعيــات دون أخــذ إذن رســمي مــن الــوزارة، حيــث إن الــوزارة أتاحــت فســح جميــع البرامــج 
الدعويــة إلكترونًيــا عبــر منصــة »تيســير«، مؤكــدة أنهــا ســتتخذ جميــع اإلجــراءات الرســمية ضــد مــن يقيــم أي 
ــى  ــن إل ــت المواطني ــة. ودع ــر الدعوي ــط المناب ــي ضب ــؤوليتها ف ــار مس ــي إط ــمي ف ــر رس ــوي غي ــط دع منش
التعــاون معهــا فــي اإلبــالغ عــن أي مخالفــة عبــر مركــز االتصــال الموحــد 1933، وإيقــاف مشــاريع التفطيــر 

بمســاجد المملكــة وفــق اإلجــراءات االحترازيــة لمنــع تفشــي وبــاء »كورونــا«.
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قــال منــدوب المملكــة الدائــم لــدى األمــم المتحــدة، الســفير عبــدهللا بــن يحــى المعلمــي، إن مكافحــة وبــاء 
)كوفيــد – 19( تتطلــب اســتجابة عالميــة شــفافة وقويــة ومنســقة وواســعة النطــاق وقائمــة علــى العلــم 
وروح التضامــن، مؤكــًدا التــزام المملكــة بتقديــم جبهــة موحــدة ضــد هــذا التهديــد المشــترك، وإن معالجــة 
الوبــاء وآثــاره الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة المتشــابكة هــي أولويــة مطلقــة للمملكــة، حيــث إننــا أمــام 

معركــة واحــدة.
وأوضــح الســفير المعلمــي أن العالــم أجمــع يواجــه عــدًوا واحــًدا يتطلــب التعــاون الوثيــق والتنســيق الفعــال 
للخــروج مــن هــذه األزمــة أقــوى ممــا قبــل، مشــدًدا علــى أن هــذا مــا أكــدت عليــه قمــة قــادة دول مجموعــة 
العشــرين االفتراضيــة برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود - حفظه 

هللا - فــي 26 مــارس 2020م.
جــاء ذلــك فــي بيــان المملكــة العربيــة الســعودية خــالل اجتمــاع مجلــس األمــن المفتــوح )بالتواصــل المرئــي( 

تحـــت بند »الحالـة فـــي الـشرق األوسـط، بمـا فـي ذلـك القضية الفلـسطينيـة«.
وقــدم الســفير المعلمــي، التهنئــة لرئيــس المجلــس علــى تولــي بلــده جمهوريــة الدومنيــكان مهــام رئاســة 

مجلــس األمــن لهــذا الشــهر.
وأعــرب عــن امتنانــه العميــق والدعــم الكبيــر لجميــع العامليــن فــي القطاعــات الصحيــة حــول العالــم، ومــن 
هــم فــي الخطــوط األماميــة لمــا يبذلونــه مــن جهــود كبيــرة وشــجاعة فائقــة فــي مكافحــة جائحــة )كوفيــد - 
19( التــي يواجههــا العالــم بمختلــف أطيافــه ودياناتــه وأعراقــه، هــذه الجائحــة التــي راح ضحيتهــا مئــات اآلالف 

مــن األرواح البريئــة، وأصــاب أكثــر مــن مليونــي شــخص.

اململكة تؤكد التزامها بتقديم جبهة موحدة 
ملكافحة »كورونا«

ــده  ــي عه ــمو ول ــريفين، وس ــن الش ــادم الحرمي ــة لخ ــر والمثوب ــزل األج ــل - أن يج ــز وج ــى – ع ــأل المول وس
األميــن، علــى مــا يقدمانــه مــن أعمــال جليلــة فــي خدمــة اإلســالم والمســلمين، وأن يديــم علــى بالدنــا األمن 

واألمــان، وأن يبلغنــا شــهر رمضــان وأن يتقبــل مــن الجميــع الصيــام والقيــام وصالــح األعمــال.
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ــر  ــات والمخاط ــن األزم ــر م ــم الكثي ــه العال ــهد في ــذي يش ــت ال ــي الوق ــه ف ــى أن ــي إل ــفير المعلم ــار الس وأش
والتحديــات غيــر المســبوقة خاصــة فــي ظــل انتشــار فيــروس )كوفيــد - 19( الــذي ال يعتــرف بالحــدود الدوليــة، 
ومــا يشــكله مــن خطــٍر علــى المجتمعــات والشــعوب، خاصــة الشــعوب التــي ترضــخ تحــت وطــأة االحتــالل 
ــطينية  ــي األرض الفلس ــتيطانية ف ــتها االس ــرائيلي سياس ــالل اإلس ــلطات االحت ــل س ــتيطان، تواص واالس
المحتلــة غيــر مكترثــة بــكل المواثيــق الدوليــة واتفاقيــات جنيــف األربــع وقــرارات الشــرعية الدوليــة ذات 
الصلــة التــي تحظــر االســتيطان وتمنــع المســاس بالحقــوق واألمــالك المدنيــة والعامــة، مــن خــالل التوســع 

فــي بنــاء المســتوطنات وتشــريع البــؤر االســتيطانية القائمــة.
وأكــد منــدوب المملكــة الســفير المعلمــي، رفــض المملكــة القاطــع لجميــع السياســات والممارســات 
والخطــط اإلســرائيلية الباطلــة، وغيــر القانونيــة، المتمثلــة فــي محــاوالت الســلطات اإلســرائيلية، أخيــًرا، 
ضــم أجــزاء وأراض مــن الضفــة الغربيــة، خاصــة فــي غــور األردن فــي محاولــة منهــا لفــرض واقــع جديــد فــي 
األرض المحتلــة، فضــاًل عــن رفــض كل المحــاوالت اإلســرائيلية التــي تهــدف إلــى تكريــس التمييــز العنصــري 
ــه  ــي أرض ــه ف ــاء حق ــه وإلغ ــعب بأكمل ــر ش ــة، وتهجي ــه الوطني ــس هويت ــطيني وطم ــعب الفلس ــد الش ض

ــاته. ومقدس
ــة الســعودية ســتظل علــى عهدهــا بالدفــاع  ــد علــى أن المملكــة العربي كمــا جــدد الســفير المعلمــي التأكي
عــن القضيــة الفلســطينية وحقــوق الشــعب الفلســطيني مــن أجــل نيــل حقوقــه المشــروعة غيــر القابلــة 
ــطينية  ــة الفلس ــت القضي ــة بثواب ــك المملك ــب تمس ــى جان ــة، إل ــرعية الدولي ــه الش ــا ل ــي كفلته ــرف الت للتص
المتمثلــة بإنهــاء االحتــالل وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف علــى 
حــدود الرابــع مــن يونيــو 1967م وضمــان حــق العــودة لالجئيــن الفلســطينيين، مشــدًدا علــى أهميــة الســالم 
الشــامل والدائــم فــي الشــرق األوســط باعتبــاره خيــاًرا اســتراتيجًيا وذلــك علــى أســاس حــل الدولتيــن ووفًقــا 
ــى  ــطينية عل ــة الفلس ــام الدول ــن قي ــي تضم ــام 2002م، الت ــة لع ــالم العربي ــادرة الس ــة، ومب ــات الدولي للمرجعي
حــدود الرابــع مــن يونيــو 1967م وإنهــاء االحتــالل لجميــع األراضــي العربيــة بمــا فيها الجــوالن العربي الســوري 

واألراضــي اللبنانيــة.
وقــال الســفير المعلمــي: لقــد حــان الوقــت للمجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن للقيــام بمســؤولياتهم 
تجــاه نصــرة الشــعب الفلســطيني والقضيــة الفلســطينية، عبــر إحقــاق الحــق، وتحقيــق تطلعــات الشــعب 
الفلســطيني فــي بنــاء دولتــه المســتقلة، والتصــدي بحــزم للممارســات واالنتهــاكات اإلســرائيلية المســتمرة 
ض كل فرصــة مــن  للقانــون الدولــي وقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة، تلــك االنتهــاكات التــي تقــوِّ
ــا  ــت - وم ــة عان ــي منطق ــامل ف ــم وش ــالم دائ ــى س ــل إل ــل للتوص ــعاع أم ــئ كل ش ــالم، وتطف ــرص الس ف

ــتقرار. ــدم االس ــن ع ــي م ــت - تعان زال
وأضــاف: اســتكمااًل للدعــم الــذي تقدمــه المملكــة العربيــة الســعودية للشــعب اليمنــي الشــقيق علــى مــدار 
الســنوات الســابقة إيماًنــا منهــا بواجبهــا تجــاه جميــع اليمنييــن دون اســتثناء، وبالرغــم مــن الصعوبــات التــي 
تواجههــا حكومــات العالــم مــن أجــل مواجهــة خطــر انتشــار فيــروس »كورونــا«، قامــت حكومــة المملكــة 
العربيــة الســعودية باإلعــالن عــن دعــم خطــة األمــم المتحــدة لالســتجابة اإلنســانية فــي اليمــن للعــام 2020م 
بمبلــغ 500 مليــون دوالر، منهــا مبلــغ 25 مليــون دوالر للمســاعدة فــي مكافحــة انتشــار الجائحــة فــي اليمــن، 
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حيــث إنــه مــن المهــم لمكافحــة تفشــي الجائحــة تهيئــة بيئــة مناســبة بعيــًدا عــن العمليــات العســكرية حتــى 
تتمكــن الحكومــة اليمنيــة مــن تنفيــذ سياســات ومبــادرات صحيــة فعالــة من شــأنها حمايــة الشــعب اليمني.
وأفــاد الســفير المعلمــي بــأن المملكــة بذلــت جهــوًدا كبيــرة مــن أجــل إحــالل الســالم فــي اليمــن والعمــل 
علــى تســهيل الوصــول إليــه بمــا فــي ذلــك دعــم الجهــود األمميــة األخيــرة الراميــة لخفــض التصعيــد 
والتوصــل إلــى اتفــاق لوقــف إطــالق النــار وبنــاء تدابيــر الثقــة بيــن األطــراف مــن أجــل إنهــاء معانــاة الشــعب 
اليمنــي الشــقيق والوصــول للحــل السياســي، وكجــزء مــن الجهــود الدوليــة التــي تتماشــى مــع دعــوة األميــن 
العــام لألمــم المتحــدة لوقــف إطــالق النــار والتهدئــة لتهيئــة الظــروف لمعالجــة تفشــي فيــروس »كورونــا« 
وجمــع األطــراف للوصــول إلــى حــل سياســي لألزمــة، حيــث قــام تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن بدعــم 
موقــف الحكومــة اليمنيــة بقبــول هــذه الدعــوة، ومــن َثــمَّ اإلعــالن عــن وقــف إلطــالق النــار لمــدة أســبوعين 

قابلــة للتمديــد.

وأبــان الســفير المعلمــي، أنــه بالرغــم مــن كل هــذه الجهــود الدوليــة لوقــف إطــالق النــار، إال أن الميليشــيا 
الحوثيــة المدعومــة مــن إيــران مــا زالــت تثبــت للمجتمــع الدولــي مجــدًدا عــدم جديتهــا فــي تحقيــق الســالم 
المنشــود لليمــن واليمنييــن وذلــك مــن خــالل اســتهدافها اإلرهابــي للمــدن والمدنييــن فــي المملكــة 
ومواصلــة هجومهــا العســكري داخــل اليمــن غيــر آبهــة بالحاجــة الملحــة لمواجهــة انتشــار الجائحــة ومعرضة 
جهــود التهدئــة القائمــة للخطــر، مشــيًرا إلــى أنــه مــع ذلــك قــد اســتمر تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن 
فــي ممارســة أقصــى درجــات ضبــط النفــس وأعلــن عــن اســتمرار التزامــه بإعــالن وقــف إطــالق النــار ودعــم 
جهــود ومســاعي األمــم المتحــدة للوصــول إلــى حــل سياســي شــامل، ومؤكــًدا فــي الوقــت ذاتــه أن المملكة 
العربيــة الســعودية لــن تتــردد فــي الدفــاع عــن أرضهــا ومواطنيهــا بــكل حــزم فــي حــال كان هنــاك أي تهديــد 

ألمنهــا بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي.
ــق  ــل تحقي ــن أج ــه م ــد في ــع أن يتح ــم أجم ــى العال ــي عل ــذي ينبغ ــي ال ــرف الحال ــل الظ ــي ظ ــول: ف ــع الق وتاب
ــت  ــن أي وق ــر م ــان أكث ــد ح ــت ق ــإن الوق ــع، ف ــة أو مجتم ــن أي دول ــرق بي ــة ال تف ــة جائح ــالم ومواجه الس
مضــى ألن يقــوم المجتمــع الدولــي ومجلــس األمــن خاصــة، باالضطــالع بمســؤولياته والتحــرك بــكل حــزم 
إللــزام الميليشــيا الحوثيــة بقبــول وقــف إطــالق النــار وتفعيلــه واالنخــراط بشــكل جــدي وإيجابــي مــع جهــود 
األمــم المتحــدة للوصــول لحــل سياســي شــامل فــي اليمــن وفًقــا للمرجعيــات الثــالث، وخاصــة قــرار مجلــس 
ــة  ــذوة الفتن ــذي ج ــردة وتغ ــيا المتم ــذه الميليش ــم ه ــي تدع ــراف الت ــع األط ــل م ــم 2216، وبالعم ــن رق األم
والقتــل والتخريــب فــي المنطقــة لــيك تتوقــف عــن هــذه األعمــال وتحيــد عــن هــذه السياســة التخريبيــة التــي 

تمارســها فــي اليمــن وغيرهــا مــن دول المنطقــة.
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تلقــى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــيك األميــر 
ــاع –  ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد، نائ ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب محم
ــه لهــم خــادم الحرميــن الشــريفين،  حفظهمــا هللا – برقيــات تهنئــة مــن قــادة الــدول اإلســالمية، وقــد وجَّ
وســمو ولــي عهــده األميــن – رعاهمــا هللا – برقيــات شــكر جوابيــة، مقدريــن ما أعربــوا عنه من تمنيــات طيبة 
ودعــوات صادقــة، ســائلين المولــى - عــز وجــل - أن يعيــد هــذه المناســبة الكريمــة علــى األمــة اإلســالمية 

بالخيــر والبركــة، وبالمزيــد مــن األمــن واالســتقرار.

صــرح المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن«، العقيــد الركــن تــريك 
ــعبان 1441ه/ 8  ــخ )15 ش ــابق بتاري ــا الس ــى إعالنه ــاًء عل ــف وبن ــتركة للتحال ــوات المش ــادة الق ــيك، أن قي المال
أبريــل 2020م( بوقــف إطــالق النــار لمــدة أســبوعين، وبنــاًء علــى طلــب مبعــوث األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
الخــاص إلــى اليمــن الســيد »مارتــن غريفيــث« لوقــف إطــالق النــار إلتاحــة الفرصــة إلحــراز التقــدم فــي 
المفاوضــات مــع الطرفيــن حــول وقــف إطــالق نــار دائــم، وكذلــك االتفــاق علــى أهــم التدابيــر االقتصاديــة 
واإلنســانية، والســتئناف العمليــة السياســية، واســتمراًرا لجديــة ورغبــة التحالــف للتخفيــف مــن معانــاة 
الشــعب اليمنــي الشــقيق والعمــل علــى مواجهــة جائحــة »كورونــا« ومنعــه مــن االنتشــار مــع حلــول شــهر 
ــق )30  ــس المواف ــن الخمي ــداء م ــهر ابت ــدة ش ــار لم ــالق الن ــف إط ــد وق ــن تمدي ــا تعل ــم، فإنه ــان الكري رمض

شــعبان 1441هـــ/ 23 أبريــل 2020م(.
وقــال العقيــد المالــيك: »إن قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن« تجــدد 
التأكيــد علــى أن الفرصــة ال تــزال مهيــأة لتضافــر كافــة الجهــود للتوصــل إلــى وقــف شــامل ودائــم إلطــالق 
النــار فــي اليمــن، والتوافــق علــى خطــوات جديــة وملموســة ومباشــرة للتخفيــف مــن معانــاة الشــعب 
اليمنــي الشــقيق وســتدعم بشــكل كبيــر كافــة هــذه الخطــوات األساســية مــع األمــم المتحــدة فــي ســبيل 

التوصــل إلــى حــل سياســي شــامل وعــادل يتفــق عليــه اليمنييــن«.

امللك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من 
قادة الدول بمناسبة شهر رمضان 

تمديد وقف إطالق نار شامل يف اليمن
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إنفــاًذا لتوجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي عهــده 
األميــن - حفظهمــا هللا - بســرعة توفيــر الفحوصــات والكواشــف واألجهــزة والمســتلزمات واألدويــة 
الالزمــة للتصــدي لفيــروس »كورونــا« المســتجد )كوفيــد - 19(، ونتاًجــا للمكالمــة الهاتفيــة بيــن خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - والرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ«، 
فقــد وقعــت حكومــة المملكــة وحكومــة جمهوريــة الصيــن الشــعبية، عقــًدا بقيمــة 995 مليــون لاير 
ســعودي لتوفيــر 9 مالييــن فحــص لتشــخيص فيــروس »كورونــا« المســتجد )كوفيــد - 19( لتســعة مالييــن 
شــخص فــي المملكــة، شــاملة جميــع األجهــزة والمســتلزمات، و500 مــن االختصاصييــن والفنييــن الصينييــن 
المتخصصيــن فــي الفحوصــات، وإنشــاء ســتة مختبــرات إقليميــة كبيــرة موزعــة علــى مناطــق المملكــة 
ــا، وتدريــب الكــوادر الســعودية، وإجــراء الفحوصــات اليوميــة  منهــا مختبــر متنقــل بقــدرة 10,000 فحــص يومًي
والفحوصــات الميدانيــة الشــاملة وتدقيقهــا وضمــان جودتهــا لمــدة ثمانيــة أشــهر، باإلضافــة إلــى تحليــل 
الخريطــة الجينيــة لعــدد مــن العينــات داخــل المملكــة، وتحليــل خريطــة المناعــة فــي المجتمــع لمليــون عينــة 

والتــي ســيكون لهــا األثــر البالــغ فــي دعــم خطــط الدولــة فــي إدارة خطــط مكافحــة الجائحــة.
وقــد تــمَّ التوقيــع بيــن الشــركة الســعودية للشــراء الموحــد )نبكــو( والشــركة الصينيــة )بــي جــي أي( بمصادقة 
معالــي الدكتــور عبــدهللا الربيعــة، ممثــاًل لحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، والســفير الصينــي لــدى 

المملكــة »تشــن وينــج«، ممثــاًل للحكومــة الصينيــة.
ويعــدُّ هــذا العقــد وقيمتــه 995 مليــون لاير ســعودي مــن أكبــر العقــود التــي ســتوفر فحوصــات تشــخيصية 
لفيــروس »كورونــا« المســتجد علــى مســتوى العالــم، هــذا باإلضافــة إلــى أن اللجنــة عمــدت شــراء فحوصــات 
ــدد  ــل ع ــة ليص ــا الجنوبي ــرا وكوري ــة وسويس ــدة األميركي ــات المتح ــن الوالي ــددة م ــرى متع ــركات أخ ــن ش م

الفحوصــات المســتهدفة إلــى 14.5 مليــون فحــص وتمثــل قرابــة 40% مــن عــدد ســكان المملكــة.
ــي  ــة ف ــة المكلف ــس اللجن ــة، رئي ــز الربيع ــن عبدالعزي ــدهللا ب ــور عب ــيك، الدكت ــوان المل ــار بالدي ــال المستش وق
الديــوان الملــيك للتفــاوض والشــراء لســرعة توفيــر االحتياجــات الطبيــة لفيــروس »كورونــا« المســتجد، فــي 
ــن -  ــده األمي ــي عه ــريفين وول ــن الش ــادم الحرمي ــر لخ ــام الكبي ــرص واالهتم ــذا الح ــي: »إن ه ــح صحف تصري
حفظهمــا هللا - يعكــس مــا توليــه قيادتنــا مــن حــرص وعنايــة كبيــرة للوطــن الغالــي وشــعبه المعطــاء وكل 
مــن يعيــش علــى ثــرى مملكتنــا الطيبــة، مشــيًرا إلــى أن هــذه األرقــام الكبيــرة مــن الفحوصــات التــي تعــدُّ مــن 
أكبرهــا فــي العالــم تظهــر بجــالء أن المملكــة تســارع الزمــن فــي تشــخيص الحــاالت وعزلهــا وبالتالــي تقليــل 

مخاطــر هــذه الجائحــة التــي عمــت العالــم«.
ــده  ــي عه ــمو ول ــريفين، وس ــن الش ــادم الحرمي ــه خ ــظ بعنايت ــى أن يحف ــه هللا تعال ــام تصريح ــي خت ــأل ف وس
ــالء  ــع الب ــان، وأن يرف ــن واألم ــة واألم ــه الصح ــن وقيادت ــذا الوط ــى ه ــم عل ــر، وأن يدي ــن كل ش ــن، م األمي

ــع. ــم أجم ــلمين والعال ــالد المس ــا وب ــن وطنن ــاء ع والوب

عقد مع الصين لتوفير 9 ماليين فحص 
لـ«كورونا«
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انطالًقــا ممــا يوليــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - أيــده هللا - مــن 
حــرص بالــغ علــى صحــة المواطنيــن والمقيميــن وســالمتهم، وبنــاء علــى مــا رفعتــه الجهــات الصحيــة 
ــد  ــتجد )كوفي ــا« المس ــروس »كورون ــة في ــي مواجه ــة ف ــا المملك ــي اتخذته ــراءات الت ــأن اإلج ــة بش المختص
ــة،  ــة بالضوابــط الصحي ــع التجــول الجزئــي وعــودة بعــض النشــاطات االقتصادي ــة التحــول لمن - 19(، وإمكاني
ــي: ــده هللا - باآلت ــره - أي ــدر أم ــد ص ــن، فق ــن والمقيمي ــن المواطني ــف ع ــي التخفي ــده هللا - ف ــه - أي ــة من ورغب
أواًل: رفــع منــع التجــول جزئًيــا فــي جميــع مناطــق المملكــة ابتــداء مــن 3 رمضــان المبــارك 1441هـــ، الموافــق 
26 أبريــل 2020م، حتــى يــوم 20 رمضــان 1441هـــ، الموافــق 13 مايــو 2020م، وذلــك مــن الســاعة التاســعة صباًحــا 
حتــى الخامســة مســاء، مــع اإلبقــاء علــى منــع التجــول الكامــل علــى مــدى )24( ســاعة، فــي كل مــن مدينــة 

مكــة المكرمــة واألحيــاء التــي ســبق اإلعــالن عــن عزلهــا فــي القــرارات والبيانــات الســابقة.
ثانًيــا: إضافــة إلــى األنشــطة المســتثناة فــي القــرارات الســابقة، يتــم الســماح بفتــح بعــض األنشــطة 
االقتصاديــة والتجاريــة وممارســتها ألعمالهــا فــي فتــرة الســماح المشــار إليهــا فــي البنــد أواًل، ابتــداء مــن 
يــوم األربعــاء 6 رمضــان 1441هـــ، الموافــق 29 أبريــل 2020م، وحتــى يــوم األربعــاء 20 رمضــان 1441هـــ الموافــق 
13 مايــو 2020م، وذلــك فــي المجــاالت التاليــة: محــالت تجــارة الجملــة والتجزئــة - المراكــز التجاريــة )المــوالت(.

مــع التأكيــد علــى اســتمرار منــع أي نشــاط داخــل تلــك المراكــز ال يحقــق التباعــد الجســدي ومنهــا: عيــادات 
التجميــل، وصالونــات الحالقــة، والنــوادي الرياضيــة والصحيــة، والمراكــز الترفيهيــة، ودور الســينما، وصالونات 

التجميــل، والمطاعــم والمقاهــي وغيرهــا مــن األنشــطة التــي تحددهــا الجهــات المختصــة.
ثالًثــا: الســماح لشــركات المقــاوالت والمصانــع بالعــودة لممارســة أنشــطتها دون قيــود علــى الوقــت 
حســب طبيعــة أعمالهــا ابتــداء مــن األربعــاء 6 رمضــان 1441هـــ، الموافــق 29 أبريــل 2020م، وحتى يــوم األربعاء 

20 رمضــان 1441هـــ الموافــق 13 مايــو 2020م.
رابًعــا: تقــوم الجهــات المســؤولة عــن الرقابــة علــى األنشــطة االقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة، بنــاء علــى 
التعليمــات واإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة التــي تقرهــا وزارة الصحــة والجهــات المختصــة بمتابعــة 

مــدى االلتــزام بتنفيــذ اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة ورفــع تقاريــر يوميــة عــن ذلــك.

أمر ملكي: رفع الحظر جزئًيا يف جميع مناطق 
اململكة
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أعربــت وزارة الخارجيــة عــن ترحيــب المملكــة العربيــة الســعودية بإعــالن جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة تصنيــف 
ميليشــيا حــزب هللا منظمــة إرهابيــة، وحظــر كافــة أنشــطتها علــى أراضيهــا.

ونوهــت الــوزارة بأهميــة هــذه الخطــوة فــي إطــار جهــود مكافحــة اإلرهــاب إقليمًيــا ودولًيــا، وجــددت التأكيــد 
علــى المجتمــع الدولــي بضــرورة اتخــاذ موقــف مماثــل لحفــظ األمــن والســلم الدولييــن، وتجنيــب المنطقــة 

والعالــم شــرور العمليــات اإلرهابيــة المزعزعــة لألمــن واالســتقرار.

ترحيب سعودي بإعالن أملانيا حزب اهلل منظمة 
إرهابية

خامًســا: التأكيــد علــى االســتمرار فــي تطبيــق إجــراءات التباعــد االجتماعــي، ومــن ذلــك االســتمرار فــي منــع 
التجمعــات لألغــراض االجتماعيــة ألكثــر مــن خمســة أشــخاص، مثــل: مناســبات األفــراح ومجالــس العــزاء 

وغيرهمــا، وكذلــك التجمــع فــي األماكــن العامــة فــي أوقــات الســماح بالتجــول.
المخالفــة لألنظمــة والتعليمــات وفًقــا  المنشــآت  المقــررة وإغــالق  العقوبــات  إيقــاع  سادًســا: ســيتم 

المتبعــة. لإلجــراءات 
سابًعا: تخضع هذه اإلجراءات للتقييم بشكل مستمر خالل المدة المشار إليها.

ــى  ــالت عل ــرى أي تعدي ــة األخ ــات المعني ــع الجه ــيق م ــة التنس ــى وزارة الداخلي ــده هللا - أن تتول ــه - أي ــا وج كم
ــة. ــتجدات الصحي ــا المس ــول تتطلبه ــع التج ــة بمن ــراءات المتعلق اإلج

تضمــن األمــر الكريــم للجهــات المعنيــة حــث المواطنيــن والمقيميــن وأربــاب األعمــال علــى استشــعار 
المســؤولية والتقيــد باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة، حتــى يتــم تجــاوز هــذه الجائحــة بمشــيئة هللا، 

ــة. ــات المختص ــن الجه ــادرة م ــات الص ــزام بالتوجيه وااللت
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نســتعرض فــي الملــف الثقافــي أهــم أخبــار العلــم والثقافــة والتعليــم، والمؤتمــرات والنــدوات التــي نظمــت 
فــي المملكــة خــالل شــهر أبريــل. 

امللف الثقايف

تـقرير الـحالة الـسعـودية
التقرير الرابع - أبريل 622020
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دشــنت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي »منصــة تعليميــة عــن بعــد« تســمح لطــالب الســنة التحضيريــة في 
ــي.  ــب األساس ــز التدري ــراف مرك ــت إش ــتهم تح ــتكمال دراس ــي باس ــران المدن ــعودية للطي ــة الس األكاديمي
ويأتــي توفيــر الهيئــة للمنصــة اإللكترونيــة ضمــن جهودهــا لضمــان ســير العمليــة التعليميــة فــي األكاديميــة 
ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن فيــروس »كورونــا« المســتجد )كوفيــد -19(. واســتفاد مــن خدمــات 
ــا  منصــة التدريــب عــن ُبعــد العديــد مــن طــالب األكاديميــة الســعودية للطيــران المدنــي، التــي تعمــل حالًي

علــى اســتكمال المــواد العلميــة الخاصــة فــي الســنة التحضيريــة والمســتمرة لمــدة خمــس أســابيع.
وتــؤدي األكاديميــة الســعودية للطيــران المدنــي الــدور الرئيــس تجــاه تأهيــل وتطويــر الكــوادر البشــرية فــي 
ــر  ــة لتطوي ــات الحديث ــع المهــارات والتقني ــة جمي ــران المدنــي بالمملكــة، حيــث تقــدم األكاديمي صناعــة الطي
وتدريــب العامليــن فــي مجــال النقــل الجــوي، فضــاًل عــن توطيــن قطــاع الطيــران المدنــي بمئــات الكــوادر 

البشــرية مــن الشــباب الســعودي المؤهــل بأحــدث التقنيــات ليدعــم مختلــف قطاعــات الطيــران.
وتهــدف األكاديميــة الســعودية للطيــران المدنــي إلــى أن تكــون رافــًدا أساســًيا فــي تطويــر علــوم الطيــران 
ــدة  ــط المعتم ــذ الخط ــة، وتنفي ــي بالمملك ــران المدن ــة الطي ــة صناع ــن تقني ــي، وتوطي ــتوى الدول ــى المس عل
لتلبيــة االحتياجــات مــن الكــوادر البشــرية المتخصصــة فــي مجــاالت علــوم الطيــران، وتطويــر مســتوى أداء 
العامليــن فــي مجــاالت أمــن وســالمة النقــل الجــوي وفًقــا للمعاييــر الدوليــة انســجاًما مــع »رؤيــة المملكــة 
ــي  ــر ف ــة األكب ــى الحص ــتحواذ عل ــي، واالس ــران المدن ــب الطي ــال تدري ــي مج ــادة ف ــى الري ــة إل 2030«، باإلضاف

التدريــب والتطويــر فــي هــذا المجــال علــى مســتوى المنطقــة.

الطيران املدني تدشن »تعليم عن ُبعد« لطالب 
السنة التحضيرية
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واســتفاد مــن خدمــات األكاديميــة الســعودية للطيــران المدنــي منــذ تأسيســها كمعهــد تدريــب عــام 1962م 
نحــو )35( ألــف مســتفيد تشــمل العامليــن فــي قطــاع الطيــران المســتفيدين مــن الــدورات القصيــرة، 
وكذلــك الطــالب المتخرجــون الحاصلــون علــى شــهادة دبلــوم األكاديميــة بعــد أن تــمَّ تدريبهــم وتأهيلهــم 
بأحــدث التقنيــات ليدعمــوا مختلــف قطاعــات الطيــران بالمملكــة، إذ تعمــل مــن خــالل برامجهــا علــى تأميــن 
احتياجــات الســوق مــن القــوى العاملــة، والكــوادر المؤهلــة والمدربــة، فــي تخصصــات )المراقبــة الجويــة – 
صيانــة أنظمــة الطيــران – اإلطفــاء واإلنقــاذ – ســالمة وتشــغيل المطــارات – أمــن المطــارات(. كمــا دشــنت 
األكاديميــة الســعودية للطيــران المدنــي، أخيــًرا، منصــة »التدريــب عــن ُبعــد« لطــالب دبلــوم اللغــة اإلنجليزيــة 

وذلــك إلكمــال العمليــة التعليميــة فــي الوقــت الراهــن.
وترجمــت األكاديميــة نجاحاتهــا عبــر توطيــن صناعــة تتطلــب مهــارة ودقــة عاليــة، وأســهمت فــي ســعودة 
مهنــة المراقبــة الجويــة لتصــل إلــى نســبة 100%، ونجحــت كذلــك فــي تمكيــن المــرأة الســعودية للعمــل فــي 
قطــاع الطيــران، بعــد أن أنهــت تخريــج أول دفعتيــن مــن المراقبــات الجويــات باشــرن مهامهــن وأصبحــن 
شــركاء فــي تأميــن ســالمة وانســيابية الحركــة الجويــة فــي المملكــة، بعــد أن أتممــن بنجــاح برنامــج »مراقبــة 

المنطقــة بالــرادار وبــدون رادار«.
مــن  العديــد  تحقيــق  مــن  الماضيــة  الفتــرة  خــالل  المدنــي  للطيــران  الســعودية  األكاديميــة  نــت  وتمكَّ
اإلنجــازات المتميــزة، لتســجل نفســها ضمــن األكاديميــات الرائــدة علــى مســتوى الشــرق األوســط، وتحصــد 
ــران  ــة، وعلــى رأســها منظمــة الطي ــران الدولي ــر منظمــات الطي ــة مــن أكب االعتمــادات واالعترافــات الدولي
المدنــي الدولــي »ICAO«، واالتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي »IATA«، والمجلــس الدولــي لخدمــات تدريــب 
اإلطفــاء واإلنقــاذ »IFSAC«، حيــث جــددت المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي »ICAO« العضويــة الكاملــة 
لألكاديميــة الســعودية للطيــران المدنــي فــي برنامــج التدريــب الجــوي المتقــدم المخصــص لخدمــات المراقبة 
الجويــة، واعتمــدت كذلــك مركــز تدريــب أمــن الطيــران كمركــز تدريــب دولــي، وحصــدت جائــزة أفضــل 
مطــور برامــج بجانــب فوزهــا بمقعــد تدريــب فــي المجلــس العالمــي للتدريــب التابــع لـــ«ICAO«، فــي حيــن 
اعتمــد االتحــاد الدولــي للنقــل الجــوي »IATA« األكاديميــة كشــريك إقليمــي معتمــد RTP««، وكذلــك اعتمــد 
األكاديميــة كمركــز تدريــب معتمــد دولًيــا ATC««، عــالوة علــى فــوز األكاديميــة بجائــزة أفضــل شــريك تدريبــي 
فــي الشــرق األوســط لـــ«IATA«. كمــا حصــدت األكاديميــة حديًثــا العضويــة الكاملــة لــدى المجلــس الدولــي 

ــة. ــة دولي ــة تدريبي ــم 11 حقيب ــة مــن تنظي ــن األكاديمي لإلطفــاء واإلنقــاذ »IFSAC« الــذي يمكِّ
ُيذكــر أن المملكــة العربيــة الســعودية تحظــى بــدور حيــوي ورئيســي فــي مجــال الطيــران المدنــي علــى 
المســتوى اإلقليمــي والدولــي، وينعكــس ذلــك علــى الطلــب المتنامــي علــى صناعــة الطيــران المدنــي 
ــرص  ــى بف ــة يحظ ــي بالمملك ــران المدن ــاع الطي ــإن قط ــات، ف ــات واإلحصائي ــب الدراس ــة. وحس ــي المملك ف
اســتثمارية كبــرى، كمــا تشــير إحصائيــة المنظمــة الدوليــة للنقــل الجــوي )األياتــا( التــي أكــدت مســاهمة 
ــار دوالر فــي  ــه 36.5 ملي ــران المدنــي بالمملكــة بمــا نســبته 5.6% فــي الناتــج الوطنــي بمــا قيمت قطــاع الطي
عــام 2018 مقارنــة بـــ34 مليــار دوالر فــي 2014م، وتوفيــر قرابــة 594 ألــف وظيفــة فــي عــام 2018م، ويعــود ذلــك 
إلــى االزدهــار التــي تعيشــه المملكــة والموقــع الجغرافــي المميــز حيــث تربــط بيــن ثــالث قــارات ممــا يزيــد 

مــن فــرص النمــو فــي مجــال النقــل الجــوي.
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حــددت وزارة التعليــم، آليــة تقويــم االختبــارات النهائيــة، فــي الوقــت الــذي أكــد فيــه وزيــر التعليــم، الدكتــور 
ــل  ــي ظ ــات ف ــالب والطالب ــة الط ــق مصلح ــا يحق ــق بم ــي التطبي ــة ف ــان العدال ــى ضم ــيخ، عل ــد آل الش حم

ــا«. ــروس »كورون ــتثنائية لفي ــروف االس الظ
وأوضحت وزارة التعليم في تغريدة عبر حسابها الرسمي للجامعات تفاصيل آلية التقويم وذكرت:

أواًل: التأكيــد علــى اســتمرار العمليــة التعليميــة بفاعليــة وجــودة، ومنــح الطالــب والطالبــة خيــار االنســحاب 
عــن مقــرر، أو عــدد مــن المقــررات، أو االعتــذار عــن االســتمرار فــي دراســة الفصــل أو االنســحاب مــن 
الفصــل للجامعــات الحكوميــة واألهليــة )منتظــم/ عــن بعــد/ انتســاب( حتــى يــوم الخميــس 1441/8/30هـــ وال 

يحتســب مــن رصيدهــم.
ــا: تعقــد جميــع االختبــارات لكافــة أنــواع التعليــم )المنتظــم/ عــن بعــد/ انتســاب( فــي الثالــث مــن شــهر  ثانًي
رمضــان، باســتثناء برامــج االنتســاب المطــور فيعــود األمــر للجامعــات، وإذا لــم تكــن الظــروف مهيئــة 
لطلبــة االنتســاب المطــور فيعطــى الطالــب والطالبــة تقديــر غيــر مكتمــل ويعقــد لــه اختبــار بديــل الحًقــا 

وفــق اآلليــة.
ثالًثا: يكون توزيع الدرجات لهذا الفصل في الجامعات الحكومية واألهلية كالتالي:

ــار النهائــي، مــع فتــح المجــال للمقــررات التــي لهــا  80 درجــة لألعمــال الفصليــة، و20 درجــة للتقييــم أو االختب
ــة. ــة معين خصوصي

آلية تقويم االختبارات النهائية للجامعات
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رابًعــا: ال يدخــل المعــدل التراكمــي لهــذا الفصــل الدراســي في احتســاب اإلنــذار األكاديمــي للطالــب والطالبة، 
ويعفــى الطالــب والطالبــة مــن حرمــان دخــول االختبــار النهائــي لــكل مقررات هــذا الفصل الدراســي.

خامًســا: تفعيــل خاصيــة تحليــل درجــة الطالــب للفصــول الماضيــة بصــورة آليــة مــن قبــل عمــادات القبــول 
ــدل  ــى مع ــل عل ــإن حص ــي؛ ف ــم التراكم ــدم معدله ــا يخ ــات بم ــي الجامع ــات ف ــة المعلوم ــجيل وتقني والتس
لهــذا الفصــل يســاوي أو أعلــى مــن معدلــه فيســجل لــه، وإن حصــل علــى أقــل فيحتســب ناجــح/ راســب وال 

تدخــل فــي المعــدل حتــى ال يتضــرر.
ــارات  ــة واالختب ــة الدراس ــن الئح ــادة 26 م ــق الم ــة وف ــريرية والعملي ــررات الس ــع المق ــل م ــا: التعام سادًس
ــواد 22 و23  ــكام الم ــن أح ــة م ــة العملي ــررات ذات الصبغ ــاث والمق ــدوات واألبح ــررات الن ــتثني مق ــي تس الت

و24 أو بعضهــا.
ســابًعا: التعامــل مــع المقــررات التــي ال ُيعقــد لهــا اختبــارات فصليــة أو نهائيــة مثــل التدريــب بتقييــم الطالــب 
ــا مقــررات  والطالبــة عــن الفتــرة التــي قضاهــا فــي التدريــب، وعــن فتــرة مــا بعــد التعليــق بمــا يكلفــون بــه. وأمَّ

مشــاريع التخــرج، فيســتمر االســتكمال مــع أســتاذ المقــرر وتعقــد لهــا اختبــارات نهائيــة باآلليــة المناســبة.
ثامًنــا: يســري علــى برامــج الســنة التحضيريــة مــا يســري علــى ســنوات الدراســة األخــرى وللجامعــة اتخــاذ مــا 
تــراه مناســًبا فــي تحديــد بعــض مســارات الســنة التحضيريــة أو المقررات الدراســية األساســية التي تســتخدم 
لتخصيــص الطالــب والطالبــة باعتمــاد نظــام التقديــرات، مــع إعطــاء الخيــار فــي االعتــذار عــن االســتمرار فــي 

الفصل.
ــوس  ــة )البكالوري ــات الجامعي ــج الدراس ــى برام ــري عل ــا يس ــا م ــات العلي ــج الدراس ــى برام ــري عل ــًعا: يس تاس
ــوراه  ــة الدكت ــي مرحل ــامل ف ــار الش ــل االختب ــأن تأجي ــي ش ــًبا ف ــراه مناس ــا ت ــاذ م ــات اتخ ــوم( وللجامع والدبل

ــة. ــة المتاح ــق اآللي ــق ووف ــت الح ــي وق ــار ف ــد االختب ــث يعق بحي

ــي  ــرف المال ــتمرار الص ــة، اس ــدة األميركي ــات المتح ــي الوالي ــة ف ــفارة المملك ــة لس ــة الثقافي ــدت الملحقي أك
ــى  ــة إل ــد الدراس ــب لبل ــادرة الطال ــال مغ ــي ح ــى ف ــة حت ــتمرين بالدراس ــجلين والمس ــالب المس ــة الط لكاف

ــع 2020م. ــل الربي ــة فص نهاي
واشــترطت الملحقيــة أال تؤثــر مغــادرة الراغبيــن فــي الســفر علــى وضــع إقامتهــم القانونــي، وتقديــم إفــادة 

بذلــك مــن قبــل الجامعــة.
وأوضحــت الملحقيــة أن الدراســة فــي فصــل صيــف 2020م اختياريــة، وفــي حــال رغــب الطالــب الدراســة 
يســتمر الصــرف عليــه، علــى أن تكــون الدراســة عــن بعــد وبموافقــة وإفــادة الجامعــة بــأن وجــود الطالــب 

ــة. ــي لإلقام ــه القانون ــى وضع ــر عل ــن يؤث ــة ل ــد الدراس ــارج بل خ
ــر  ــجيل عب ــة التس ــى المملك ــودة إل ــي الع ــن ف ــن الراغبي ــالب المبتعثي ــت للط ــد أتاح ــم ق ــت وزارة التعلي وكان
منصــة إلكترونيــة مخصصــة لذلــك؛ للتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة وضمــان عودتهــم وذويهــم إلــى 

ــة. المملك

امللحقية الثقافية بالواليات املتحدة: مكافآت 
الطالب مستمرة
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عكــف باحثــو جامعــة الملــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة )كاوســت( مــن مختلــف 
المتمثــل فــي فيــروس  الملــح  العالمــي  التحــدي  التخصصــات لمعالجــة 
ســالالت  فهــم  علــى  العمــل  خــالل  مــن  المســتجد،  »كورونــا« 
حمايــة  فــي  للمســاعدة   )2-SARS-CoV( التاجيــة  الفيروســات 

منهــا. مجتمعاتنــا 
المزيــد  يتعلمــون  الوقــت  هــذا  حتــى  العلمــاء  يــزال  وال 
تعتبــر  حيــث  والمتطــورة،  الجديــدة  الجائحــة  هــذه  عــن 
»كورونــا«  فيــروس  عــن  المتاحــة  واألبحــاث  البيانــات 
اجتمــاع  وفــي  أوليــة.  معلومــات  مجــرد  المســتجد، 
اســتمر يوميــن فــي فبرايــر الماضــي، وافقــت منظمــة 
الصحــة العالميــة علــى اســتراتيجية بحــث وتطويــر 
جهــود  وتســريع  لتنســيق  إطــار  بمثابــة  لتكــون 
األبحــاث العالميــة لمواجهــة هــذا الوبــاء، وتحــدد 
المــدى  علــى  أولويــات  تســع  االســتراتيجية  هــذه 
ــي  ــهم ف ــن أن تس ــي يمك ــد، والت ــط والبعي المتوس

الفيــروس. تفشــي  علــى  الســيطرة 
ــة  ــة الجيني ــاف البني ــى اكتش ــت عل ــو كاوس ــز باحث يرك
التــي  المســتجد،  »كورونــا«  لفيــروس  والتكوينيــة 
يمكــن أن تمهــد الطريــق لتطويــر لقاحــات تجريبيــة 
ناجحــة. يقــول األســتاذ المتميــز »تاكاشــي غوجوبــوري«، 
المديــر المكلــف لمركــز أبحــاث العلــوم الحيويــة الحاســوبية 
ــة  ــوم الحيوي ــاث العل ــز أبح ــي مرك ــك ف ــت: »نمتل ــي كاوس ف
الجينوميــة  البيانــات  تحليــل  خبــرة  الجامعــة  فــي  الحاســوبية 
بطريقــة تعاونيــة، كمــا نمتلــك المــوارد المتطــورة مــن حواســيب 
آليــة وتحليــالت متخصصــة وتصويــر علمــي وتحليلــي متقــدم، فضــاًل 

عــن الخبــرة لمواجهــة هــذا التحــدي العالمــي«.
خــالل  مــن  الفيروســات  انتشــار  وقــف  فــي  للمســاعدة  ضروريــة  اللقاحــات 
تطويــر مــا يعــرف علمًيــا »بمناعــة القطيــع«، لكــن اللقــاح يمكــن أن يســتغرق شــهوًرا أو 
ــا. لذلــك يكــرس علمــاء كاوســت جهودهــم  ســنوات فــي التطويــر واالختبــار قبــل أن يصبــح متاًح

باحثو كاوست يطورون لقاًحا لفيروس »كورونا« 
املستجد )كوفيد-19(
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لتحديــد الجينــات الرئيســية التــي يمكــن اســتخدامها للكشــف عــن فيــروس »كورونــا« المســتجد فــي الحــاالت 
المصابــة بهــدف تطويــر عــالج فعــال لــه.

يقــول الدكتــور »انتخــاب علــم«، عالــم أول فــي المعلوماتيــة الحيويــة فــي مركــز أبحــاث العلــوم الحيويــة 
ــة  ــادة الوراثي ــة الم ــة )KMAP( لدراس ــة الضخم ــل الميتاجينومي ــة التحلي ــت منص ــور كاوس ــوبية: »تط الحاس
المســتخرجة مباشــرة مــن العينــات البيئيــة لجميــع أنــواع الكائنــات الحيــة، مــن فيروســات وبكتيريــا وحيوانــات 

ــة«. ــة المختلف ــروف البيئ ــع الظ ــت جمي ــات تح ونبات
ــإن  ــي، ف ــر الماض ــهر يناي ــي ش ــت ف ــتجد كان ــا« المس ــروس »كورون ــور في ــات ظه ــن أن بداي ــم م ــى الرغ عل
ــن الدكتــور »انتخــاب علــم« مــن  التسلســل الجينومــي للفيــروس كان متاًحــا فــي ديســمبر 2019، وهــو مــا مكَّ
ــاث  ــز أبح ــي مرك ــودة ف ــرى الموج ــة األخ ــوبية واألنظم ــوارد الحاس ــا بالم ــة )KMAP( مدعوًم ــتخدام منص اس
ــة للفيــروس بالتفصيــل. يقــول  ــة الوراثي العلــوم الحيويــة الحاســوبية فــي كاوســت للبــت فــي دراســة البني
ــات المتفوقــة للحاســوب العمــالق شــاهين مــع برامــج  ــور انتخــاب: »نســتخدم فــي كاوســت اإلمكان الدكت
مصممــة خصوًصــا فــي الجامعــة لمقارنــة وتحليــل األنــواع المختلفــة للفيروســات التاجيــة، وفحــص مليــارات 
العينــات البيئيــة بحًثــا عــن آثــار للســالالت الجديــدة. ســتمكننا هــذه المعلومــات مــن تطويــر مفهــوم جديــد 
ــي  ــري والت ــتخدام البش ــابًقا لالس ــا س ــة عليه ــت الموافق ــي تم ــة الت ــة المتاح ــد األدوي ــور لتحدي ــام متط ونظ
يمكــن إعــادة اســتخدامها فــي مواجهــة أي وبــاء جديــد - فــي هــذه الحالــة فيــروس )كوفيــد - 19(. مــن المرجــح 
أن يســتغرق تطويــر األدويــة الجديــدة والموافقــة عليهــا بعــض الوقــت، ولكــن فــي حــال تمكننــا مــن إعــادة 
ــور  ــى الف ــا عل ــروس كورون ــة بفي ــاالت المصاب ــاعدة الح ــتطيع مس ــا، نس ــرة حالًي ــة المتوف ــتخدام األدوي اس

وزيــادة حــاالت التعافــي منــه«.
يأمــل البروفيســور »تاكاشــي غوجوبــوري« والدكتــور »انتخــاب علــم« والفريــق البحثــي فــي كاوســت فــي أن 
تحــدد هــذه الجهــود الجينــات الرئيســية التــي يمكــن اســتخدامها للكشــف عــن الفيــروس، ثــم اقتــراح األدويــة 
المتاحــة لتقديمهــا للمصابيــن بالفيــروس لحيــن تطويــر لقــاح موافــق عليــه مــن قبــل منظمــة الصحــة 

العالميــة.
وتــمَّ طــرح عملهــم البحثــي كأداة بحــث مفتوحــة تتيــح الوصــول إلــى جميــع مجموعــات جينــات الفيروســات 
https:// والبيانــات ذات الصلــة للعلمــاء حــول العالــم مــن خــالل الموقــع ،)Betacoronavirus( التاجيــة

.pangenomedb.cbrc.kaust.edu.sa
جديــر بالذكــر أن كاوســت تمتلــك شــراكات متميــزة مــع كيانــات وهيئــات طبيــة وطنيــة كبيــرة، مثــل مركــز 
الملــك عبــدهللا العالمــي لألبحــاث الطبيــة، ومركــز الملــك فهــد للبحــوث الطبيــة فــي جــدة، باإلضافــة 
ــاض،  ــي الري ــاث ف ــز األبح ــي ومرك ــل التخصص ــك فيص ــفى المل ــة، ومستش ــد الطبي ــك فه ــة المل ــى مدين إل
ــة. ــح متاح ــرعة عندمــا تصب ــدة بس ــار العالجــات الجدي ــي كاوســت مــن اختب ــراكات باحث وســتمكن هــذه الش
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ــالل  ــرًرا خ ــذي كان مق ــي ال ــل الدراس ــار التحصي ــق اختب ــل تطبي ــب تأجي ــم والتدري ــم التعلي ــة تقوي ــرت هيئ أق
الفتــرة مــن 24 - 28 شــعبان 1441هـــ إلــى مــا بعــد شــهر رمضــان المبــارك لهذا العــام 1441هـــ، وســيعلن الحًقا 

عــن مواعيــد وتفاصيــل االختبــار التحصيلــي.
وأوضحــت هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب أن ذلــك يأتــي حرًصــا علــى ســالمة الطلبــة، ويعــدُّ اســتمراًرا 
ــب  ــا يتطل ــة، وم ــراءات االحترازي ــاذ اإلج ــالمتهم باتخ ــى س ــا عل ــا، وحرصه ــيدة بأبنائه ــادة الرش ــام القي الهتم
ذلــك مــن التــزام الجميــع بالتعليمــات واإلرشــادات الرســمية لمنــع انتشــار فيــروس »كورونــا« والســيطرة 

عليــه.
وأبانــت الهيئــة أن جميــع الرســوم التــي دفعهــا الطلبــة المســجلون ســابًقا ســيتم حفظها ضمن حســاباتهم 
الشــخصية المســجلة لالســتفادة منهــا فــي االختبــارات القادمــة، وكذلــك بإمكانهــم تقديــم طلــب اســترجاع 
نقــدي إلــى الحســابات البنكيــة مــن خــالل تعبئــة نمــوذج اســتعادة مبلــغ الموجــود فــي الســجل المالــي 

بحســاب الطالــب والطالبــة فــي الموقــع اإللكترونــي للهيئــة.
ــار الورقــي خــالل شــهر شــوال مــن عــام 1441هـــ  ــا إعــالن مواعيــد تطبيــق االختب وأفــادت بأنــه ســيتم الحًق
ــد  ــة تؤك ــإن الهيئ ــا، ف ــار ورقًي ــق االختب ــة تطبي ــدم إمكاني ــال ع ــي ح ــك، وف ــروف بذل ــمحت الظ ــال س ــي ح ف
اســتعدادها لتقديــم اختبــار التحصيــل الدراســي للتخصصــات العلميــة والنظريــة »عــن ُبعــد« مــن خــالل منصة 
إلكترونيــة تضمــن توفيــر االختبــار بشــكل آمــن وموثــوق وُمراقــب لجميــع الطلبــة الذيــن يحــق لهــم االلتحــاق 

باالختبــار.

وأكــدت الهيئــة أن هــدف االختبار التحصيلي هو تحقيق العدالة والشــفافية، ومســاعدة الجامعــات والكليات 
فــي عمليــات المفاضلــة واالختيــار بموضوعيــة للطلبــة المتقدميــن، خصوًصــا للكليــات والتخصصــات النوعية، 
ــات  ــادة الجامع ــدده ع ــرار تح ــو ق ــي( ه ــدرات والتحصيل ــول )الق ــارات القب ــبي الختب ــوزن النس ــدار ال وأن مق

ويتفــاوت حســب التخصصــات والكليــات المختلفــة.
واختتمــت الهيئــة بيانهــا بالتأكيــد علــى جميــع الطــالب والطالبــات االســتفادة مــن المــوارد التعليميــة 
المتنوعــة التــي وفرتهــا وزارة التعليــم لضمــان اســتمرار العمليــة التعليمية، واالســتفادة من المــواد التدريبية 
المتوافــرة فــي موقــع الهيئــة اإللكترونــي مثــل »برنامــج التهيئــة والتدريــب«، الــذي تهــدف الهيئــة مــن خاللــه 
إلــى رفــع نســبة االســتعداد النفســي والمعرفــي لــدى المختبريــن قبــل دخــول االختبــار الفعلــي، ويتضمــن 
البرنامــج اختبــار القــدرات العامــة باللغــة العربيــة واإلنجليزيــةGAT واختبــار التحصيــل الدراســي باللغــة العربيــة 
واإلنجليزيــة SAAT، واختبــار كفايــات اللغــة اإلنجليزيــة STEP، مثمنــة فــي هــذا اإلطــار الجهــود المقدمــة فــي 

هــذا المجــال.

تأجيل تطبيق اختبار التحصيل الدراسي
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وقعــت جامعــة الملــك عبــد هللا للعلــوم والتقنيــة )كاوســت( مــع التجمعــات الصناعيــة )IC( مذكــرة تفاهــم 
ــت  ــي. وتم ــا الجامع ــي حرمه ــة ف ــاث والتقني ــة األبح ــل مدين ــي داخ ــارك« الوطن ــو ب ــروع »بي ــتضافة مش الس
مراســم توقيــع مذكــرة التفاهــم هــذه بتاريــخ 2 أبريــل 2020، وهــي أول مذكــرة تفاهــم توقعهــا الجامعــة عــن 

.)19-COVID( »ُبعــد بســبب الوضــع الدولــي الراهــن مــع جائحــة فيــروس »كورونــا
مشــروع »بيــو بــارك« هــو مبــادرة رئيســية مــن قبــل التجمعــات الصناعيــة فــي إطــار برنامــج تطويــر الصناعــة 
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية لتوفيــر البنيــة التحتيــة المناســبة والنظــام البيئــي المطلــوب لنمــو صناعــة 
األدويــة الحيويــة وتطويرهــا فــي المملكــة. ويهــدف المشــروع إلــى أن يكــون مركــًزا وطنًيــا لالبتــكار والبحــث 
والتطويــر فــي مجــال صناعــة التكنولوجيــا الحيويــة وتطويــر األدويــة الصيدالنيــة البيولوجيــة والصحــة الذكيــة 
وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي المرتبطــة بهــا، وذلــك ضمــن المخطــط الرئيســي للتجمعــات الصناعيــة 
والمتوافــق مــع المبــادرات الناشــئة لقســم العلــوم والهندســة البيولوجيــة والبيئيــة وبرنامــج الصحــة الذكيــة 

فــي الجامعــة.
وســتوفر كاوســت لــرواد األعمــال والمســتثمرين المرتبطيــن بهــذا المشــروع الوصــول إلــى مرافقهــا 
وخدماتهــا المتطــورة واالســتفادة مــن بيئــة االبتــكار الخصبــة فيهــا. وفــي هــذا الســياق قــال رئيــس 
ــتضافة  ــي الس ــكان المثال ــي الم ــت ه ــري: »كاوس ــف الحري ــن يوس ــزار ب ــدس ن ــة، المهن ــات الصناعي التجمع
ــة  ــا الحيوي ــة التكنولوجي ــر لصناع ــث والتطوي ــكار والبح ــارًزا لالبت ــا ب ــًزا وطنًي ــا مرك ــادرة كونه ــذه المب ــل ه مث

داخــل المملكــة«.
ــارك(  ــو ب ــروع )بي ــد مش ــع: »يع ــم التوقي ــاء مراس ــت، أثن ــس كاوس ــان«، رئي ــي تش ــور »تون ــال البروفيس وق
ــا  ــاع التكنولوجي ــز قط ــة لتعزي ــة للمملك ــة مهم ــوة ابتكاري ــة، خط ــات الصناعي ــاه التجمع ــذي ترع ــي ال الوطن
الحيويــة فــي المنطقــة، وسيســاعد هــذا المركــز فــي جــذب المزيــد مــن الشــركات والخبــراء فــي مجــال 
الرعايــة الصحيــة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية. ونحــن فــي كاوســت نتطلــع إلــى العمــل مــع التجمعــات 
الصناعيــة لالرتقــاء بهــذا المشــروع الواعــد وإنشــاء نظــام بيئــي ابتــكاري يدعــم األفــكار الجديــدة بيــن الجامعــة 

ــة«. والصناع
تأسســت التجمعــات الصناعيــة فــي عــام 2008 بهــدف تطويــر صناعــات منافســة عالمًيــا وموجهــة نحــو 
التصديــر تســتفيد مــن مــوارد المملكــة لغــرض المســاهمة بشــكل كبيــر فــي تنويــع االقتصــاد وخلــق فــرص 
عمــل كبيــرة. وتقــوم التجمعــات الصناعيــة أيًضــا بتطويــر المشــاريع الرئيســية فــي الصناعــات المســتهدفة 
ــهيل  ــى تس ــة إل ــة، إضاف ــة والمنطق ــي المملك ــة ف ــا الحيوي ــة والتكنولوجي ــر األدوي ــا تطوي ــن أهمه ــي م الت

ــا. ــتثمار فيه ــة واالس ــاريع الصناعي ــاف المش ــتثمرين الستكش ــود المس جه
ــبوق  ــر مس ــا غي ــوم تحدًي ــا الي ــه عالمن ــري: »يواج ــزار الحري ــدس ن ــة، المهن ــات الصناعي ــس التجمع ــال رئي وق
للتغلــب علــى األوبئــة التــي باتــت تهــدد كل بلــد فــي العالــم. وال شــك أن تطويرنــا لمشــروع )بيــو بــارك( مــع 
شــركاء رائعين مثل كاوســت ســيمنح المملكة ومنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ودول منظمة 

مذكرة تفاهم الستضافة مشروع »بيو بارك« 
الوطني
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ــور  ــي، الدكت ــي والمهن ــب التقن ــة للتدري ــة العام ــس إدارة المؤسس ــس مجل ــم، رئي ــر التعلي ــي وزي ــه معال وجَّ
حمــد بــن محمــد آل الشــيخ، بتســليم 3445 مبنــى تعليمًيــا لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة؛ إلنجــاح خطتهــا 

فــي إســكان العمالــة ضمــن التدابيــر االحترازيــة لجائحــة »كورونــا«.
وتضمــن توجيــه آل الشــيخ تســليم 3313 مبنــى تابًعــا لـــ47 إدارة تعليــم فــي مناطــق ومحافظــات المملكــة، 
و132 مبنــى تابًعــا للمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي، وذلــك ضمــن لجنــة مخصصــة تم تشــكيلها 
بشــكل عاجــل لحصــر المبانــي التــي يمكــن اســتخدامها كمراكــز إيــواء مؤقتــة فــي جميــع مناطــق المملكــة؛ 
لدعــم خطــة وزارة الشــؤون البلديــة فــي إســكان العمالــة، وتهيئــة األماكــن المناســبة لهــم، وذلــك وفــق 
نمــاذج مفصلــة تحتــوي علــى إحداثيــات كل مبنــى وموقعــه، والطاقــة االســتيعابية لــه، ومســاحته، والتأثيــث 

المتوفــر بداخلــه.
الدولــة  لجهــود  مســخرة  والمبانــي،  والفنيــة  البشــرية  الــوزارة  إمكانــات  جميــع  أن  التعليــم  وزيــر  وأكــد 
ــود  ــع الجه ــل م ــم تتكام ــى أن وزارة التعلي ــيًرا إل ــا«، مش ــروس »كورون ــار في ــن انتش ــد م ــاتها للح ومؤسس
ــا للوطــن، والعمــل كفريــق واحــد لتجــاوز  ــة فــي الدعــم والمســاندة لــكل مــا يحقــق المصلحــة العلي الوطني

جائحــة »كورونــا« التــي تعيشــها دول العالــم اليــوم.

سليم 3445 مبنى تعليمًيا لـ«الشؤون البلدية« 

ــتكون  ــرى. وس ــة األخ ــاكل الصحي ــة والمش ــة األوبئ ــتعداد لمواجه ــرة لالس ــة كبي ــالمي، فرص ــاون اإلس التع
ــا  ــة منه ــة المحلي ــا الحيوي ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف ــركات المتقدم ــتضافة الش ــا الس ــا مثالًي ــارك( مكاًن ــو ب )بي
ــب،  ــي المناس ــب التقن ــى التدري ــول عل ــدة، والحص ــت الفري ــة كاوس ــي بيئ ــب ف ــى جن ــا إل ــل جنًب ــة للعم والدولي

ــة الســعودية«. ــة الحيويــة الالزمــة للمملكــة العربي ــر وتصنيــع األدويــة البيولوجي والبحــث والتطوي
اختــارت التجمعــات الصناعيــة، مدينــة االبتــكار والتقنيــة فــي كاوســت الســتضافة مشــروع )بيــو بــارك( 
بعــد جولــة استكشــافية فــي مواقــع مختلفــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة، حيــث اســتوفت الجامعــة جميــع 
ــركات  ــرة والش ــركات الكبي ــا للش ــًزا جاذًب ــيكون مرك ــذي س ــروع ال ــغيل المش ــي لتش ــام البيئ ــات النظ متطلب
الناشــئة المهتمــة فــي االســتفادة مــن النظــام البيئــي المتطــور داخــل حرمهــا الجامعــي، ويعكــس رســالة 

ــة. ــي المملك ــة ف ــة المتقدم ــادرات التقني ــاريع ومب ــم مش ــي دع ــتمر ف ــر والمس ــا الكبي ــة ودوره الجامع
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أصــدر وزيــر التعليــم، د. حمــد بــن محمــد آل الشــيخ، قــراًرا بالموافقــة علــى الئحــة معادلــة الشــهادات 
الجامعيــة الجديــدة التــي ُتعــدُّ نقلــة نوعيــة فــي مســيرة التعليــم الجامعــي فــي المملكــة، بمــا يعزز مــن حوكمة 
اإلجــراءات، ومرونتهــا، ودقتهــا، وســرعة اتخــاذ القــرار مــن اللجنــة المعنيــة بمعادلــة الشــهادات فــي الــوزارة.
وتنهــي الالئحــة الجديــدة معانــاة خريجــي برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين الذيــن يتــم ابتعاثهم فــي جامعات 
معتــرف بهــا، وتتحمــل الدولــة أعباءهــم الماليــة، ومــع ذلــك تتأخــر معادلــة شــهاداتهم لمــدد طويلــة، بينمــا 
ــذ  ــل من ــام عم ــبعة أي ــن س ــر م ــا أكث ــهادة إلكترونًي ــة الش ــراء معادل ــتغرق إج ــن يس ــدة ل ــة الجدي ــي الالئح ف

اكتمــال مســوغات طلــب إغــالق البعثــة نظاًمــا.
وتتضمــن الالئحــة الجديــدة خمســة فصــول شــملت تســًعا وعشــرين مــادة، وعالجــت جوانــب القصــور 
والخلــل فــي الالئحــة الســابقة، بمــا ينســجم مــع التغيــرات التــي طــرأت فــي منظومــة التعليــم العالــي فــي 

ــم. العال
ف الالئحــة الجديــدة الدرجــات العلميــة للمعادلــة، بمــا فــي ذلــك درجــات البكالوريــوس، والبكالوريــوس  وتعــرِّ
المختزلــة فــي ثــالث ســنوات، وبكالوريــوس التخصصــات الطبيــة والصحيــة، ودرجــة الدكتــوراه المهنيــة، 

ودرجــة الدبلــوم التأهيلــي والدبلــوم العالــي.
ونصــت الالئحــة أيًضــا علــى تشــكيل لجنــة معادلــة الشــهادات الجامعيــة؛ للنظــر فــي طلبــات معادلــة 
والمؤسســات  التخصصيــة  البرامــج  وتصنيــف  ودراســة  بهــا،  المتعلقــة  القــرارات  وإصــدار  الشــهادات، 
ــن  ــواردة م ــات ال ــي الطلب ــك ف ــر كذل ــرة، والنظ ــر المعتب ــس والمعايي ــق األس ــة وف ــارج المملك ــة خ التعليمي

الجهــات الحكوميــة وغيرهــا بــإدراج جامعــات أو تخصصــات جديــدة.
ــع  ــق الموق ــن طري ــم ع ــق التظل ــراد ح ــح األف ــث تمن ــات، حي ــة للتظلم ــكيل لجن ــى تش ــة عل ــتملت الالئح واش
ــا مــن تاريــخ قــرار لجنــة معادلــة الشــهادات، بمــا يؤكــد حــرص الــوزارة  الرســمي للــوزارة، خــالل ســتين يوًم

ــة. ــمية المتبع ــراءات الرس ــام واإلج ــوص النظ ــق نص ــق وف ــي التطبي ــة ف ــري العدال ــى تح عل

ــه معالــي وزيــر التعليــم الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ، بنقــل جميــع طــالب وطالبــات التعليــم العــام  وجَّ
)ريــاض األطفــال، المرحلــة االبتدائيــة، المرحلــة المتوســطة، المرحلــة الثانويــة( للصفــوف الدراســية التــي تلــي 

صفوفهــم الحاليــة.
جــاء ذلــك خــالل تعميــم عاجــل لجميــع قطاعــات الــوزارة وإدارات التعليــم فــي مناطــق ومحافظــات المملكة، 

وتضمــن إنهــاء الفصــل الدراســي الثانــي 1441هـــ وفق مــا يلي:

اعتماد الئحة »معادلة الشهادات الجامعية« 
الجديدة

نجاح الطالب يف جميع املراحل التعليمية بدون 
استثناء
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أواًل: رياض األطفال والصف األول والصف الثاني ابتدائي:
1 - تســتمر العمليــة التعليميــة مــن خــالل الخيــارات المتاحــة للتعليــم عــن ُبعــد حتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس 

فــي تاريــخ 7/ 1441/9هـــ، الموافــق 30/ 4/ 2020م وفــق التقويــم الدراســي المعتمد.
2 - ُينقل جميع الطالب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.

3 - ُتعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي األول.
ثانًيا: المرحلة االبتدائية من الصف الثالث االبتدائي حتى الصف السادس االبتدائي:

1 - تســتمر العمليــة التعليميــة مــن خــالل الخيــارات المتاحــة للتعليــم عــن بعــد حتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس 
تاريــخ 14/ 9/ 1441هـــ، الموافــق 7 /5 / 2020م وفــق التقويــم الدراســي المعتمد.

2 - ُينقل جميع الطالب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.
3 - ُتعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي األول.

4 - علــى المدرســة التــي أكملــت كافــة أعمــال الســنة باإلضافــة للتقويــم الختامــي، رصــد جميــع التقويمــات 
لــوا  ــل عليهــا الطــالب والطالبــات خــالل فتــرة مــا قبــل تعليــق الدراســة حضورًيــا، ومــا تحصَّ التــي تحصَّ
وســيتحصلون عليــه مــن خــالل الدراســة عــن ُبعــد؛ لمعرفــة مســتوى تحصيلهــم الدراســي واعتمــاد النتيجــة 

ــى. األعل
5- ُتجــرى عمليــات التقويــم - لمــن يرغــب - مــع بدايــة العــام الدراســي القادم1442هـــ فــي المهــارات الرئيســة 
لــكل مــادة دراســية، وذلــك لمعرفــة مســتوى التحصيــل الدراســي للطــالب والطالبــات، ولتنفيــذ المعالجــات 

التعليميــة الالزمــة، وتحتســب لهــم النتيجــة األفضــل.
ثالًثا: المرحلة المتوسطة:

1- تســتمر العمليــة التعليميــة مــن خــالل الخيــارات المتاحــة للتعليــم عــن ُبعــد حتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس 
تاريــخ 21/ 9/ 1441هـــ، الموافــق 14 /5/ 2020م وفــق التقويــم الدراســي المعتمــد.
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2 - ُينقل جميع الطالب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها.
3 - ُتعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي األول.

4 - علــى المدرســة التــي أكملــت كافــة أعمــال الســنة باإلضافــة للتقويــم الختامــي، رصــد جميــع التقويمــات 
لــوا  ــل عليهــا الطــالب والطالبــات خــالل فتــرة مــا قبــل تعليــق الدراســة حضورًيــا، ومــا تحصَّ التــي تحصَّ
وســيتحصلون عليــه مــن خــالل الدراســة عــن ُبعــد؛ لمعرفــة مســتوى تحصيلهــم الدراســي مــع اعتمــاد 

ــى. ــة األعل النتيج
5 - ُتجــرى عمليــات التقويــم - لمــن يرغــب - مــع بدايــة العــام الدراســي القادم1442هـــ فــي المهــارات الرئيســة 
لــكل مــادة دراســية، وذلــك لمعرفــة مســتوى التحصيــل الدراســي للطــالب والطالبــات، ولتنفيــذ المعالجــات 

التعليميــة الالزمــة، وتحتســب لهــم النتيجــة األفضــل.
رابًعا: المرحلة الثانوية:

1 - تســتمر العمليــة التعليميــة مــن خــالل الخيــارات المتاحــة للتعليــم عــن ُبعــد حتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس 
تاريــخ 21 / 9/ 1441هـــ، الموافــق 14/ 5/ 2020 وفــق التقويــم الدراســي المعتمد.

ــع المقــررات التــي يدرســونها )الفصلــي- المقــررات( فــي هــذا الفصــل  ــة )ناجحــون( فــي جمي 2- ُيعــدُّ الطلب
ــلًبا. ــي س ــدل الدراس ــر المع ــي دون أن يتأث الدراس

3- علــى المدرســة التــي أكملــت كافــة أعمــال الســنة باإلضافــة للتقويــم الختامــي، رصــد جميــع التقويمــات 
لــوا  ــل عليهــا الطــالب والطالبــات خــالل فتــرة مــا قبــل تعليــق الدراســة حضورًيــا، ومــا تحصَّ التــي تحصَّ
وســيتحصلون عليــه مــن خــالل الدراســة عــن ُبعــد؛ لمعرفــة مســتوى تحصيلهــم الدراســي مــع األخــذ فــي 
االعتبــار عــدم تأثــر المعــدل ســلًبا فــي حــال احتســاب درجــة أعمــال الســنة والتقويمــات لــكل مقــرر دراســي.
4- ُتجــرى عمليــات تقويــم عنــد بدايــة العــام الدراســي القــادم 1442هـــ للطالــب الــذي لــم يتمكــن مــن إجــراء 
التقويــم، أو لمــن يرغــب فــي تحســين مســتوى تحصيلــه الدراســي، مــع األخــذ فــي االعتبــار عــدم تأثــر المعــدل 
ســلًبا فــي حــال احتســاب درجــات أعمــال الســنة والتقويمــات لــكل مقــرر دراســي، وفــي حــال اســتمرار 

ــا. ــك الحًق ــال ذل ــا حي ــوزارة إجراءاته ــتعلن ال ــدر هللا - س ــة – ال ق الجائح
5- ُيتــاح للطــالب والطالبــات المتوقــع تخرجهــم )المســتوى الســادس( تقويــم بديــل فــي أقــرب وقــت، 
وذلــك لمــن لــم يتمكنــوا مــن إجــراء التقويمــات، أو لمــن يرغبــون فــي تحســين مســتوى تحصيلهــم الدراســي، 
ــال  ــي ح ــلًبا ف ــدل س ــر المع ــدم تأث ــار ع ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــا، م ــك الحًق ــة لذل ــم اآللي ــتحدد وزارة التعلي وس

ــي. ــرر دراس ــكل مق ــي ل ــم الختام ــنة والتقوي ــال الس ــات أعم ــاب درج احتس
خامًســا: للمــدارس العالميــة األهليــة واألجنبيــة إضافــة مــا تــراه مناســًبا مــن أدوات التقويــم فــي ضــوء مــا 

أشــير فــي أعــاله.
ــا عبــر خيــارات التعليــم عــن  سادًســا: تســتمر عمليــات التقويــة لجميــع المراحــل والصفــوف والمــواد اختيارًي

ُبعــد التــي أتاحتهــا وزارة التعليــم خــالل فتــرة الصيــف؛ للرفــع مــن نواتــج التعلــم.
ســابًعا: إطــالق عــدد مــن المســابقات العلميــة، ومســابقات التــالوة والحفــظ للقــرآن الكريــم، ومســابقات 
تعــزز القيــم الوطنيــة خــالل شــهر رمضــان المبــارك وفتــرة الصيــف، التــي ســيتم اإلعــالن عــن تفاصيلهــا فــي 

وقــت الحــق.
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أعلنــت جامعــة طيبــة ممثلــة فــي عمــادة البحــث العلمــي عــن تلقيهــا 76 مقترًحــا بحثًيــا مــن عــدد مــن كليــات 
ــاث  ــم األبح ــادرة دع ــة لمب ــث المتقدم ــرق البح ــن ف ــرى ضم ــات أخ ــن قطاع ــن م ــاركة باحثي ــة وبمش الجامع

والدراســات العلميــة حــول انتشــار فيــروس »كورونــا« )كوفيــد- 19(. 
ــول  ــاد حل ــة إليج ــة طيب ــا جامع ــي أطلقته ــادرة الت ــراني، أن المب ــز الس ــة، د. عبدالعزي ــر الجامع ــح مدي وأوض
علميــة طبيــة مــن خــالل معرفــة التسلســل الجيني لهــذا الفيــروس والطــرق المخبريــة الكتشــافه، والوقاية 
منــه، وعالجــه، والحــد مــن انتشــاره، باإلضافــة إلــى معرفــة اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي نتجــت عــن 

الفيــروس والمترتبــة علــى المجتمــع ومحاولــة التوصــل ألنجــح الحلــول للتقليــل مــن آثــار هــذه الجائحــة.
وشــكر د. الســراني خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي عهــده األميــن، علــى مــا يحظــى بــه قطــاع 
التعليــم مــن رعايــة واهتمــام كبيريــن، مبيًنــا أن الجهــود المبذولــة واإلجــراءات االحترازيــة التــي تقدمهــا 
الحكومــة للوقايــة والحــد مــن انتشــار فيــروس »كورونــا«، تــدل علــى حــرص المملكة علــى ســالمة مواطنيها 

ــا. ــن فيه والمقيمي
ــة أظهــرت تســجيل 76  ــأن النتائــج األولي ــد عمــادة البحــث العلمــي، د. ســعد خــوش حــال، ب فيمــا أفــاد عمي
ــا، حيــث ســجلت كليــة العلــوم 13 مقترًحــا و12 لكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة، فيمــا ســجلت  مقترًحــا بحثًي
كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية 9 مقترحــات، وكليــة الطــب 8 مقترحــات بحثيــة، وتوزعــت األبحــاث المتبقيــة 

بيــن كليــات الجامعــة المختلفــة فــي عــدد مــن التخصصــات االجتماعيــة والطبيــة والهندســية والتقنيــة.
إجراءاتهــا  لتســتكمل  البحثيــة  المقترحــات  هــذه  مســار  تتابــع  الجامعــة  أن  إلــى  حــال«  »خــوش  وأشــار 
المنهجيــة والعلميــة، حيــث يتــم حالًيــا عرضهــا علــى محكميــن متخصصيــن مــن خــارج الجامعــة ومــن داخــل 
وخــارج المملكــة ويتــم بعدهــا ترشــيح األبحــاث الفائــزة لتقــدم نتائــج تفيــد الوطــن والمجتمــع وتســهم - بــإذن 
هللا - فــي تخفيــف اآلثــار المترتبــة علــى هــذه الجائحــة، داعًيــا للــه التوفيــق والســداد للباحثيــن فــي مســيرتهم 

ــانية. ــة واإلنس ــم الوطني ــة وخدمته العلمي

76 مقترًحا بحثًيا عن »كورونا« بجامعة طيبة
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أعلــن الدكتــور عبدالرحمــن بــن ســعد الحقبانــي، رئيــس مجلــس إدارة شــركة المــدارس المتقدمــة التعليميــة، 
تقديــم 100 منحــة دراســية مجانيــة فــي مدارســها ألبنــاء العامليــن فــي القطــاع الصحــي هديــة مــن الشــركة، 
وتقديــًرا للــدور الكبيــر والجهــود العظيمــة التــي يقومــون بهــا فــي الوقــوف كخــط دفــاع أول عــن الوطــن 

وأبنائــه فــي مواجهــة أخطــار فيــروس »كورونــا«.
وقــد وضعــت الشــركة هــذه المنــح تحــت تصــرف وزيــر الصحــة الســتقبال أبنــاء منســوبي ومنســوبات 
العامليــن فــي القطــاع الصحــي فــي جميــع فــروع الشــركة بمدينــة الريــاض والخــرج واألحســاء وفــي جميــع 

ــري. ــار المص ــة والمس ــة األميركي ــة والدبلوم ــة والعالمي ــة األهلي ــاراتها التعليمي مس
وأكــد الدكتــور الحقبانــي أن مــا قامــت بــه الشــركة هــو أقــل شــيء يمكــن لهــا أن تقدمــه ألبطــال القطــاع 
ــات  ــا التضحي ــه، مثمًن ــن وأبنائ ــة الوط ــل خدم ــن أج ــون م ــص ويتفان ــي والرخي ــون الغال ــن يبذل ــي الذي الصح
الكبيــرة التــي يقومــون بهــا ومــا يقدمونــه مــن جهــود جبــارة ليــل نهــار فــي التصــدي ألخطــار وبــاء »كورونــا« 
فــي ظــل الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا القيــادة الحكيمــة برعايــة ومتابعــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان، وبإشــراف 
مباشــر مــن وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة، داعًيــا هللا - عــز وجــل - أن يحمــي الوطــن وأبنــاءه مــن كل 

ســوء وأن يزيــل الكــرب والغمــة عــن العبــاد والبــالد.

حققــت ثــالث طالبــات ســعوديات مراكــز متقدمــة فــي أولمبيــاد الرياضيــات األوروبــي للبنــات، الــذي أُقيــم 
فــي هولنــدا خــالل الفتــرة مــن 16 إلــى 20 أبريــل، وُنفــذ عــن ُبعــد؛ بســبب تفشــي جائحــة فيــروس »كورونــا« 

المســتجد.
وشــهدت المســابقة فــوز الطالبــة ثنــاء خالــد محمــد الحيــدري مــن مدرســة ثانويــة أم ســلمة بتعليــم مكــة 
المكرمــة بالميداليــة الفضيــة، والطالبــة جــود وليــد مهنــا باهوينــي مــن ثانويــة تحفيــظ القــرآن الكريــم بينبــع 
الصناعيــة بالميداليــة البرونزيــة، كمــا حصلــت الطالبــة الرا رائــد جميــل منقــل مــن مــدارس دار جنــى العالميــة 

بجــدة علــى شــهادة تقديــر.
وكان فريــق المملكــة المشــارك فــي األولمبيــاد األوروبــي للرياضيــات للبنــات قــد خضــع للكثيــر مــن البرامــج 
التدريبيــة المكثفــة؛ بهــدف تطويــر المهــارات العلميــة للمشــاركات، كمــا ُرشــحت الطالبــات للمشــاركة 
فــي األولمبيــاد بنــاًء علــى النتائــج المحققــة فــي الملتقيــات التدريبيــة التــي أقامتهــا »موهبــة« بالتعــاون مــع 

شــركائها.

100 منحة دراسية مجانية ألبناء العاملين يف 
القطاع الصحي

3 جوائز لطالبات اململكة يف أوملبياد الرياضيات 
األوروبي
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ــن فريــق علمــي مــن جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بالدمــام، مــن تســجيل بــراءة اختــراع لمــادة  تمكَّ
يتــم بهــا معالجــة مالبــس الممارســين الصحييــن، مــن غطــاء الــرأس والكمامــات ومالبــس الحمايــة، لمنــع 
انتقــال الميكروبــات والفيروســات بيــن الممارســين الصحييــن والمرضــى، حيــث أظهــر االبتــكار نجاًحــا كبيــًرا 

فــي اســتخدامه للممارســين الذيــن يتصــدون لمواجهــة جائحــة »كورونــا« المســتجد.
ويتكــون الفريــق العلمــي الــذي حصــل علــى بــراءة االختــراع الــذي تــمَّ تســجيله عالمًيــا فــي الواليــات المتحــدة 
األميركيــة مــن: د. ريــم الجنــدان، و د. خالــد فكــري ســالمة، وهمــا مــن منســوبي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بــن فيصــل، واللــذان أشــارا إلــى أن التطبيــق العملــي علــى االختــراع أثبــت كفــاءة عاليــة خاصــة فــي الظــروف 

االســتثنائية بالتصــدي لفيــروس »كورونــا«.
ــأن  ــي، ب ــد الحرب ــي، د. فه ــث العلم ــات والبح ــل للدراس ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم ــل جامع ــاد وكي وأف
االختــراع الجديــد يؤكــد الكفــاءة والمكانــة العلميــة للمختصيــن الســعوديين الذيــن يســاهمون بشــكل كبيــر 
ــا، وكذلــك  فــي االبتــكارات واحتــواء األمــراض الوبائيــة مــن خــالل مشــاركتهم فــي مكافحــة المــرض عالمًي
مــن خــالل ابتــكار وســائل للحــد مــن تفشــي الفيروســات، معبــًرا عــن تهانيــه للفريــق الحاصــل علــى بــراءة 

ــة. ــراع العالمي االخت
وحــول فكــرة االختــراع الحاصــل علــى البــراءة، أوضحــت د. ريــم الجنــدان، أنهــا تتلّخــص فــي زيــادة االحتياطــات 
ــد  ــه أح ــفيات كون ــة بالمستش ــة الصحي ــي العناي ــن ف ــى والعاملي ــن المرض ــدوى بي ــار الع ــن انتش ــد م ــي الح ف
التحديــات الكبيــرة التــي يواجههــا القطــاع الصحــي، الفتــة الــى أن االختــراع يســهم فــي مرحلــة الوقايــة عــن 
طريــق إضافــة مــادة »نانــو أكســيد التيتانيــوم« بعــد معالجــة كيمائيــة ونانويــة »محــدودة التأثيــر« علــى مختلــف 

أنــواع األقمشــة المســتخدمة لمالبــس الممارســين الصحييــن وأغطيــة الــرأس والكمامــات.
وأفــادت بــأن التجــارب المخبريــة والعمليــة التــي أثبتــت نجاًحــا كبيــًرا فــي منــع انتشــار العــدوى، حيــث إن المــادة 
المبتكــرة مضــادة للميكروبــات وتقلــل مــن احتماليــة انتشــار العــدوى عنــد تنّقــل الممارســين الصحييــن 
ــا والتــي تقــاوم عــدد مــرات  ــا ونانوًي بيــن المرضــى. كمــا يمكــن اســتخدامها فــي األقمشــة المعالجــة كيميائًي
ــراءات  ــراع بمكتــب ب الغســيل المتكــرر فــي غــرف المرضــى، مشــيرة فــي الوقــت نفســه إلــى تســجيل االخت
االختــراع فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة بعنــوان: )طريقــة مبتكــرة لعمــل أقمشــة مضــادة للميكروبــات( 

وتــمَّ نشــره كبــراءة اختــراع بتاريــخ 16 أبريــل.

براءة اختراع يف معالجة مالبس املمارسين 
الصحيين
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أطلقــت ســفارة دولــة اإلمــارات فــي الريــاض »مبــادرة الــرواق الثقافــي«، التــي يتــم مــن خاللهــا اســتضافة 
ــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية فــي  ــارزة فــي كل مــن اإلمــارات العربي ــة الب الشــخصيات الثقافي

حــوارات رقميــة تفاعليــة تبثهــا الســفارة عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي التابعــة لهــا.
وتهــدف المبــادرة إلــى تعزيــز العالقــات االســتراتيجية بيــن البلديــن الشــقيقين فــي المجــاالت الثقافيــة 
علــى وجــه الخصــوص، والتأكيــد علــى ضــرورة اســتمرار المشــهد الثقافــي فــي ظــل الظــروف الراهنــة 
ــتكمال  ــى اس ــد عل ــارات والتأكي ــة اإلم ــد لدول ــي الرائ ــدور الثقاف ــراز ال ــد – 19(، وإب ــة )كوفي ــببتها جائح ــي س الت
ــن  ــد م ــا للح ــمَّ اتخاذه ــي ت ــة الت ــراءات االحترازي ــع اإلج ــب م ــرق تتناس ــكار ط ــك بابت ــة، وذل ــطة الثقافي األنش

انتشــار الفيــروس.
وتســتهدف مبــادرة الــرواق الثقافــي كافــة فئــات المجتمــع فــي البلديــن، وكذلــك فــي العالــم العربــي، مــن 
خــالل التحــاور والنقــاش حــول أهميــة الثقافــة وتبــادل اآلراء واألفــكار المبتكــرة للتأقلــم مــع األوضــاع الراهنة 
فــي مجــاالت الموســيقا والرياضــة والطبــخ والتــراث واألزيــاء والشــعر والفــن التشــكيلي والزراعــة، وذلــك 

كل اثنيــن وخميــس مــن أيــام شــهر رمضــان المبــارك.

سفارة اإلمارات تطلق »مبادرة الرواق الثقايف«
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وافــق المقــام الســامي علــى إطــالق اســم صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، علــى مركــز »دار القلــم« فــي المدينــة المنــورة ليكــون 
م بــه صاحــب الســمو  باســم »مركــز األميــر محمــد بــن ســلمان العالمــي للخــط العربــي«، بنــاًء علــى طلــب تقــدَّ
األميــر بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحــان، وزيــر الثقافــة، تثميًنــا لجهــود ســمو ولــي العهــد الســعودي - حفظــه هللا 

- فــي دعــم الخــط العربــي وتقديــًرا لدعمــه المســتمر للثقافــة والمثقفيــن.
وبنــاء علــى مــا جــاء فــي األمــر الســامي، تتولــى وزارة الثقافــة اإلشــراف علــى المركــز بالتنســيق مــع دارة الملك 

عبدالعزيــز، وســتعمل علــى تطويــره ليصبــح منصــة عالميــة للخــط والخطاطين مــن مختلــف دول العالم.
ويحتــوي مركــز »األميــر محمــد بــن ســلمان العالمــي للخــط العربــي« بالمدينــة المنــورة علــى متحــف ومعــرض 

ومعهــد للخــط العربــي، كمــا يتضمــن ملتقــى للخطاطيــن العــرب والمســلمين.
ــى  ــًدا عل ــة، تأكي ــراف وزارة الثقاف ــت إش ــي تح ــط العرب ــد للخ ــي رائ ــز عالم ــى مرك ــّول إل ــرر أن يتح ــن المق وم

المكانــة الرياديــة للمملكــة بوصفهــا الحاضــن للخــط العربــي والراعيــة للخطاطيــن.
وتلتقــي خطــط تطويــر مركــز »دار القلــم« وتحويــل اســمه إلــى مركــز »األميــر محمــد بــن ســلمان العالمــي 
ــوزه،  ــه ورم ــاء بتاريخ ــق واالحتف ــن العري ــذا الف ــم ه ــة لدع ــة الرامي ــود وزارة الثقاف ــع جه ــي« م ــط العرب للخ
التــي تنعكــس فــي احتفاليــة »عــام الخــط العربــي« التــي تنظمهــا الــوزارة خــالل عامــي 2020 و2021 م وتقــدم 
ــز حضــور الخــط العربــي فــي المجتمــع  ــات وأنشــطة متنوعــة تهــدف فــي مجملهــا إلــى تعزي خاللهــا فعالي

ــه. ــاء بفنون ــه واالحتف ــة علي والمحافظ
ــارة  ــة المنــورة لتعليــم الخــط العربــي، وأصبــح من وكان مركــز »دار القلــم« قــد افتتــح عــام 2013م فــي المدين
للخطاطيــن بدوراتــه ومناهجــه وتخصصاتــه فــي تعليــم الخــط العربــي وأســاليبه، التــي جعلتــه منصــة تلتقــي 
ــه  ــه وفنون ــه وتاريخ ــزاز بأصالت ــي واالعت ــط العرب ــم الخ ــة لدع ــا الرامي ــة وخططه ــات وزارة الثقاف ــع تطلع م
فــي ظــل »رؤيــة المملكــة 2030« وتحــت المســمى الجديــد الــذي يعكــس الدعــم غيــر المحــدود مــن القيــادة 

الرشــيدة للقطــاع الثقافــي.

إطالق اسم محمد بن سلمان ىلع دار القلم للخط 
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ــعودية،  ــة الس ــداث الرياضي ــة واألح ــات الترفيهي ــم الفعالي ــة أه ــي المملك ــي ف ــف الترفيه ــي المل ــع ف نطال
ــن. ــة للمواطني ــن الرفاهي ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــل تحقي ــن أج ــة م ــود الحكوم وجه

امللف الترفيهي

تـقرير الـحالة الـسعـودية
التقرير الرابع - أبريل 802020
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تواصــل جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية، جهودهــا مــع الجهــات ذات العالقــة للحــد مــن انتشــار 
ــة  ــة والخاص ــات الحكومي ــن المؤسس ــة بي ــل األدوار الوطني ــًزا لتكام ــد – 19(، تعزي ــا« )كوفي ــروس »كورون في
ومؤسســات المجتمــع المدنــي واألهلــي للتعامــل مــع هــذه الجائحــة، ومــن أبرزهــا المشــاركة مــن خــالل 
قطاعاتهــا المختلفــة وعبــر 13 فريًقــا تطوعًيــا تنســيقًيا فــي مختلــف المناطــق اإلداريــة بالمملكــة مــع وزارة 

ــة. ــات الخيري ــارة، والجمعي ــة، ووزارة التج الصح
وأوضــح األميــن العــام للجمعيــة الدكتــور صالــح بــن رجــاء الحربــي، أن مشــاركة الجمعيــة تأتــي لدعــم الجهــود 
الوطنيــة فــي ظــل التعامــل مــع الجائحــة مــن خــالل التدابيــر الوقائيــة والتوعويــة للحــد مــن انتشــار الفيروس 
واإلجــراءات االحترازيــة الحتوائــه بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة، انطالًقــا مــن مبــادئ وأهــداف 
وطريقــة الحركــة الكشــفية التــي تؤكــد علــى أهميــة خدمــة اآلخريــن وتقديــم الخدمــة المجتمعيــة، مــن خــالل 

الدعــم المعنــوي واللوجســتي للجهــات المختصــة.
وأفــاد الحربــي بــأن الجمعيــة مــع بــدء الجائحــة شــكلت الفــرق التطوعيــة بالمناطــق اإلداريــة التــي مــن خاللهــا 
يتــم اإلشــراف علــى المتطوعيــن مــن القــادة والجوالــة والــرواد فــي المحافظــات والمراكــز وفًقــا لمتطلبــات 
العمــل واحتياجاتــه بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة، ودعــم الجهــود المبذولــة فــي التصــدي لهــذه الجائحــة.

ــتغرب  ــر المس ــر وغي ــل الكبي ــى التفاع ــوبيها عل ــفية ومنس ــات الكش ــكر للقطاع ــام الش ــن الع م األمي ــدَّ وق
بالمشــاركة فــي التصــدي لتلــك الجائحــة، والــذي يأتــي استشــعاًرا بالمســؤولية الوطنيــة والمجتمعيــة، وتعزيًزا 
للمشــاركة الوطنيــة فــي مواجهــة تلــك األزمــة، ومســاندًة للجهــود الحكوميــة واألهليــة فــي التخفيــف مــن 

آثــار هــذا الوبــاء. 

ــا« لتوثيــق وصفــات الطهــي الســعودي عبــر منتجــات  أطلقــت هيئــة فنــون الطهــي مبــادرة »إرث مطبخن
رقميــة أو مطبوعــة، تســهم فــي تكويــن قاعــدة بيانــات لوصفــات طهــي ســعودية، وإثــراء المحتــوى 

ــتقبل. ــي المس ــي ف ــاع الطه ــدم قط ــي، وتخ ــخ المحل ــي للمطب الثقاف
ــوي  ــة ليحت ــه وزارة الثقاف ــذي صممت ــعار ال ــو الش ــة« وه ــي العزل ــة ف ــة »الثقاف ــت مظل ــادرة تح ــي المب وتأت
م الــوزارة مــن خاللهــا - وعبــر هيئاتها  جميــع المبــادرات الثقافيــة المتعلقــة بفتــرة العــزل الوقائــي، والتــي تقــدِّ
والكيانــات التابعــة لهــا- حزمــة مــن األنشــطة المتنوعــة الســتثمار فتــرة العــزل الوقائــي بمــا يعــود بالفائــدة 

علــى مختلــف فئــات المجتمــع.

مساهمة فعالة للكشافة السعودية يف مواجهة 
»كورونا«

»إرث مطبخنا« مبادرة لتوثيق األطباق 
السعودية
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ــه أميــر منطقــة مكــة األميــر خالــد الفيصــل، بالبــدء فــي تنفيــذ المرحلــة األولــى لمشــروعي تطويــر جبلــي  وجَّ
ثــور وحــراء بالعاصمــة المقدســة واالســتفادة مــن فتــرة منــع التجــّول لســرعة إنجازهمــا.

وُيشــرف علــى مشــروعي التطويــر، اللذيــن يتابــع تنفيذهمــا نائــب أميــر منطقــة مكــة المكرمــة األميــر بــدر 
ل مــن »إمــارة منطقــة مكــة، والهيئــة الملكيــة لمكــة المكرمــة والمشــاعر  بــن ســلطان، فريــٌق مشــكَّ
المقدســة، وهيئــة تطويــر المنطقــة، وأمانــة العاصمــة المقدســة، وشــرطة المنطقــة«، ويهدفان إلــى إزالة 
ــى الســلوكيات المخالفــة  ــن، والقضــاء عل ــة علــى مــدار الســنين فــي الموقَعْي ــة المحدث التشــوهات البصري

التــي يقــوم بهــا بعــض الــزوار.
ــذي  ــام ال ــبب الزح ــة بس ــرة الماضي ــالل الفت ــا خ ــب تطويرهم ــن كان يصع ــن، اللذي ــادة الموقَعْي ــيتم إع وس
ــن علــى مراحــل عــدة، إذ ســيتم خــالل المرحلــة  ــة العــام، إلــى حالَتْيهمــا األولَيْي تشــهده مكــة المكرمــة طيل
األولــى، التــي تســتغرق 30 يوًمــا، تنظيــف الصخــور مــن الكتابــات والرســومات، وإزالــة الكتابــات فــي الغاريــن، 
ــات  ــة الصب ــك إزال ــة. كذل ــس العلمي ــدث األس ــق أح ــك وف ــا، وذل ــن إليهم ــن المؤدَيْي ــداد الطريَقْي ــى امت وعل

ــاب. ــك واألخش ــالت الزن ــمنتية ومظ األس
فيمــا ســيتم خــالل المراحــل المتبقيــة تطويــر المواقــع المحيطــة بالغاَرْيــن، والطــرق المؤدية إليهما، وإنشــاء 

عــدد مــن المرافــق التــي تخــدم زوار الموقعين.

تنفيذ املرحلة األولى ملشروعي تطوير جبلي ثور 
وحراء

ووضعــت الــوزارة شــروًطا للمشــاركة فــي مبــادرة »إرث مطبخنــا«، حيــث يجــب أن تتميــز الوصفــة باألصالــة 
وتكــون معظــم مكوناتهــا مــن البيئــة المحليــة الســعودية، كذلــك يجــب توضيــح الجانــب التاريخــي للوصفــة، 

وســيتم حفــظ الحقــوق المعنويــة للمشــاركين فــي المبــادرة.
https://engage.moc. ويتــم اســتقبال المشــاركات عــن طريــق المنصــة اإللكترونيــة المخصصــة للمبــادرة

.gov.sa/culinary
ــماء  ــج وأس ــن النتائ ــى أن تعل ــو 2020م عل ــى 5 ماي ــل حت ــن 16 أبري ــاركات م ــتقبال المش ــرة اس ــتمرت فت واس
الفائزيــن يــوم 26 مايــو. وســتتم طباعــة الوصفــات الفائــزة فــي كتــاب يضــاف إلــى مكتبــة الطهــي الســعودي.

وتهــدف هيئــة فنــون الطهــي مــن خــالل مبــادرة »إرث مطبخنــا« إلــى توثيــق وحفــظ وصفــات أهــم األطبــاق 
التقليديــة فــي الثقافــة الســعودية، واكتشــاف مواهــب الطهــاة المحلييــن، إلــى جانــب تعزيــز روح التفاعــل 
ــات  ــادل الوصف ــى تب ــم عل ــار منه ــز الصغ ــعودية، وتحفي ــة الس ــات التقليدي ــي الوصف ــن بطه ــدى المهتمي ل

التقليديــة مــع األجيــال التــي تســبقهم.
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أعلــن صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــدهللا بــن فرحــان، وزيــر الثقافــة، تشــكيل مجلــس أمنــاء المتحــف 
الوطنــي بعضويــة خبــراء ومتخصصيــن وداعميــن للمتاحــف، تنفيــًذا لقــرار مجلــس الــوزراء، بتاريــخ 12/ 5/ 1441 
هــــ، القاضــي بنقــل اإلشــراف علــى المتحــف الوطنــي بمركــز الملــك عبدالعزيــز التاريخــي إلــى وزارة الثقافــة، 

وتفويــض ســمو وزيــر الثقافــة بتشــكيل مجلــس أمنــاء المتحــف.
وضــم مجلــس أمنــاء المتحــف الوطنــي خمســة عشــر عضــًوا ممــن لهــم ارتبــاط بالمتاحــف مهنًيــا واختصاًصــا 
ودعًمــا، مــن أصحــاب الســمو والمعالــي ورجــال أعمــال، وشــملت القائمــة كاًل مــن: صاحبــة الســمو الملــيك 
األميــرة هيفــاء بنــت فيصــل بــن عبدالعزيــز، ومعالــي الدكتــور فهــد بــن عبــدهللا الســماري، ومعالــي األســتاذ 
فهــد بــن عبدالمحســن الرشــيد، ومعالــي األســتاذ ياســر بــن عثمــان الرميــان، والدكتــور ســعد بــن عبدالعزيــز 
الراشــد، والدكتــور خالــد بــن عبــدهللا التــريك، والدكتــور ســليمان بــن عبدالعزيــز الحبيــب، والدكتــور خالــد بــن 
ــن  ــد ب ــن خال ــن ب ــان، وعبدالرحم ــو ني ــدهللا أب ــن عب ــد ب ــي، ومحم ــف ناغ ــن يوس ــد ب ــي، ومحم ــليمان الراجح س
محفــوظ، وموســى بــن عمــران العمــران، وخالــد بــن أحمــد الجفالــي، وفيصــل فــاروق تمــر، برئاســة ســمو 

وزيــر الثقافــة.
ــق  ــن وثائ ــه م ــا يضّم ــة بم ــة مهم ــة رمزي ــي قيم ــز التاريخ ــك عبدالعزي ــز المل ــي بمرك ــف الوطن ــل المتح ويمث
ومحتويــات مرتبطــة بالتاريــخ الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية، إضافــة إلــى مــا يقدمــه مــن معــارض 
ــارًزا منــذ افتتاحــه عــام 1419هـــ علــى يــد الملــك فهــد بــن  ــا ب ــا وطنًي ــا ثقافًي وأنشــطة متحفيــة جعلتــه معلًم
عبدالعزيــز - رحمــه هللا - بمناســبة مــرور 100 عــام علــى اســتعادة الملــك عبدالعزيــز – طيب هللا ثــراه - للعاصمة 

الريــاض، وحتــى الوقــت الراهــن.
وتحظــى التنميــة المتحفيــة باهتمــام كبيــر مــن القيــادة الرشــيدة، وقــد قــرر مجلــس الــوزراء إنشــاء 11 هيئــة 
ــيًدا  ــة تجس ــى وزارة الثقاف ــي إل ــف الوطن ــؤولية المتح ــل مس ــي نق ــف، ويأت ــة المتاح ــا هيئ ــن بينه ــة م ثقافي
لالهتمــام الكبيــر الــذي يحظــى بــه المتحــف باعتبــاره مركــًزا رئيســًيا مــن مراكــز الذاكــرة الوطنيــة التــي تحفــظ 
تاريــخ المملكــة وتبــرزه عبــر منتجــات تاريخيــة ذات دالالت رمزيــة. كمــا يأتــي تشــكيل مجلــس أمنــاء المتحــف 
تأكيــًدا علــى اســتمرار جهــود وزارة الثقافــة الراميــة إلــى خدمــة التــراث الوطنــي وتعزيــز التنميــة المتحفيــة فــي 

المملكــة واالســتفادة مــن الخبــرات الوطنيــة المتخصصــة فــي مجــال المتاحــف والداعمــة لــه.
وكانــت وزارة الثقافــة قــد أولــت قطــاع المتاحــف اهتماًمــا خاًصــا وحددتــه واحــًدا مــن القطاعــات الثقافيــة 
ــة  ــداف »رؤي ــا أله ــك تحقيًق ــا وذل ــا وتطويره ــى دعمه ــطتها عل ــا وأنش ــز جهوده ــي ترك ــر الت ــتة عش الس
المملكــة 2030« ولبنودهــا الداعيــة لالعتــزاز بهويــة وتاريــخ وإرث المملكــة. ويجســد المتحــف الوطنــي بمركــز 
الملــك عبدالعزيــز التاريخــي وســط العاصمــة الريــاض، نقطــة ارتــكاز مهمــة لجهــود الــوزارة فــي دعــم 
النشــاط المتحفــي الســعودي واالرتقــاء بــه إلــى المســتويات التــي تواكــب التطــور الثقافــي الشــامل الــذي 
تعيشــه المملكــة بفضــل »رؤيــة المملكــة 2030« والدعــم غيــر المحــدود مــن القيــادة الرشــيدة للقطــاع 

ــة. ــه اإلبداعي ــف اتجاهات ــعودي بمختل ــي الس الثقاف

تشكيل مجلس أمناء املتحف الوطني
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أعــدت مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة مــع حلــول شــهر رمضــان مســابقة تفاعليــة بعنــوان »ذاكــرة وطــن« 
تســتهدف الجميــع عبــر حســابها فــي منصــة »تويتــر«.

وتتضمــن المســابقة فــي المــدة 1 إلــى 20 رمضــان، مجموعــة مــن األســئلة التعريفيــة عــن األحــداث والمواقع 
ــارزة فــي المملكــة، بهــدف تعزيــز الثقافــة الوطنيــة والتفاعــل مــع مســتخدمي  التاريخيــة والشــخصيات الب

حســابات الشــبكات االجتماعيــة للمكتبــة.
ــؤال  ــد لس ــادة التغري ــر«، وإع ــى »تويت ــابها عل ــة حس ــابقة متابع ــي المس ــاركة ف ــة للمش ــترطت المكتب واش
ــر مــن مــرة مــن نفــس الحســاب. المســابقة اليومــي، واإلجابــة علــى هشــتاق الســؤال وعــدم تكرارهــا أكث

ــذ النــزل الصحــي التابــع لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل عبــر لجنــة »البرامــج الثقافيــة واإلعالميــة«  نفَّ
برنامًجــا ترفيهًيــا متنوًعــا ُيقــدم للضيــوف المقيميــن فيــه للترويــح عنهــم، وذلــك إثــراء لفتــرة إقامتهــم 
بالممتــع والمفيــد تحــت إشــراف د. شــاهر الشــهري، المديــر التنفيــذي للنــزل مــع مجموعــة تطوعيــة مكونــة 

مــن عــدد مــن طــالب وموظفــي الجامعــة.
ــة  ــم بباق ــوم األول لوصوله ــذ الي ــت من ــوف انطلق ــة للضي ــج المخصص ــهري، أن البرام ــاهر الش ــر د. ش وذك
ــار  ــة للكب ــة والثقافيــة والرياضيــة والعلمي متنوعــة مــن البرامــج الموجهــة والتفاعليــة تضــم الجوانــب الديني

والصغــار نســاًء ورجــااًل.
وإلــى جانــب البرامــج التفاعليــة والمســابقات الثقافيــة المباشــرة فــي الباحــات الخارجيــة للنــزل، وتنظيــم عــدد 
مــن المبــادرات الخارجيــة المقدمــة للضيــوف، ومشــاركة رابــط »دروب بوكــس« يحتــوي علــى مــواد تعليميــة 
وتثقيفيــة وترفيهيــة مختــارة بعنايــة ومتاحــة بشــكل دائــم لالطــالع واالســتفادة، تعتبــر قنــاة »إشــراقة نزل« 
التــي تــمَّ تأسيســها خصوًصــا مــن ِقبــل اللجنــة لتبــث البرامــج الُمعــّدة بشــكل يومــي وعبــر شاشــات التلفــاز 

الموجــودة فــي غــرف النــزل الصحــي واحــدة مــن أبــرز وســائل الترفيــه البرامجــي الهــادف وأكثرهــا نجاًحــا.
وعلــى مــدى أســبوع كامــل قدمــت اللجنــة مــا يزيــد علــى 40 برنامًجــا متنوًعــا عبــر قنواتهــا المختلفــة اســتفاد 

منــه وتفاعــل معــه عــدد كبيــر مــن ضيــوف النــزل.

ذاكرة وطن مسابقة رمضانية تفاعلية 

40 برنامًجا ترفيهًيا لنزالء الُنزل الصحي
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خصصــت أمانــة منطقــة الريــاض 9 مواقــع فــي العاصمــة لبيــع األغنــام فــي شــهر رمضــان، تشــمل نقــاط 
ــوم  ــى اللح ــد عل ــب المتزاي ــم الطل ــة حج ــة، لمواجه ــاء المدين ــة أرج ــي كاف ــة تغط ــة ومتنقل ــالخ ثابت ــع ومس بي

خــالل الشــهر الفضيــل.
وتســهياًل علــى النــاس فــي ظــل تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن فيــروس »كورونــا« المســتجد، 
تتيــح األمانــة خدمــة »الواتســاب« الســتقبال طلبــات شــراء المواشــي وذبحهــا، وتوصيلهــا للمســتهلكين 

فــي منازلهــم بالتنســيق مــع مشــغلي المســالخ.
ــى  ــب عل ــي الطل ــة ف ــادة المحتمل ــتيعاب الزي ــة الس ــالخ المتنقل ــة المس ــع جاهزي ــى رف ــة عل ــل األمان وتعم
ــة  ــر الصحي ــزام بالمعايي ــى االلت ــدد عل ــت تش ــس الوق ــي نف ــكان، وف ــات الس ــر متطلب ــام، وتوفي ــوم األغن لح
التــي تضمــن ســالمة المواطنيــن والمقيميــن، وتمــارس الرقابــة علــى نقــاط بيــع األغنــام والمســالخ لضمــان 

ــتفيدين. ــى المس ــة إل ــة وصحي ــوم طازج ــول اللح وص
ــاة  ــات، ومراع ــلع والخدم ــن الس ــكان م ــات الس ــر احتياج ــى توفي ــدف إل ــاض ته ــة الري ــة منطق ــر أن أمان ُيذك
الجــودة الصحيــة لمقاضــي المســتفيدين، بمــا يتوافــق مــع تطبيــق إجــراءات الحــد مــن انتشــار فيــروس 

»كورونــا« المســتجد )كوفيــد - 19(.

ــا« عــن طريــق خدمــة هاتــف زكاتــي  ــة العامــة للــزكاة والدخــل األفــراد إلخــراج زكاتهــم »اختيارًي دعــت الهيئ
وبوابــة )زكاتــي(، وكذلــك تطبيــق )زكاتــي( للهواتــف الذكيــة، مؤكــدة أنهــا تســعى مــن خــالل هــذه المنصــات 
ــه  ــم توجي ــث يت ــا، حي ــم إلكترونًي ــع زكاته ــن دف ــم م ــراد تمّكنه ــة لألف ــات اختياري ــر خدم ــى توفي ــة إل اإللكتروني
ــة  ــرية والتنمي ــوارد البش ــي وزارة الم ــي ف ــان االجتماع ــج الضم ــى برنام ــرة إل ــة مباش ــزكاة المحّصل ــوال ال أم

ــة. االجتماعي
ــن  ــد م ــة للح ــا الدول ــي اتخذته ــة الت ــراءات االحترازي ــع اإلج ــجمة م ــة منس ــات اإللكتروني ــذه الخدم ــي ه وتأت
انتشــار فيــروس »كورونــا«، حيــث توفــر خدمــة هاتــف زكاتــي حســاب ودفــع زكاة األفــراد بشــكل اختيــاري 
عبــر الهاتــف، مــع إمكانيــة إصــدار فاتــورة لدفــع الــزكاة عبــر خدمــة ســداد، بينمــا يوّفــر تطبيــق )زكاتــي( لألفراد 
العديــد مــن الخدمــات، كخدمــة حاســبة الــزكاة لتحديــد نصــاب الــزكاة الواجبــة، وإمكانيــة دفــع الــزكاة بطريقــة 
ســهلة وموثوقــة مــن خــالل نظــام ســداد، كمــا يوّفــر خدمــة التذكيــر بمواعيــد الــزكاة، وكافــة المعلومــات 

التــي تتعلــق بهــا.
ُيذكــر أن الهيئــة تحــرص علــى التطويــر المســتمر لبرامجهــا وأنشــطتها لالرتقــاء بالخدمــات المقدمــة 
ــة واحتســابها  ــة فــي إدارة المــوارد الزكوي ــى إنشــاء أفضــل األنظمــة المتكامل لعمالئهــا. وتحــرص أيًضــا عل
ــاعدة  ــودة ومس ــة الج ــات عالي ــر خدم ــاءة األداء، وتوفي ــع كف ــي رف ــهام ف ــال، لإلس ــكل فّع ــا بش وتحصيله

ــم. ــاء بواجباته ــى الوف ــع عل الجمي

الحصول ىلع الذبائح عبر »الواتساب«

تطبيق »زكاتي« إلخراج الزكاة إلكترونًيا
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ــرف  ــذي ُيش ــم 19993، ال ــى رق ــي عل ــف زكات ــى هات ــال عل ــر االتص ــم عب ــراج زكاته ــدء بإخ ــراد الب ــن لألف وُيمك
عليــه كادر مؤهــل للــرد علــى جميــع األســئلة واالستفســارات يومًيــا خــالل شــهر رمضــان المبــارك، وبوابــة 

ــة. ــف الذكي ــي( للهوات ــق )زكات ــل تطبي ــالل تحمي ــن خ ــالل www.zakaty.gov.sa، أو م ــن خ ــي( م )زكات

أعلنــت وزارة الصحــة أنــه وبالتعــاون مــع هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، فقــد تــم إتاحــة خدمــة موعــد 
ــا وبــدون اســتهالك بيانــات، ســواًء عبــر التطبيــق أو عبــر الموقــع اإللكترونــي بحيــث يتمكــن  للتصفــح مجاًن
المســتفيد مــن إجــراء اختبــار »كورونــا« »التقييــم الذاتــي« والتأكــد مــن صحتــه فيمــا يتعلــق بأعــراض فيــروس 

»كورونــا«.
وأهابــت الصحــة بجميــع الشــركات والقطــاع الخــاص بحــث موظفيهــا والعمــال علــى الدخــول لخدمــة موعد 

وإجــراء التقييــم للتأكــد مــن ســالمة الجميع.
ــرة  ــم( ومتوف ــن والمقي ــع )المواط ــراد المجتم ــع أف ــة لجمي ــًدا ومتاح ــة ج ــة مهم ــة أن الخدم ــت الصح وأبان
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، الفتــًة إلــى أنــه باإلمــكان إجــراء التقييــم بشــكل يومــي لالطمئنــان علــى صحــة 

المســتفيد، وأيًضــا إضافــة مــن حولــه والتأكــد مــن ســالمتهم.
تجــدر اإلشــارة أن التقييــم الذاتــي يأتــي تواصــاًل لإلجــراءات االحترازيــة والمبــادرات النوعيــة للتصــدي لفيــروس 

»كورونــا« )كوفيــد - 19( والحــد مــن انتشــاره حفاًظــا علــى صحــة وســالمة المواطنيــن والمقيميــن.

خدمة موعد متاحة للتصفح مجاًنا
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أطلقــت الهيئــة العامــة لألوقــاف منصــة التمويــل الجماعــي »وقفــي« التــي تهــدف إلــى إشــراك المجتمــع فــي 
تمويــل المشــاريع الوقفيــة والتنمويــة عبــر منصــة رقميــة موثوقــة تربط بيــن الجمعيــات األهليــة والواقفين 

مــن أفــراد ومؤسســات وجهــات مانحة.
الهادفــة لتســهيل عمليــة  العامــة لألوقــاف  للهيئــة  الرقمــي  التحــول  إحــدى مبــادرات  المنصــة  وتعــدُّ 
المســاهمة فــي الوقــف مــن قبــل األفــراد والجهــات المانحــة لتفعيــل دور األوقــاف وإســهاماتها التنمويــة 
ــي  ــج المحل ــي النات ــي ف ــر الربح ــاع غي ــهام القط ــع إس ــي رف ــة 2030« ف ــة المملك ــتهدفات »رؤي ــق مس وتحقي

ــى %5. ــل إل ليص
وتهــدف منصــة »وقفــي« إلــى أن تكــون بوابــة للراغبيــن فــي المنــح والوصــول إلــى احتياجــات المجتمــع 
مــن خــالل المنتجــات الوقفيــة والمشــاريع التنمويــة التــي ســيتم عرضهــا علــى المنصــة، وســتكون الهيئــة 
إحــدى الجهــات الداعمــة لهــذه المشــاريع مــن خــالل مصــارف األوقــاف مــع الجهــات المانحــة والمســؤولية 
االجتماعيــة فــي دعــم المشــاريع المعروضــة علــى المنصــة وإتاحــة الفرصــة لإلســهام الجزئــي أو الكلــي فــي 
ــق  ــة وف ــة والتنموي ــاريعها الوقفي ــرض مش ــن ع ــة م ــات األهلي ــن الجمعي ــا تمكِّ ــا أنه ــاريع. كم ــم المش دع
ــة،  ــات األهلي ــدى الجمعي ــة ل ــة والتنموي ــات الوقفي ــي المنتج ــكار ف ــوم االبت ــتعزز مفه ــددة، وس ــر مح معايي
ــز علــى المســتفيدين األشــد حاجــة فــي جميــع مناطــق المملكــة مــن ذوي الدخــل المحــدود،  وســيتم التركي
ــا«  ــة »كورون ــن جائح ــن م ــة والمتضرري ــر المنتج ــى، واألس ــة، والمرض ــات، وذوي اإلعاق ــل، والمطلق واألرام

ــى. ــة أول ــم، كمرحل وغيره
ــاريع  ــة، ومش ــات الوقفي ــا المنتج ــة منه ــاالت متنوع ــي مج ــاريع ف ــن المش ــة م ــة حزم ــت المنص ــد عرض وق
الرعايــة الصحيــة، والمشــاريع اإلغاثيــة، وضيــوف الرحمــن، والمشــاريع التعليميــة، ومشــاريع تنميــة المجتمــع، 
ومشــاريع جائحــة »كورونــا«، ومشــاريع الصنــدوق المجتمعــي، وتتضمــن المنصــة مســارات متنوعــة منهــا: 
مســار المنتجــات الوقفيــة، ومســار البرامــج التنمويــة، ومســار المصــارف الوقفيــة، ومســار الــزكاة، ومســار 

المشــاريع الموســمية.

ــنة  ــي الس ــه ف ــاع الترفي ــي قط ــركاء ف ــيخ، الش ــريك آل الش ــه ت ــة للترفي ــة العام ــذي للهيئ ــس التنفي ــا الرئي دع
ــا«. ــة »كورون ــالل أزم ــاع خ ــات القط ــث احتياج ــة لبح ــع الهيئ ــل م ــرة، للتواص األخي

وأكــد آل الشــيخ فــي تغريــدة أن قطــاع الترفيــه واعــد بشــركائه وواجــب الهيئــة الوقــوف معهــم فــي هــذه 
الظــروف.

إطالق منصة »وقفي« 

دعوة لقطاع الترفيه للتواصل مع الهيئة 
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.https://bit.ly/2KUYnl2 - 1 -  “سعودة” نشاط نقل الركاب من خالل خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية
2 -  الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية تعلــن عــن تســهيالت للشــركات المســتثمرة والعاملــة فــي القطــاع - 

.https://bit.ly/3d92rdv
.https://bit.ly/3fbQDsQ - 2019 3 -  اللجنة الوطنية للتحول الرقمي تصدر تقرير التحول الرقمي الوطني لعام

.https://bit.ly/2xt0edT - 4 -  “الموارد البشرية والتنمية االجتماعية” تدشن منصة العمل التطوعي
5 -  وزراء التجارة واالستثمار بمجموعة العشرين يعقدون اجتماًعا افتراضًيا برئاسة المملكة -

.https://bit.ly/35qjqVY 
.https://bit.ly/2VYjqcE - 6 -  وزير البيئة: هدر الغذاء يكلف المملكة 40 مليار لاير سنوًيا

.https://bit.ly/2z702S8 - 7 -  هيئة الطيران المدني تدشن منصة “تعليم عن ُبعد” لطالب السنة التحضيرية
8 -  األمن العام يستقبل طلبات االعتراض على مخالفات منع التجول عبر منصة “أبشر” -

.https://bit.ly/2yYYbP3 
.https://bit.ly/2Sw94Pd - 9 -  خادم الحرمين يجري اتصااًل هاتفًيا بولي عهد بريطانيا

10 - إنفاًذا لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد “هوية مقيم” للوافدين داخل وخارج المملكة دون مقابل -
.https://bit.ly/3aZyJWQ 

.https://bit.ly/2xxdtdA - 11 - “التعليم” تحدد آلية تقويم االختبارات النهائية للجامعات
12 - تقديم وقت بدء منع التجول في الدمام والطائف والقطيف إلى الثالثة عصًرا اعتباراً من اليوم -

.https://bit.ly/35sfTq9 
ــعوديين -  ــاص الس ــاع الخ ــي القط ــب موظف ــن روات ــل %60 م ــة تتحم ــريفين.. الحكوم ــن الش ــادم الحرمي ــر خ 13 - بأم

.https://bit.ly/2YtQlYq
14 - وزير الخارجية: التصريحات المنسوبة إلحدى وسائل اإلعالم للرئيس الروسي عارية من الصحة -

.https://bit.ly/3ddkRKn 
.https://bit.ly/3aVaFog - 15 - الداخلية: تطبيق إجراءات احترازية صحية بعدد من أحياء جدة على مدار 24 ساعة

 .https://bit.ly/35p0ze9 - 16 - “إنسانية وطن” مبادرة لتوعية ودعم مرضى الـ”كورونا” األجانب
17 - الملحقية الثقافية بالواليات المتحدة: مكافآت الطالب مستمرة.. حتى في حال مغادرة البلد -

.https://bit.ly/2VZD8Fg 
.https://bit.ly/3ca1S2U - 18 - النيابة العامة تشدد على تجريم إنتاج ونشر الشائعات

.https://bit.ly/35o4846 - 19 - شفاء أصغر حالة إصابة بـ”كورونا” وتسليمه لذويه في الدوادمي
20 - “هدف” لمنشآت القطاع الخاص: ال توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف - 

.https://bit.ly/2VYmeqv
21 - مبادرة جديدة لدعم السعوديين العاملين في توصيل الطلبات من خالل التطبيقات -

.https://bit.ly/2WjQivz 
ــه -  ــاح ل ــر لق ــرص تطوي ــد ف ــد19-( لتحدي ــتجد )كوفي ــا” المس ــروس “كورون ــوم في ــون جين ــت يدرس ــو كاوس 22 - باحث

.https://bit.ly/3daGcDY
.https://bit.ly/3d6D9Nh - 23 - هيئة تقويم التعليم والتدريب تؤجل موعد تطبيق اختبار التحصيل الدراسي

24 - كاوســت والتجمعــات الصناعيــة يوقعــان “عــن بعــد” مذكــرة تفاهــم لتطويــر صناعــة التكنولوجيــا الحيويــة داخــل 
.https://bit.ly/3bYTweG - حرمهــا الجامعــي فــي ثــول

25 - أمر مليك بتعليق تنفيذ األحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص -
.https://bit.ly/2SqjhwA 

.https://bit.ly/2WluGin - 26 - أمر مليك بتسمية 10 من القضاة أعضاًء في المحكمة العليا
ــة -  ــي المنطق ــتقرار ف ــق االس ــة لتحقي ــعي المملك ــس س ــن يعك ــي اليم ــار ف ــف الن ــالن وق ــلمان: إع ــن س ــد ب 27 - خال

.https://bit.ly/3aZzpeQ
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.https://bit.ly/2Ytd7zy - 28 - تأثيث مباٍن فندقية وتجهيز 100 ألف سرير لمواجهة فيروس كورونا
.https://bit.ly/3f9H6mh - 29 - اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين والرئيس األميريك والرئيس الروسي

https://bit. - ــة ــواق الطاق ــتقرار أس ــق اس ــة لتحقي ــود المبذول ــيا الجه ــس روس ــع رئي ــتعرض م ــد يس ــي العه 30 - ول
.ly/35ovOpu

.https://bit.ly/2WoKgd2 - ”31 - الصحة تطلق تطبيق “تطمن
.https://bit.ly/2YpRsZ0 - 32 - خادم الحرمين يتلقى اتصااًل هاتفًيا من رئيس دولة فلسطين

.https://bit.ly/3aZArHT - ”33 - مساهمة فعالة للكشافة السعودية في مواجهة “كورونا
.https://bit.ly/3bXyRrr - 34 “نزاهة”: سقوط شبكة فساد يديرها قاٍض بالمحكمة العامة-

https://bit.ly/3aW- - 35 - “ســاما” توجــه بتمديــد صالحيــة بطاقــات الصــرف اآللــي وتعليــق تجميــد الحســابات البنكيــة
.wvHX

36 - اتصــال هاتفــي مشــترك بيــن خــادم الحرميــن الشــريفين ورئيــس الواليــات المتحــدة األميركيــة ورئيــس روســيا 
.https://bit.ly/2zMGrXu - االتحاديــة

.https://bit.ly/3ddlSCb - 37 - سمو ولي العهد يجري اتصااًل هاتفًيا بالرئيس األميريك
.https://bit.ly/2StS3oS - 38 - وزير التعليم يوجه بتسليم 3445 مبنى تعليمًيا لـ”الشؤون البلدية” إلسكان العمالة

.https://bit.ly/3aVbqxC - 39 - وزير التعليم يوافق على الئحة “معادلة الشهادات الجامعية” الجديدة
https:// - 40 - “أمــن الدولــة”: وفــاة أحــد المطلوبيــن فــي تبــوك وإصابــة 2 مــن رجــال األمــن إثــر مبادرتــه بإطــالق النــار

.bit.ly/3bZvQH0
.https://bit.ly/2YyGOzv - 41 - تخصيص 50 مليار لاير لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص

.https://bit.ly/2W05WgR - 42 - لجنة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص تنظم برنامًجا تدريبًيا إلكترونًيا
.https://bit.ly/3daHdvM - 43 - هيئة فنون الطهي تطلق مبادرة “إرث مطبخنا” لتوثيق األطباق السعودية

https://bit.ly/3f- - 44 - وزيــر التعليــم: نجــاح جميــع الطــالب والطالبــات فــي جميــع المراحــل التعليميــة بــدون اســتثناء
.bAp2V

45 - مديــر منظمــة الصحــة العالميــة يشــكر خــادم الحرميــن الشــريفين علــى مســاهمة المملكــة بـــ 500 مليــون دوالر 
.https://bit.ly/2z71nIE - ”للتصــدي لـ”كورونــا

.https://bit.ly/3fgCL0n - 46 - 76 مقترًحا بحثًيا عن فيروس “كورونا” وتداعياته بجامعة طيبة
https://bit.ly/2SKq- - 47 - خالــد الفيصــل يوجــه بالبــدء فــي تنفيــذ المرحلــة األولــى لمشــروعي تطويــر جبلــي ثــور وحــراء

.jN5
ــة -  ــة الفعال ــول االبتكاري ــادل الحل ــة وتب ــة المثالي ــة الصحي ــم الرعاي ــبل تقدي ــون س ــرين يناقش ــة العش 48 - وزراء صح

.https://bit.ly/2VZEqjA
https://bit. - 49 - 100 منحــة دراســية مجانيــة مــن شــركة المــدارس المتقدمــة ألبنــاء العامليــن فــي القطــاع الصحــي

.ly/2SuS6kj
50 - “شــؤون الحرميــن”: إقامــة صــالة التراويــح فــي الحرميــن الشــريفين مــع اســتمرار تعليــق حضــور المصليــن - 

.https://bit.ly/2KPWl5Q
.https://bit.ly/2YtJK0i - 51 - تعليق االعتكاف وصالة التراويح خمس تسليمات في المسجد النبوي

.https://bit.ly/2VXNgOM - 52 - وزير الثقافة يعلن تشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني
.https://bit.ly/35quQZX - 53 - فوز طالبات المملكة بثالث جوائز عالمية في مسابقة أولمبياد الرياضيات األوروبي

.https://bit.ly/2VUWM5c - 54 - الملك يوافق على إقامة صالة التراويح في الحرمين الشريفين
.https://bit.ly/2SoQYPd - 55 -  ذاكرة وطن مسابقة رمضانية تفاعلية تنظمها مكتبة الملك فهد الوطنية

.https://bit.ly/2yl3isT - 56 إطالق مشروعي خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور-
.https://bit.ly/3d83hqR - 57 - “الشؤون اإلسالمية” تصدر بياًنا يتضمن تعليمات خاصة بشهر رمضان

.https://bit.ly/3fgDpuP - 58 - الملك يوافق على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين
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https://bit. - 59 - فريــق علمــي ســعودي يحصــل علــى بــراءة اختــراع فــي معالجــة مالبــس الممارســين الصحييــن
.ly/2VXNuW8

.https://bit.ly/2zSmajq - 60 - 40 برنامًجا ترفيهًيا لنزالء الُنزل الصحي لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
61 - تعديــل األوقــات التــي يســمح خاللهــا بفتــح نشــاط المطاعــم فــي رمضــان لتكــون مــن الســاعة 3 عصــًرا وحتــى 3 

.https://bit.ly/2Wo6JHl - ــًرا فج
https://bit.ly/35B- - 62 - “الصنــدوق الصناعــي” يعلــن ثــالث مبــادرات إضافيــة جديــدة لدعــم القطــاع الخــاص الصناعــي

.c4zn
https://bit.ly/3aS- - ”ــت ــم “فرج ــل اس ــق يحم ــن تطبي ــذر م ــجون يح ــة للس ــة العام ــمي للمديري ــدث الرس 63 - المتح

.FauN
ــتها  ــل رئاس ــي ظ ــا” ف ــة “كورون ــدة لمكافح ــة موح ــم جبه ــا بتقدي ــن التزامه ــس األم ــام مجل ــد أم ــة تؤك 64 - المملك

.https://bit.ly/3bZWAqG  - العشــرين  لمجموعــة 
https://bit.ly/2KSC- - 65 - وزراء العمــل فــي دول مجموعــة العشــرين يصــدرون بياًنــا ختامًيــا الجتماعهــم االفتراضــي

.Mtz
66 - الملــك وولــي العهــد يتلقيــان برقيــات تهنئــة مــن قــادة الــدول اإلســالمية بمناســبة حلــول شــهر رمضــان 

.https://bit.ly/3fdkDoo  - المبــارك 
https://bit. - 67 - رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين تدعــو لســد الفجــوة التمويليــة الصحيــة بشــكل فــوري

.ly/3bYV1cM
.https://bit.ly/35rgokD - ”68 - أمانة الرياض تتيح الحصول على الذبائح عبر “الواتساب

https://bit. - ــا ــزكاة إلكترونًي ــق )زكاتــي( إلخــراج ال ــزكاة والدخــل” تدعــو األفــراد لالســتفادة مــن هاتــف وتطبي 69 - “ال
.ly/2SrahHp

.https://bit.ly/2YDXLIT - 70 - الصحة: خدمة موعد متاحة للتصفح مجاًنا وبدون استهالك للبيانات
.https://cutt.us/a4XVr - ”71 - البيان الختامي لوزراء السياحة لمجموعة العشرين حول جائحة “كورونا

.https://cutt.us/sFEc2 - 72 - “التحالف” يعلن تمديد وقف إطالق نار شامل في اليمن لمدة شهر
.https://cutt.us/53HfO - 73 - بأمر مليك.. وزارة العدل تضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل

.https://2u.pw/R1BBX - ”74 - سفارة اإلمارات بالرياض تطلق “مبادرة الرواق الثقافي
http://cutt. - ”75 - المملكــة توقــع عقــًدا مــع الصيــن بقيمــة 995 مليــون لاير إلجــراء 9 مالييــن فحــص لـ”كورونــا

.us.com/s9fUP
.http://cutt.us.com/1lbK - 76 - بأمر من خادم الحرمين.. رفع الحظر جزئًيا في جميع مناطق المملكة

http://cutt. - 77 - إطــالق اســم األميــر محمــد بــن ســلمان علــى دار القلــم للخــط العربــي وتحويلــه لمركــز عالمــي
.us.com/ZgnL

.http://cutt.us.com/pBMLH85T - ”78 - الهيئة العامة لألوقاف تطلق منصة “وقفي
.http://cutt.us.com/ci9b6UF - ”79 -   الرياض تشهد أول حالة والدة ألم مصابة بـ”كورونا

.http://cutt.us.com/MFa2 - 80 - إحباط تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين
http://cutt. - 81 - صــدور الموافقــة الســامية علــى رفــع إيقــاف اإلقــراض للقــروض العاديــة فــي منطقــة الــدرع العربــي

.us.com/5Rg9d
.http://cutt.us.com/TEgJ - 82 - “هدف” يودع أول دفعات مبادرة دعم التوظيف

.http://cutt.us.com/HUQC - 83 - المملكة ترحب بإعالن ألمانيا تصنيف ميليشيا حزب هللا منظمة إرهابية
http://cutt. - ”84 - أكثــر مــن 10 آالف مطــور ومبرمــج مــن 51 دولــة حــول العالــم يشــاركون فــي مســابقة “هوماثــون

.us.com/4NwLufDX
.http://cutt.us.com/ceXi9 - 85 - تريك آل الشيخ يدعو قطاع الترفيه للتواصل مع الهيئة لبحث المستجدات

 .http://cutt.us.com/lz1LNo - 86 - “الصحة”: تسجيل 1351 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المملكة
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