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امللخص التنفيذي

امللف االجتماعي

315.772 إصابة بـ»كورونا«.. ونسبة التعافي %92.09
إشادة بنجاح خطة الحج

األسر الصديقة خيار ثاٍن الحتضان األيتام
دور الشباب في تحفيز العمل العالمي

إدارة للوقاية البيئية لسالمة قاصدي المسجد الحرام
 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين

خادم الحرمين يوجه بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض ساند
امللف األمني

إسقاط طائرتين مفخختين وصاروخ أطلقها الحوثيون
المحاكم العمالية تصدر 3,825 حكًما

ترقية أعضاء بالنيابة العامة لـ»مدعي استئناف«
فتح باب القبول للتسجيل باألمن الدبلوماسي

تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية
ضبط 850 مخالفة ضريبية في سبعة أيام

تدمير »مفخخة« أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي
التحالف يدمر زورًقا مفخًخا جنوب البحر األحمر

امللف االقتصادي

نجاحات تقنية جديدة لـ»أرامكو«
الئحة التصرف بالعقارات حل لعوائق االستثمار السياحي

اعتماد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم
)EFQM( الزكاة والدخل« تحصد شهادة التميز من«
»الطيران المدني« يسهم في نمو السياحة الداخلية

تمديد فترة توفير الترددات اإلضافية لمقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة
»دراية المالية« أفضل منصة تداول في الشرق األوسط

أرامكو السعودية تكتشف حقلين للنفط والغاز
امللف السياسي

»مركز الملك سلمان« يسعف متضرري انفجار بيروت
وزير الخارجية يزور قبرص

اتصال هاتفي لولي العهد السعودي من رئيس البرازيل
قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية
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رفض سعودي عراقي لالنتهاكات التركية
نائب وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش الباكستاني

أمر مليك: إعفاء مسؤولين بسبب تعديات غير نظامية
اغتيال الحريري.. المملكة: الحكم بداية تحقيق العدالة

الخارجية: المملكة ملتزمة بمبادرة السالم العربية
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يبحثان إعادة التوازن ألسواق النفط

الملك سلمان يبحث مع رئيس نيجيريا إعادة التوازن ألسواق البترول
المملكة ترحب بإعالن وقف إطالق النار في ليبيا

أمران ملكيان: تعيينات بهيئة المحتوى ووزارة التعليم
إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد

امللف الثقايف

وكالة لكسوة الكعبة والمعارض والمتاحف
»قياس« تتيح اختبار االعتماد المهني الهندسي

اعتماد معايير »التعليم اإللكتروني« والئحة تراخيص برامج التدريب
استمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن ُبعد

الدراسة في أول 7 أسابيع »عن ُبعد«
امللف الترفيهي

إقبال كبير للمصطافين على عسير
بتوجيه ولي العهد السعودي.. مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل في ديسمبر

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 28 نوفمبر بتوجيهات ولي العهد السعودي
عوامل تحديد عدد العاملين ألي فعالية

تدشين أول دار للسينما في الجبيل
سفينة »الكروز« تقوم بأولى رحالتها السياحية
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امللخص التنفيذي

شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر أغســطس 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. 
ــا، حيــث وصــل عــدد  ــع - مــع جائحــة كورون ــة - بالطب ففــي الملــف االجتماعــي فــي شــهر أغســطس، البداي
الحــاالت المؤكــدة فــي المملكــة لفيــروس كورونــا الجديــد )COVID -19( إلــى 315,772 حالــة، ومــن بيــن هــذه 
الحــاالت 21,079 حالــة نشــطة تتلقــى الرعايــة الطبيــة ألوضاعهــا الصحيــة، ومعظمهــم حالتهــم الصحيــة 
مطمئنــة، منهــا 1,552 حالــة حرجــة، والبقيــة حاالتهــم مطمئنــة، كمــا ســجلت 1.129 حالــة تعــاٍف جديــدة، ليصــل 

عــدد المتعافيــن إلــى 290,796 حالــة، فيمــا بلــغ عــدد الوفيــات 3,897 حالــة.
وال يفوتنــا فــي الملــف االجتماعــي توجيــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود - حفظــه هللا - باســتثناء الدخــل الــوارد مــن تطبيقــات التوصيــل مــن الدخــل المنصــوص عليــه فــي 
األمــر الملــيك الكريــم المانــع الســتحقاق تعويــض ســاند. كمــا وجــه – أيــده هللا - بــأن يتــم صــرف التعويــض 

ــمَّ إيقــاف الصــرف لهــم بســبب تطبيقــات التوصيــل. ــع المســتفيدين الذيــن ت ــر رجعــي لجمي بأث
ــي  ــن« ف ــي اليم ــرعية ف ــم الش ــف »دع ــوات تحال ــود ق ــا جه ــهر، فرصدن ــذا الش ــي له ــف األمن ــي المل ــا ف أمَّ
التصــدي إلرهــاب ميليشــيا الحوثــي، إذ تمكنــت قــوات التحالــف مــن اعتــراض وتدميــر 4 طائــرات دون طيــار 

ــر. ــر األحم ــوب البح ــي جن ــر زورق ف ــك تدمي ــتي، وكذل ــاروخ باليس ــة، وص مفخخ
كمــا أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين أمــًرا ملكًيــا بترقيــة عــدد مــن أعضــاء النيابــة العامــة إلــى مرتبــة )مدعــي 

اســتئناف( علــى ســلك أعضــاء النيابــة العامــة.
فــي الملــف االقتصــادي لهــذا الشــهر، كان أهــم األحــداث االقتصاديــة فيــه هــو مــا أعلنه وزيــر الطاقــة األمير 
عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، عــن تمّكــن شــركة الزيــت العربيــة الســعودية )أرامكــو الســعودية( 
ــة  ــل هضب ــا: حق ــة، وهم ــن المملك ــمالية م ــزاء الش ــي األج ــاز ف ــت والغ ــن للزي ــن جديدي ــاف حقلي ــن اكتش م

الحَجــَرة للغــاز فــي منطقــة الجــوف، وحقــل أبــرق التُّلــول للزيــت والغــاز فــي منطقــة الحــدود الشــمالية.
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أيًضــا، نجــاح أرامكــو الســعودية مــع أحــد المورديــن فــي إنتــاج أول طـــرف جهـــاز تتـــم صناعتـــه فـــي المملكـــة 
يعمل علـــى إتمـــام حرق الغـــازات مــــن خــــال تقنيــــة تنتــــج الهــــواء المضغــــوط والمشتعل الـــذي ال يبقـــي 

شــيًئا مــــن الغــازات الضــارة إال ويحرقهــا حتــى يختفــي الدخــان.
الملــف السياســي فــي أغســطس 2020 كالعــادة كان زاخــًرا باألحــداث، أولهــا اإلســراع المعهــود مــن قبــل 
المملكــة لدعــم أشــقائها العــرب فــي أوقــات المحــن واألزمــات، وهــو مــا تجلــى فــي دور مركز الملك ســلمان 
لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية بمســاندة الطواقــم الطبيــة اللبنانيــة فــي إســعاف المتضرريــن من انفجــار مرفأ 

بيــروت عبــر الجمعيــات وفــرق اإلســعاف الطبيــة التــي يمولهــا المركــز فــي مجمــل األراضــي اللبنانيــة.
ــي  ــة الت ــة االفتراضي ــة الرقمي ــة للصح ــاض العالمي ــة الري ــة قم ــتضافت المملك ــادي، اس ــا الري ــا بدوره والتزاًم
ــاون  ــرين بالتع ــة العش ــعودية لمجموع ــة الس ــي - األمان ــرس الوطن ــوزارة الح ــة ب ــؤون الصحي ــا الش نظمته

ــة. ــتراتيجية الدولي ــركات االس ــعودي للش ــز الس ــع المرك م
كذلــك أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، مجموعــة مــن األوامــر 

الملكيــة تضمنــت تعيينــات جديــدة وإعفــاء مســؤولين وإحالتهــم للتحقيــق.
فــي الملــف الثقافــي لهــذا الشــهر، رصدنــا توجيــه وزيــر التعليــم الدكتــور حمــد آل الشــيخ باســتمرار الموافقــة 
للمبتعثيــن علــى الدراســة عــن ُبعــد فــي جميــع المراحــل الدراســية حتــى نهايــة عــام 2020م، بمــا ال يتعــارض مــع 
نظــام اإلقامــة فــي بلــد االبتعــاث حــول العالــم. وكذلــك إعالنــه اســتئناف الدراســة عــن ُبعــد للتعليــم العــام 

لـــ7 أســابيع، علــى أن يتــم تقييــم آليــة الدراســة بعــد انقضــاء األســابيع الـــ7 األولــى.
ــا عــن الملــف الترفيهــي لشــهر أغســطس، وإنفــاًذا لتوجيهــات صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن  أمَّ
ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، فتقــرر أن يقــام مهرجــان 
ــا  ــل. كم ــمبر المقب ــن ديس ــي األول م ــدد ف ــده المح ــة بموع ــخته الخامس ــي نس ــل ف ــز لإلب ــك عبدالعزي المل
ــع  ــبت 12 ربي ــوم الس ــن ي ــداًء م ــة ابت ــخته الثالث ــي نس ــور ف ــز للصق ــك عبدالعزي ــان المل ــام مهرج ــرر أن يق تق

اآلخــر 1442هـــ، الموافــق 28 نوفمبــر 2020م.
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر أغســطس 2020، نطالــع أهــم األحداث التــي أثرت ونالــت اهتمام 
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

المختلفــة.
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امللف االجتماعي
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ــة  ــي المملك ــدة ف ــاالت المؤك ــدد الح ــة أن ع ــت وزارة الصح ــطس، أعلن ــهر أغس ــن ش ــر م ــوم األخي ــي الي ف
ــة  ــاالت 21,079 حال ــذه الح ــن ه ــن بي ــة، وم ــى 315,772 حال ــل إل ــد )COVID -19 ( وص ــا الجدي ــروس كورون لفي
ــا 1,552  ــة، منه ــة مطمئن ــم الصحي ــم حالته ــة، ومعظمه ــا الصحي ــة ألوضاعه ــة الطبي ــى الرعاي ــطة تتلق نش
حالــة حرجــة، والبقيــة حاالتهــم مطمئنــة، كمــا ســجلت 1,129 حالــة تعــاٍف جديــدة، ليصــل عــدد المتعافيــن إلــى 

ــة.  ــات 3,897 حال ــدد الوفي ــغ ع ــا بل ــة، فيم 290,796 حال
وأوضحــت وزارة الصحــة أن عــدد حــاالت التعافــي تجــاوز فــي المملكــة 290 ألــف حالــة لترتفــع بذلــك نســبة 

حــاالت التعافــي فــي المملكــة إلــى %92.09.
وأشــارت إلــى أن إجمالــي عــدد الحــاالت المؤكــدة بفيــروس كورونــا الجديــد )COVID -19( حــول العالــم )حتــى 
يــوم اإلعــالن( بلغــت 25,239.675 حالــة، وبلــغ عــدد الحــاالت التــي تــمَّ تعافيهــا وتشــافيها 16,626.677 حالــة، 

كمــا بلــغ عــدد الوفيــات حوالــي 846,655 حالــة.

315,772 إصـابة بـ»كـورونـا«.. ونسبة التعافـي 
%92,09

إشادة بنجاح خطة الحج
أعلنــت هيئــة تطويــر منطقــة مكــة المكرمــة عــن نجــاح خطتهــا التشــغيلية وأعمالهــا التنفيذيــة لموســم حــج 

هــذا العــام 1441هـــ، والتــي اُعتمــدت فــي وقــت ســابق وُنفــذت وفــق أعلــى المعايير.
واشــتملت الخطــة التشــغيلية للهيئــة هــذا العــام علــى المشــاريع التاليــة: تشــغيل وصيانــة مشــروع منشــأة 
الجمــرات، وتشــغيل وصيانــة مشــروع أنفــاق العزيزيــة والشــعبين، وتشــغيل وصيانــة مشــروع نظــام 

ــة. ــاعر المقدس ــاه بالمش ــات دورات المي ــة مجمع ــة ونظاف ــغيل وصيان ــاخ، وتش ــف المن تلطي
وهدفــت الخطــة التشــغيلية لحــج هــذا العــام إلــى االرتقــاء بالخدمــات المقدمــة التــي تشــرف علــى تنفيذهــا 

الهيئــة بالمشــاعر المقدســة بمــا يضمــن ســالمة الحجــاج والعامليــن بالمشــاريع مــن جائحــة كورونــا.
ــت  ــي تعامل ــام، الت ــذا الع ــج ه ــة ح ــز لخط ــاح المتمي ــالمي بالنج ــم اإلس ــة العال ــادت رابط ــر، أش ــب آخ ــن جان م
بكفــاءة عاليــة مــع الظــروف االســتثنائية لجائحــة كورونــا، حيــث كان الحــرص علــى إقامــة الشــعيرة مــع 

ــاج. ــن الحج ــة بي ــالمة الصحي ــر الس ــى معايي ــى أعل ــة عل ــة التام المحافظ
وأكــدت الرابطــة أن العالــم اإلســالمي ثمــن عالًيــا التوجيهــات الحكيمــة لتنظيــم حــج هــذا العــام، وأن الرابطــة 
ــن  ــادم الحرمي ــة خ ــن حكوم ــة م ــة المقدم ــات الجليل ــالمي بالخدم ــم اإلس ــاء العال ــي وعلم ــه مفت ــت تنوي تلق
الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا هللا - فــي ســياق شــرف خدمــة حجــاج بيــت هللا الحــرام، 
مؤكــدة تقديرهــا الكامــل للحالــة االســتثنائية التــي ُوفقــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي إدارة ظرفهــا 

الخــاص بنجــاح تــام.
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ــة  ــرية والتنمي ــوارد البش ــرع وزارة الم ــة لف ــة التابع ــة االجتماعي ــي دار الحضان ــل ف ــق العم ــود فري ــرت جه أثم
االجتماعيــة بمنطقــة الريــاض، مؤخــًرا، عــن تحويــل مجموعــة مــن األســر الصديقــة »لأليتــام« إلــى أســر كافلــة 
ودائمــة لهــم مــن خــالل اعتمــاد خطــط وبرامــج موجهــة لألســرة الصديقــة واليتيــم، تضمــن ســرعة التكيــف 
واالنســجام بينهمــا، وتســاعد علــى تخطــي األســرة لكافــة الصعوبــات التــي قــد تعيــق رعايتهــا الكاملــة لليتيم.
أوضــح ذلــك فــرع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالريــاض، الــذي ذكــر أن نظام األســر الصديقة 
ــت  ــض الوق ــة لبع ــة الجزئي ــى بالرعاي ــين« أن يحظ ــن الجنس ــواء »م ــي دور اإلي ــم ف ــم المقي ــح لليتي ــام يتي لأليت
لــدى إحــدى األســر الطبيعيــة فــي المجتمــع مــن خــالل اســتضافته لديهــا فــي فتــرات محــددة مثــل نهايــة 
ــي  ــكادر االجتماع ــى ال ــد أن يتول ــدار، بع ــي ال ــه ف ــكان إقامت ــى م ــه إل ــم إعادت ــازات، ث ــاد واإلج ــبوع واألعي األس
داخــل الــدار اإلشــراف علــى جميــع مراحــل االلتحــاق باألســرة ابتــداًء مــن تنظيــم الزيــارات التدريجيــة القصيــرة 
ليتعــرف اليتيــم علــى األســرة، مــروًرا بتهيئــة الطفــل واألســرة نفســًيا واجتماعًيــا، وانتهــاء بالزيــارات التتبعيــة 

بعــد االلتحــاق لقيــاس أثــر األســرة علــى اليتيــم أثنــاء رعايتهــا لــه.
ــة،  ــر الكافل ــام األس ــى نظ ــة إل ــام، باإلضاف ــان األيت ــا الحتض ــاًرا ثانًي ــدُّ خي ــة يع ــر الصديق ــام األس ــر أن نظ وُيذك
ــري  ــو األس ــاء والج ــى االنتم ــه إل ــباع حاجت ــم وإش ــي لليتي ــوازن النفس ــق الت ــى تحقي ــدف إل ــن يه وكال النظامي
الــذي يفتقــده وفــق شــروط محــددة ال بــدَّ مــن توفرهــا عنــد التقــدم بالطلــب إلــى دار الحضانــة االجتماعيــة 

ــاض. بالري

األسر الصديقة خيار ثاٍن الحتضان األيتام
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أصــدر معالــي الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، الشــيخ الدكتــور عبدالرحمــن بــن 
ــا  ــة(، ترتبــط إدارًي ــة ومكافحــة األوبئ ــة البيئي ــز الســديس، قــراًرا بإنشــاء إدارة بمســمى )إدارة الوقاي عبدالعزي

بــاإلدارة العامــة للشــؤون الخدميــة.
ــع  ــب، م ــن ومناس ــدي آم ــاخ تعب ــبة، ومن ــة مناس ــر بيئ ــى توفي ــة عل ــن الرئاس ــا م ــه حرًص ــرار معالي ــي ق ويأت
اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة والتوعويــة، وذلــك لضمــان راحــة وســالمة مرتــادي الحرميــن 

ــزوار. ــن وال ــاج والمعتمري ــن الحج ــريفين م الش
ــى  ــل عل ــة والعم ــر الوقائي ــع التدابي ــر جمي ــى توفي ــة عل ــي الجائح ــرة تفش ــالل فت ــت خ ــة عمل ــر أن الرئاس ُيذك
ــالمة  ــى س ــاظ عل ــات للحف ــدة جه ــع ع ــاركة م ــريفين بالمش ــن الش ــة بالحرمي ــراءات االحترازي ــق اإلج تطبي

العامليــن.

إدارة للوقـاية البيئية لسالمـة قـاصدي املسجـد 
الحرام

ــم مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي، ديوانيــة الحــوار تحــت عنــوان »إشــراك الشــباب مــن أجــل  نظَّ
تحفيــز العمــل العالمــي«، عــن ُبعــد، بالتزامــن مــع يــوم الشــباب الدولــي، بمشــاركة 400 شــاب وفتــاة. وافتتــح 
أميــن مجلــس شــباب الجــوف، مهنــد بــن بــدر الهــادي، اللقــاء بالتأكيــد علــى مفهــوم التالحــم الوطنــي، 

ــز للحــوار الوطنــي لهــذا الــدور. ــز مركــز الملــك عبدالعزي مشــيًدا بتعزي
ــا أن  وتطــرق اللقــاء للــدور الهــام الــذي يمثلــه الشــباب كونهــم النســبة األعلــى فــي تكويــن المجتمــع، مبيًن
وجــود التكافــؤ فــي اإلنتاجيــة وميــدان التنافــس الشــريف بيــن الشــباب والفتيــات، لــه دور كبيــر فــي تعزيــز 
التالحــم بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع. ودعــا المؤسســات والجهــات التطوعيــة إلــى صقــل مهــارات 

ــن. ــة الوط ــى تنمي ــباب وعل ــى الش ــج عل ــل النتائ ــود بأفض ــذي يع ــي ال ــدم العلم ــق التق ــباب لتحقي الش
كمــا تنــاول اللقــاء عــدًدا مــن المحــاور األخــرى ومــن أبرزهــا، دور الشــباب فــي تعزيــز التالحــم الوطنــي، 
والتوعيــة بالتحديــات والمشــكالت التــي تواجــه الشــباب؛ وناقــش ســبل تمكيــن الشــباب وتأهيلهــم لســوق 
العمــل، وتحســين جاهزيتهــم، وابتــكار اســتثمارات نوعيــة متمّيــزة داخــل المملكــة، وصقــل مهارات الشــباب 

وتنميــة قدراتهــم فــي كافــة المجــاالت.
ويعــدُّ اللقــاء اســتمراًرا لجهــود المركــز والقيــام بــدوره الوطنــي فــي مناقشــة القضايــا والمســتجدات وآثارهــا 
وكيفيــة إدارتهــا علــى كافــة المســتويات، تحقيًقــا لرؤيتــه وأهدافــه بتعزيــز قيــم التالحــم الوطنــي ونشــر قيــم 

التســامح واالعتــدال والوســطية.

دور الشباب يف تحفيز العمل العاملي
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انطالًقــا مــن حــرص الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي علــى مواكبــة )رؤيــة 
ــرة،  ــدرات الكبي ــي والق ــل العال ــعودية ذات التأهي ــرأة الس ــا للم ــة، وتمكيًن ــة والطموح ــة 2030( المبارك المملك
بمــا يحقــق تطلعــات والة األمــر - حفظهــم هللا - فــي تقديــم أرقــى الخدمــات لضيــوف الرحمــن، وبتوجيــه مــن 
معالــي الرئيــس العــام الشــيخ الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الســديس، فقــد تــمَّ تعييــن عشــر ســيدات 
ــة  ــل بالرئاس ــتوى العم ــاء بمس ــعًيا لالرتق ــا، س ــة علي ــب قيادي ــة بمناص ــي الرئاس ــة ف ــاءات العامل ــن الكف م

واســتثماًرا للكــوادر الوطنيــة المؤهلــة.
وتأتــي هــذه التعيينــات فــي جميــع التخصصــات والمجــاالت التــي تهــم قاصــدات الحرميــن الشــريفين ســواء 
التوجيهيــة أو اإلرشــادية والتطويريــة واإلداريــة واللغويــة والتقنيــة، وفــي مجــال المكتبــات وخدمــات البحــث 
ــادة فــي خدمــة المســجد الحــرام والمســجد النبــوي فــي  ــح المــرأة الســعودية الري العلمــي وغيرهــا، بمــا يمن
هــذا العهــد الزاهــر الميمــون، عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز - يحفظــه هللا 

- وولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان - يحفظــه هللا.
وجديــر ذكــره أن معالــي الرئيــس العــام قــد وجــه بإنشــاء عدد من الــوكاالت والــوكاالت المســاعدة النســائية، 
وإعــادة هيكلــة عــدد مــن اإلدارات العامــة المختصــة بشــؤون المــرأة فــي الرئاســة ووكالتهــا لشــؤون 

المســجد النبــوي بهــدف تســخير الطاقــات واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات.

10 سيدات يف مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين
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خادم الحرمين يوجه بشمول العاملين يف تطبيقات 
التوصيل بتعويض »ساند«

ــة  ــة العام ــس إدارة المؤسس ــس مجل ــف رئي ــط المكل ــاد والتخطي ــر االقتص ــة، وزي ــر المالي ــي وزي ــن معال ثم
للتأمينــات االجتماعيــة، األســتاذ محمــد بــن عبــدهللا الجدعــان، اللفتــة الملكيــة الكريمــة بالموافقــة علــى 
شــمول األشــخاص المســجلين فــي تطبيقــات التوصيــل بتعويــض دعــم العامليــن الســعوديين فــي 
منشــآت القطــاع الخــاص المتأثــرة مــن تداعيــات مكافحــة فيــروس كورونــا »ســاند«، حيــث وجــه خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - باســتثناء الدخــل الــوارد مــن 
ــم المانــع الســتحقاق تعويــض  ــه فــي األمــر الملــيك الكري تطبيقــات التوصيــل مــن الدخــل المنصــوص علي
»ســاند«، كمــا وجــه – أيــده هللا - بــأن يتــم صــرف التعويــض بأثــر رجعــي لجميــع المســتفيدين الذيــن تــمَّ إيقــاف 

ــل. ــات التوصي ــبب تطبيق ــم بس ــرف له الص
وأشــار الجدعــان إلــى أنــه ســيتم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لصــرف التعويــض بأثــر رجعــي لجميــع المســتفيدين 

مــن هــذا القــرار مــع تعويــض شــهر ســبتمبر.
ــع  ــر رجعــي لجمي ــة أن صــرف التعويــض بأث ــات االجتماعي مــن جهتهــا، أوضحــت المؤسســة العامــة للتأمين
ــن  ــراء م ــاذ أي إج ــب اتخ ــل، ال يتطل ــات التوصي ــبب تطبيق ــم بس ــرف له ــاف الص ــمَّ إيق ــن ت ــتفيدين الذي المس

ــتفيد. ــاب المس ــي حس ــرة ف ــض مباش ــداع التعوي ــيتم إي ــأة، وس ــن المنش ــتفيد أو م المس



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

امللف األمني
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تمكنــت قــوات تحالــف »دعــم الشــرعية فــي اليمــن« مــن اعتــراض وإســقاط طائــرة بــدون طيــار »مفخخــة« 
كانــت متجهــة صــوب المملكــة. 

ح المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن«، العقيــد الركــن تــريك  وصــرَّ
المالــيك، أن قــوات التحالــف المشــتركة تمكنــت مــن اعتــراض وتدميــر طائــرة بــدون طيــار أخــرى »مفخخــة« 
ــف،  ــتركة للتحال ــوات المش ــت الق ــا تمكن ــة. كم ــة الجنوبي ــة بالمنطق ــان المدني ــن واألعي ــاه المدنيي ــت باتج كان
مــن اعتــراض وتدميــر صــاروخ بالســتي أطلقتــه الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران بطريقــة 
ممنهجــة ومتعمــدة الســتهداف المدنييــن واألعيــان المدنيــة بمدينــة )جــازان(، وقــد اتخــذت الميليشــيا 

ــا بشــرية لمــكان إطــالق الصــاروخ البالســتي. الحوثيــة اإلرهابيــة األعيــان المدنيــة والمدنييــن دروًع
وتواصــل الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة خــرق اتفــاق )ســتوكهولم( وخــرق وقــف إطــالق النــار بالحديــدة، 
وتواصــل اتخــاذ محافظــة الحديــدة مكاًنــا النطــالق األعمــال العدائيــة والعمليــات اإلرهابية بإطــالق الصواريخ 
البالســتية والطائــرات بــدون طيــار )المســّيرة(، وكذلــك إطــالق هجمــات القــوارب المفخخــة والمســّيرة 
عــن ُبعــد، مــا يمثــل تهديــًدا حقيقًيــا لألمــن اإلقليمــي والدولــي وتقويًضــا للجهــود السياســية إلنجــاح اتفــاق 

ــتوكهولم(. )س

إسـقـاط طـائـرتين مفخختين وصـاروخ أطـلقـها 
الحوثيون

كشــفت وزارة العــدل عــن إصــدار المحاكــم والدوائــر العماليــة 3,825 حكًما خالل شــهر ذي القعــدة الماضي. 
ــا  ــكام، فيم ــي األح ــن إجمال ــكلت 42% م ــور ش ــا األج ــي قضاي ــادرة ف ــكام الص ــدل أن األح ــت وزارة الع وأوضح
تــراوح المعــدل اليومــي لعــدد األحــكام الصــادرة بيــن 122 و243 حكًمــا فــي اليــوم، بمتوســط 174 حكًمــا يومًيــا.
ــرقية بـــ953  ــم الش ــا، ث ــاض بـــ969 حكًم ــا الري ــا، تليه ــة بـــ1,126 حكًم ــة القائم ــة المكرم ــم مك ــدرت محاك وتص

ــا. ــا، ثــم عســير بـــ131 حكًم ــا، ثــم المدينــة المنــورة بـــ335 حكًم حكًم
وجــاءت محاكــم منطقــة القصيــم فــي المرتبــة السادســة بـــ93 حكًمــا، تليهــا الجــوف بـــ66 حكًمــا، ثــم نجــران 
بـــ45 حكًمــا، ثــم الباحــة بـــ25 حكًمــا، ثــم حائــل بـــ23 حكًمــا، ثم الحــدود الشــمالية وجــازان بـــ22 حكًما لــكل منهما، 

ثــم تبــوك بـــ15 حكًمــا، مســجلة أقــل المناطــق فــي نفــس الفتــرة.
وتختــص المحاكــم العماليــة بالنظــر فــي الدعــاوى المتعلقــة بنظــام العمــل، وتشــمل المنازعــات المتعلقــة 
ــة  ــات المتعلق ــب المنازع ــى جان ــا، إل ــض عنه ــل والتعوي ــات العم ــوق وإصاب ــور والحق ــل واألج ــود العم بعق
بإيقــاع صاحــب العمــل الجــزاءات التأديبيــة علــى العامــل أو المتعلقــة بطلــب اإلعفــاء منهــا، وكذلــك الدعــاوى 
ــن  ــئة ع ــات الناش ــى المنازع ــة إل ــل، إضاف ــام العم ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــاع العقوب ــة إليق المرفوع

تطبيــق نظــام العمــل ونظــام التأمينــات االجتماعيــة.

املحاكم العمالية تصدر 3,825 حكًما



تقارير سعودية
15 التقرير الثامن - أغسطس 2020

أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - أمــًرا ملكًيــا بترقيــة 
عــدد مــن أعضــاء النيابــة العامــة إلــى مرتبــة )مدعــي اســتئناف( علــى ســلك أعضــاء النيابــة العامــة.

ــن معالــي النائــب العــام الشــيخ ســعود بــن عبــدهللا المعجــب، صــدور األمــر الملــيك ومــا تضمنــه مــن  وثمَّ
ــده  ــي عه ــمو ول ــريفين، وس ــن الش ــادم الحرمي ــن خ ــع م ــم الرفي ــار الدع ــي إط ــي ف ــه يأت ــًدا أن ــات، مؤك ترقي
األميــن - حفظهمــا هللا - للنيابــة العامــة، بمــا يعــزز مبــدأ الكفايــة الشــاملة لجميــع احتياجاتهــا ومنهــا الشــأن 

ــام بواجباتهــا علــى الوجــه األكمــل. الوظيفــي للقي
وحــث معاليــه منســوبي النيابــة العامــة علــى مضاعفــة الجهــود وأن يكونــوا عنــد حســن ظــن القيــادة 
الرشــيدة والمجتمــع بهــم، ســائاًل المولــى - عــز وجــل - أن يحفــظ خــادم الحرميــن الشــريفين، وســمو ولــي 

ــة. ــا الحكيم ــل قيادته ــي ظ ــا ف ــتقرارها ورخاءه ــا واس ــة أمنه ــى المملك ــم عل ــن، وأن يدي ــده األمي عه

ــول  ــاب القب ــح ب ــكرية، فت ــؤون العس ــة للش ــة وزارة الداخلي ــزي بوكال ــول المرك ــة للقب ــت اإلدارة العام أعلن
ــال. ــدي( رج ــة )جن ــي( برتب ــن الدبلوماس ــة لألم ــوات الخاص ــام )الق ــن الع ــة لألم ــة العام ــجيل للمديري والتس

ــاح  ــاح األحــد 11-1-1442هـــ، وحتــى صب ــر بوابــة )أبشــر- التوظيــف( مــن صب وتــم اســتقبال طلبــات القبــول عب
https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ :يــوم الخميــس 15-1-1442هـــ، وذلــك علــى الرابــط التالــي

.job result

ترقية أعضاء بالنيابة العامة لـ»مدعي استئناف«

فتح باب القبول للتسجيل باألمن الدبلوماسي
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صــرح المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن« العقيــد الركــن تــريك 
المالــيك، أن قــوات التحالــف المشــتركة تمكنــت مســاء )األحــد 30 أغســطس( مــن اعتــراض وتدميــر طائــرة 
ــتهداف  ــدة الس ــة ومتعم ــة ممنهج ــة بطريق ــة اإلرهابي ــيا الحوثي ــا الميليش ــة( أطلقته ــار )مفخخ ــدون طي ب

األعيــان المدنيــة والمدنييــن بالمنطقــة الجنوبيــة.

تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها امليليشيا 
الحوثية

نفــذت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي األســبوع األخيــر مــن أغســطس، 3.609 زيــارات تفتيشــية، وذلــك 
لمتابعــة التــزام المنشــآت التجاريــة فــي المملكــة بأنظمــة الــزكاة والدخــل، والحــد مــن المخالفــات الضريبيــة.

ــة  ــة عــدًدا مــن المنشــآت العامل ــة بالهيئ ــذة بواســطة الفــرق الميداني ــارات التفتيشــية المنفَّ وشــملت الزي
فــي قطاعــات التجــارة العامــة، والمطاعــم، والبيــع بالتجزئــة، تــمَّ خاللهــا ضبــط 865 مخالفــة ضريبيــة، بعضهــا 

كان علــى إثــر بالغــات تلقتهــا الهيئــة مــن المســتهلكين بلــغ عددهــا 646 بالًغــا فــي نفــس الفتــرة.
وجــاء علــى رأس المخالفــات المضبوطــة عــدم االحتفــاظ بالفواتيــر الضريبيــة، وعــدم تحصيــل مبلــغ الضريبــة، 

باإلضافــة إلــى عــدم وجــود أختــام ضريبيــة علــى منتجــات التبــغ.
وتدعــو الهيئــة المســتهلكين إلــى التبليــغ عــن أي منشــأة لــم تطبــق النســبة المحدثــة لضريبــة القيمــة 
المضافــة، وذلــك مــن خــالل الموقــع الرســمي للهيئــة )gazt.gov.sa(، أو مــن خــالل مركــز االتصــال الموحــد 
ــا حتــى الثانيــة عشــرة منتصــف الليــل طــوال  علــى الرقــم )19993(، الــذي يعمــل مــن الســاعة الثامنــة صباًح
أيــام األســبوع، أو اســتخدام التطبيــق الخــاص بضريبــة القيمــة المضافــة علــى الهواتــف الذكيــة، حيــث تقــدم 
الهيئــة مكافــآٍت تشــجيعية للمبلغيــن عــن المخالفــات الضريبيــة بـــ2.5% مــن قيمــة المخالفــات والغرامــات، 

وذلــك بحــد أقصــى مليــون لاير أو 1000 لاير كحــد أدنــى.

ضبط 850 مخالفة ضريبية يف سبعة أيام

صــرح المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن«، العقيــد الركــن تــريك 
المالــيك، أنــه فــي مســاء األحــد )30 أغســطس 2020م( تــمَّ اعتــراض وإســقاط طائــرة بــدون طيــار )مفخخــة( 
أطلقتهــا الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران وبطريقــة متعمــدة وممنهجــة الســتهداف 
ــا آالف المســافرين المدنييــن مــن مواطنيــن  ــه يومًي المســافرين بمطــار أبهــا الدولــي الــذي يمــر مــن خالل

ومقيميــن مــن جنســيات مختلفــة.

تدمير »مفخخة« أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه 
مطار أبها الدولي
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صــرح المتحــدث الرســمي باســم قــوات التحالــف »تحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن«، العقيــد الركــن تــريك 
المالــيك، أن قــوات التحالــف البحريــة رصــدت مســاء األحــد )30 أغســطس 2020م( محاولــة للميليشــيا الحوثيــة 
اإلرهابيــة بالقيــام بعمــل عدائــي وإرهابــي بجنــوب البحــر األحمــر باســتخدام زورق مفخــخ ومســّير عــن ُبعــد، 

أطلقتــه الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة مــن محافظــة الحديــدة.
وأضــاف العقيــد المالــيك أنــه تــمَّ تدميــر الــزورق المفخــخ الــذي يمثــل تهديــًدا لألمــن اإلقليمــي والدولــي 

وطــرق المالحــة البحريــة والتجــارة العالميــة.
ــن العقيــد المالــيك أن الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة تتخــذ مــن محافظــة الحديــدة مكاًنــا إلطــالق الصواريخ  وبيَّ
البالســتية والطائــرات بــدون طيــار والــزوارق المفخخــة والمســّيرة عــن ُبعــد، وكذلــك نشــر األلغــام البحريــة 
عشــوائًيا، فــي انتهــاك واضــح وصريــح للقانــون الدولــي اإلنســاني، ولنصــوص اتفــاق )ســتوكهولم( لوقــف 

إطــالق النــار بالحديــدة.
وشــدد العقيــد المالــيك علــى أن قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف مســتمرة بتنفيــذ اإلجــراءات الصارمــة 
والرادعــة ضــد هــذه الميليشــيا اإلرهابيــة وتحييــد وتدميــر مثــل هــذه القــدرات التــي تهــدد األمــن اإلقليمــي 

والدولــي.

التحالف يدمر زورًقا مفخًخا جنوب البحر األحمر

ــى  ــظايا عل ــض الش ــاقطت بع ــد تس ــر فق ــراض والتدمي ــة االعت ــة لعملي ــه ونتيج ــيك أن ــد المال ــح العقي وأوض
ــار. ــن بالمط ــافرين وعاملي ــن مس ــن م ــرار بالمدنيي ــات أو أض ــوع أي إصاب ــي دون وق ــا الدول ــار أبه مط

وأكــد المالــيك أن قيــادة القــوات المشــتركة للتحالــف وأمــام هــذه األعمــال اإلرهابيــة والتجــاوزات الالأخالقية 
مــن الميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة ستســتمر بتنفيــذ اإلجــراءات الصارمــة لــردع هــذه الميليشــيا اإلرهابيــة، بمــا 
يكفــل حمايــة األعيــان المدنيــة والمدنييــن، وســيتم محاســبة العناصــر اإلرهابيــة المســؤولة عــن التخطيــط 

والتنفيــذ لهــذا الهجــوم اإلرهابــي بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي اإلنســاني وقواعــده العرفيــة.



فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
ــي  ــة للمض ــا الحكوم ــي اتخذته ــرارات الت ــازات والق ــم اإلنج ــى أه ــوء عل ــلط الض ــطس 2020، ونس ــهر أغس ش

قدًمــا نحــو تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي
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نجحــت أرامكــو الســعودية مــع أحــد الموردين في إنتاج أول طـــرف جهـــاز تتـــم صناعتـــه فـــي المملكـــة يعمل 
علـــى إتمـــام حرق الغـــازات مــن خــال تقنيــــة تنتــج الهــواء المضغــوط والمشتعل الـــذي ال يبقـي شيًئا مــن 

الغــازات الضــارة إال ويحرقهــا حتــى يختفــي الدخــان.
ــر  ــات غيــ ــكلة االنبعاثـ ــل لمشــ ــل فاعــ ــاد حــ ــة إليج ــة ملحـ ــركة حاجـ ــدى الشـ ــه كان لـ ــو« أن ــرت »أرامك وذك
المرغـــوب فيهـــا مـــن شـــعالت حـرق مـا يبقـى مـن الغـــازات فـي نهايـة دورة اإلنتـاج الضـــارة وغيـر المجديـة 
اقتصادًيا فـــي معاملهـــا. وكان الهـــدف هـــو حـــرق جميـع مـا يصـــدر عـن غـازات مــــن تلك الشعالت بنســبة 
100%، وفقـًـــا لالشتراطات الصارمــــة التــــي تتبعهــــا الشــــركة فــي حمايــة البيئـة، منـــذ وقت مبكر، والتـي تعبـر 
عـــن التزامهـــا التـــام بالحــد مــن االنبعاثــات الضــارة، حيــث بــدأت الخطــوة األولـــى فــــي هــــذه التقنيــة مــــن 
االبتـكار نفسـه، أي مـن فكـرة مهنـدس شـاب فـي أرامكـو السـعودية عــام 1999م. فقــد ابتكـر المهنــدس 
مــــازن مشــــهور، تقنيــــة نظـام مسـاعدة الهـــواء عالـي الضغـط الخالي مـــن الدخان، وحصــل علــى الجائــزة 

الذهبيــــة فــــي مؤتمــــر المخترعيــــن الدولـي فـــي جنيـف عـام 2006م عـن حلـــه المبتكـر للحـد مــــن االنبعاثــات.
وأشــارت »أرامكــو« إلــى أن هــذا الطــرف كان يجــري تصنيعــه خــارج المملكــة، لــذا عملــت أرامكــو الســعودية 
جنًبــا إلــى جنــب مــع إحــدى شــركات تقنيــة االحتــراق طــوال رحلــة توطيــن تصنيــع هــذا الطــرف داخــل المملكة، 
وبلغــت ذروة الرحلــة عندمــا تــمَّ تدشــين 5 آالف قــدم مربــع مــن منشــآت المصنــع، وبــدأ التصنيع فــي المدينة 
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام، حيــث تــمَّ االحتفــال، مؤخــًرا، بــأول جهــاز مــن هــذا النــوع تــمَّ تصنيعــه فــي المملكــة، 
وهــو مــا ُيعــدُّ أحــد ثمــار برنامــج تعزيــز القيمــة المضافــة اإلجماليــة لقطــاع التوريــد فــي المملكــة )اكتفــاء(، 
منوهــة بــأن هــذا الجهــاز هــو واحــد مــن 12 منتًجــا هندســًيا عالــي الجــودة تمــت الموافقــة علــى بــدء تصنيعهــا 

فــي المملكــة فــي النصــف األول مــن عــام 2020م.
ــال الفحـــص والمعاينــة  ــال الســـالمة خــالل أعمـ ــاًزا وخطـــوة مهمـــة فـــي مجـ كمــا حققـــت »أرامكـــو« إنجـ
للمرافـق الصناعيـة، وذلـك عبـر تحسـين مالءمـة تقنيـة الطائـرات بـدون طيـار الشـتراطات السـالمة، خـالل 
اســـتخدامها فـــي مجــاالت المراقبــة والتفتيـــش علــى المرافــق، حيــث حــازت هــذه التحســينات بــراءة اختــراع 

فــي هــذا المجــال.
وكشـف مبتكـر الفكـرة، سـعد الجبـر، مـن وحـدة التفتيش ومنـع التـآكل فـي إدارة اإلنتـاج في جنـوب الغـوار، 
أنه توصل إلـــى فكـــرة تطويـــر اشـــتراطات الســـالمة فـــي تصنيـــع الطائـــرات بـــدون طيـار مـن خـــالل تطويـر 
ــزات  ــا أدرك أن التجهيـ ــرات، عندمـ ــذه الطائـ ــي هـ ــة فـ ــية« المركبـ ــة الكهرومغناطيسـ »المحـــوالت الصوتيـ
الشـــائعة االستخدام فيها يمكن أن ينجـــم عنهـــا حـدوث اشـتعال فـي مرافـــق إنتاج المـواد الهيدروكربونيـة 
حينمـــا تحلـــق بهـــا الطائـــرات بـــدون طيـــار فـــوق تلــك المرافــق أو داخلهـــا، كمــا يمكــن لهــذا التطويــر فـــي 
المحوالت الصوتية الكهرومغناطيســـية أن يســـاعد في قيـــاس سـمك جـدار أنابيـــب الفوالذ الكربونـي فـي 
األسفل بـــداًل مـــن الجانـــب عندمـــا تحلـــق الطائـــرات بالقـــرب منهـــا، حيـث يحـــدث معظـم التـــآكل عـادة فـي 

الجـــزء الســـفلي مـــن األنابيب، وبالتالـــي تنتفـــي الحاجـــة إلـــى تركيـــب سقاالت للفحص.
إن هـــذه الفكـــرة تعالـــج التحديات الميدانيـة الحقيقيـة للشـــركة، والخطـوة التالية تكمن في تطويـر النمـوذج 
األولي والتجـــارب الميدانيـــة والتسـويق، وسيشـرف علـى التطبيق ويديـره مفتش مشـغل مـن ذوي الخبـرة 
لتتـــم مراجعتـــه الحقـًــا مـــن قبـــل مهنـــدس التـــآكل قبـل تحميلـــه إلـــى برنامـج بيانـــات ُســـمك إدارة األصول 

لتحليلـه.

نجاحات تقنية جديدة لـ»أرامكو«
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نــوه أحمــد بــن عقيــل الخطيــب، وزيــر الســياحة، بالئحــة التصــرف بالعقــارات البلديــة المحدثــة التــي أصدرهــا 
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة المكلــف األســتاذ ماجــد الحقيــل، ببــدء الخطــوات التنفيذيــة لتطبيقهــا.

وقــال الخطيــب إن الالئحــة حملــت فــي ثناياهــا حلــواًل لعوائــق كانــت تواجــه االســتثمار فــي القطاع الســياحي، 
ومــن ذلــك رفــع المــدد اإليجاريــة فــي االســتثمارات طويلــة األجــل مــن 25 عاًمــا إلــى 50 عاًمــا. وهــذا األمــر 
يعتبــر محفــًزا للمســتثمرين فــي القطــاع الســياحي الذيــن يقــودون االســتثمار فــي هــذا القطــاع، موضًحــا أن 

تمديــد مــدد اإليجــار كان وال يــزال يمثــل مطلًبــا للمســتثمرين فــي قطاعــات اإليــواء الســياحي.
كمــا أن الالئحــة جــاءت لتســتوعب االحتياجــات الموســمية وفتــح المجــاالت لــرواد األعمــال فــي الوجهــات 
الســياحية المحليــة، وهــذه ميــزة هامــة. وأشــاد الخطيــب ببــدء العمــل بالئحــة التصــرف بالعقــارات البلديــة 
بالتعديــالت التــي تــمَّ إدخالهــا عليهــا، مؤكــًدا أن تنويــع خيــارات 
ــل  ــتثمار يمث ــة لالس ــة الجاذب ــارات البلدي ــي العق ــتثمار ف االس
الســياحي،  القطــاع  فــي  للمســتثمرين  ســانحة  فرصــة 
الســواحل  علــى  الواقعــة  األراضــي  ذلــك  ويشــمل 
التــي يتــم االســتثمار فيهــا وفــق ضوابــط  والشــواطئ 
تضــع ضمــن أولوياتهــا الحاجــات الضروريــة الموجــودة 
فــي المــدن، معتبــًرا أن جميــع مــدن المملكــة بحاجــة 

إلــى اســتثمارات كثيــرة فــي قطــاع الســياحة.
وقــال الخطيــب إن االســتراتيجية الوطنيــة للســياحة 
الســياحية، وهــذا  المنتجــات  بجــودة  لترتقــي  جــاءت 
هــدف نعمــل عليــه مــن أجــل تحقيــق مســتهدفات 
بينهــا رفــع  للســياحة، ومــن  الوطنيــة  االســتراتيجية 
 %10 إلــى  المحلــي  الناتــج  فــي  الســياحة  إســهام 
بحلــول عــام 2030، وهــذا يتطلــب اســتثمارات 
فندقيــة وســياحية يســهم فيهــا القطــاع 
العقــارات  أن  إلــى  مشــيًرا  الخــاص، 
التــي  الخيــارات  أحــد  البلديــة تمثــل 
تســاعد فــي إيجــاد شــراكة مــع 
القطــاع الخــاص فــي تحقيــق 

التطلعــات. هــذه 

الئحـة التصرف بـالعقارات حـل لعـوائق االستثمار 
السياحي
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أصــدر وزيــر التجــارة، رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمقّيميــن المعتمديــن )تقييــم(، الدكتــور ماجــد 
بــن عبــدهللا القصبــي، قــراًرا وزارًيــا باعتمــاد الالئحــة التنفيذيــة لنظــام المقّيميــن المعتمديــن، كما اعتمــد الئحة 
عضويــة الهيئــة الســعودية للمقّيميــن المعتمديــن، والقواعــد المنظمــة لشــهادة زمالــة الهيئــة. وتســهم 
اللوائــح فــي تطويــر وتنظيــم مهنــة التقييــم، ورفــع مســتوى الجــودة والكفــاءة وضبــط مزاولــة المهنــة بمــا 

يحقــق متطلبــات وأهــداف نظــام المقّيميــن المعتمديــن.
ونصــت الالئحــة الجديــدة التنفيذيــة لنظــام المقيميــن المعتمديــن علــى: اشــتراط خبــرة 3 ســنوات لتقييــم 
أصــول الجهــات الحكوميــة وألغــراض نــزع الملكيــة واألصــول المتعلقــة بصناديــق االســتثمار العقــاري 
»ريــت« وأصــول الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة، وإلــزام القائميــن بأعمــال التقييــم بإبــراز عضويــة 
الهيئــة أثنــاء زيارتهــم الميدانيــة وتوقيعهــم علــى تقاريــر التقييــم وتوضيــح صفتهــم ومســؤوليتهم، وتنظيــم 
ــذار عنهــا. كمــا توضــح الالئحــة ضوابــط  ــم االعت ــى المقّي حــاالت تعــارض المصالــح والحــاالت التــي يجــب عل
ــود  ــز جه ــم بتعزي ــن، وتهت ــن المعتمدي ــات المقّيمي ــي مخالف ــر ف ــة النظ ــة وآلي ــة المهن ــن مزاول ــف ع التوق
الرقابــة وضوابــط وجــودة األداء المهنــي، وتنظيــم اإلجــراءات المتعلقــة بانتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة 

ــة. الهيئ
وأنواعهــا  العضويــة،  اشــتراطات  المعتمديــن  للمقّيميــن  الســعودية  الهيئــة  عضويــة  الئحــة  وتنّظــم 
ــات الحصــول عليهــا، وتوضيــح مددهــا وحــاالت انتهائهــا وآليــات شــطبها. كذلــك تحــدد القواعــد  ومتطلب
العامــة لشــهادة زمالــة الهيئــة مســارات ومســتويات الحصــول علــى شــهادة الزمالــة لــكل فــرع مــن فــروع 
ــم حــاالت المخالفــات والجــزاءات  ــة، وتنظي ــارات والــدورات التدريبي ــم، وتوضــح سياســات عقــد االختب التقيي

ــا. ــة به المتعلق

اعتماد اللوائح املنظمة ملهنة التقييم

)EFQM( الزكاة والدخل« تحصد شهادة التميز من«
 Committed to( واصلــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تأكيــد تميزهــا المؤسســي بحصولهــا علــى شــهادة
Stars 2 Excellence( مــن المنظمــة األوروبيــة إلدارة الجــودة )EFQM(، وذلــك بعــد أن تمكنــت بنجــاح مــن 

تحقيــق االلتــزام بمعاييــر نمــوذج التميــز المؤسســي األوروبــي.
الشــهادة ُتَعــدُّ إنجــاًزا جديــًدا يضــاف إلــى رصيــد الشــهادات التــي حصلــت عليهــا الهيئــة، مؤخــًرا، مــن منظمات 
ــق التميــز المؤسســي للهيئــة، كان آخرهــا شــهادَتْين مــن المنظمــة الدوليــة للمعاييــر  عالميــة مرموقــة، توثِّ

)ISO(، وهمــا شــهادة )آيــزو 9001:2015( و)آيــزو 10002:2018(.
وقــال معالــي محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، المهنــدس ســهيل بــن محمــد أبانمــي: »إن الهيئــة 
تبــذل ُقصــارى جهدهــا لَحْوكمــة أدائهــا المؤسســي، مــن خــالل تطويــر منظومــة أعمالهــا، ورفــع الكفــاءة 

المهنيــة للعامليــن فــي الهيئــة«.
وأكــد معالــي المحافــظ أن التطويــر المتواصــل فــي أداء الهيئــة المؤسســي، هدفــه االرتقــاء بجــودة خدمــات 
ــم،  ــة له ــوارد الداعم ــع األدوات والم ــر جمي ــة، وتوفي ــي المملك ــن ف ــى المكلفي ــة إل م ــل الُمقدَّ ــزكاة والدخ ال

لتمكينهــم مــن أداء التزاماتهــم الزكويــة والضريبيــة، واالمتثــال الطوعــي لهــا.
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»الطيـران املـدنـي« يسهـم فـي نمـو السياحـة 
الداخلية

قامــت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي بتوفيــر الســعة المقعديــة فــي المطــارات الجنوبيــة بهــدف ربطهــا 
جوًيــا بكافــة مناطــق المملكــة مّمــا أســهم فــي تلبيــة الطلــب المتنامي على الســفر، وتنميــة الحركة الســياحية 
ــام  ــالل ع ــة خ ــا الهيئ ــي أصدرته ــمية الت ــاءات الرس ــجلت اإلحص ــة. وس ــة الجنوبي ــي المنطق ــة ف واالقتصادي
2019 فــي المناطــق الســياحية الجنوبيــة، وصــول عــدد المســافرين عبــر مطــار أبهــا الدولــي إلــى )4.368.153( 
مســافًرا، بينمــا بلغــت عــدد الرحــالت )35.027( رحلــة جويــة، فــي المقابــل وصــل عــدد المســافرين فــي مطــار 
الملــك ســعود بالباحــة خــالل العــام الماضــي إلــى )441.601( مســافًرا، فــي حيــن بلغــت عــدد الرحــالت الجويــة 

)4.136( رحلــة طيــران.
وعملــت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي علــى العديــد مــن المشــاريع التطويريــة لمطــار أبهــا الدولــي خــالل 
ــة  ــكان المنطق ــن س ــوي م ــل الج ــى النق ــب عل ــي الطل ــر ف ــو الكبي ــتيعاب النم ــدف اس ــة، به ــرة الماضي الفت
والقادميــن إليهــا، والرفــع مــن مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة للمســافرين ورواد المطــار. وشــملت 
المشــاريع التطويريــة توســعة صالــة المغــادرة بمطــار أبهــا بمســاحة بلغــت 805 أمتــار مربعــة وطاقــة 
اســتيعابية تبلــغ 309 مســافرين، إضافــة إلــى توســعة صالــة الوصــول التــي بلغــت مســاحتها 1030 متــًرا 
مربًعــا بطاقــة اســتيعابية 340 مســافًرا فــي آن واحــد، وبوابتيــن للمغــادرة وأخــرى للوصــول، وســيًرا لنقــل 
ــر أنظمــة شاشــات عــرض معلومــات الرحــالت،  ــًرا إلنهــاء إجراءاتهــم، وتغيي أمتعــة المســافرين، و12 كاونت
وتركيــب بوابــات إلكترونيــة بصــاالت المغــادرة. كمــا تــمَّ تأهيــل وتحســين المــدرج الرئيســي، ومشــروع لزيــادة 
عــدد مواقــف الطائــرات لتصبــح 13 موقًفــا، إضافــة إلــى إعــادة تأهيــل المــدرج الحالــي )Runway( الســتيعاب 

ــًرا. ــرات عريضــة البــدن، وتوســعة الممــر المــوازي )Taxiway( إلــى 45 مت الطائ
وقامــت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي فــي وقــت ســابق بتوقيــع عقــد مشــروع مطــار الملــك ســعود 
الجديــد بالباحــة. وتســعى الهيئــة مــن خــالل هــذا المشــروع إلــى رفــع كفــاءة التشــغيل ورفــع نســبة الرحــالت 
المتوقعــة داخلًيــا وخارجًيــا، وتطويــر البنــى التحتيــة ورفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة للمســافرين، إضافــة 
ــة فــي المشــروع. ويحتــوي المشــروع علــى صالــة ســفر  ــر والمواصفــات الدولي إلــى تطبيــق أفضــل المعايي
ــون  ــن ملي ــر م ــى أكث ــل إل ــتيعابية تص ــة اس ــي، وبطاق ــي والدول ــغيل الداخل ــن التش ــاحات تضم ــدة بمس جدي

مســافر ســنوًيا.
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تمـديد فترة تـوفـير الترددات اإلضـافية ملقدمي 
خدمات االتصاالت املتنقلة

أعلنــت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات تمديــد فتــرة توفيــر التــرددات اإلضافيــة علــى النطاقيــن )700، 
800( ميجاهرتــز بزيــادة تقــدر بأكثــر مــن 50% عــن التــرددات المســتخدمة فــي تلك النطاقــات، بهــدف تعزيز أداء 
الشــبكات الحاليــة للجيــل الرابــع الســتيعاب ازديــاد نســبة اســتهالك البيانــات بالتزامــن مــع عــودة العمليــة 
التعليميــة عــن ُبعــد، وضماًنــا الســتمراريتها، مضيفــًة أنهــا وجهــت جميــع مقدمــي خدمــات االتصــاالت برفــع 

جاهزيــة البنيــة التحتيــة الرقميــة، ودعــم تجهيــزات البنيــة التحتيــة للتعليــم االفتراضــي.
وأوضحــت الهيئــة أن زيــادة التــرددات أســهمت فــي اســتيعاب الطلــب المتزايــد علــى خدمــات االتصــاالت 
خــالل الفتــرة الماضيــة، حيــث انعكــس بشــكل مباشــر علــى أداء منظومــة العمــل فــي القطاعيــن الحكومــي 
والخــاص التــي أســفرت عــن معــدالت أداء مرتفعــة فــي توظيــف التقنيــة فــي أداء مهــام الجهــات المختلفة.
وكانــت الهيئــة قــد كشــفت فــي وقــت ســابق عــن اســتيعاب البنيــة التحتيــة الرقميــة فــي المملكــة للزيــادة 
الكبيــرة فــي اســتهالك البيانــات خــالل جائحــة كورونــا، حيــث تجــاوز اســتهالك الفــرد اليومــي لبيانــات اإلنترنت 

المتنقــل خــالل تلــك الفتــرة 3 أضعــاف المتوســط العالمــي الــذي يقــدر بـــ200 ميجابايــت.

»درايـة املـالية« أفضل منصة تداول فـي الشـرق 
األوسط

ــم  ــول، وتقدي ــة، وإدارة األص ــاطة المالي ــاط الوس ــي نش ــدة ف ــركة الرائ ــة« الش ــة المالي ــركة »دراي ــازت ش ف
المشــورة االســتثمارية، بجائــزة أفضــل منصــة تــداول فــي الشــرق األوســط لعــام 2020، مــن مجلــة األعمــال 

ــة. الدولي
ــى  ــول عل ــعادته بالحص ــغ س ــن بال ــي، ع ــد الشماس ــة، محم ــة المالي ــركة دراي ــذي لش ــس التنفي ــرب الرئي وأع
ــي  ــة، والت ــال الدولي ــة األعم ــن مجل ــزة م ــزة الممي ــذه الجائ ــى ه ــا عل ــر بحصولن ــعر بالفخ ــاًل: »نش ــزة قائ الجائ
تضــاف إلــى قائمــة الجوائــز التــي حصلــت عليهــا )درايــة الماليــة( فــي الســنوات الماضيــة، مــن خــالل التطويــر 

ــة«.  ــرعة وموثوقي ــوًرا وس ــداول تط ــة الت ــر أنظم ــم أكث ــي تقدي ــا ف ــتمر ونجاحه المس
وأضــاف الشماســي أن هــذه الجائــزة جــاءت لتؤكــد المكانــة الرائــدة لشــركة درايــة الماليــة التــي تقــدم تجربــة 
مميــزة لعمالئهــا وتحظــى بصيــت واســع بيــن المتداوليــن، وتتويًجــا لجهــود فريــق )درايــة الماليــة( ونجاحــه 
ــاعدة  ــو مس ــا ه ــتثمرين. هدفن ــات المس ــم تطلع ــة تالئ ــة بدراي ــداول خاص ــة ت ــر منص ــم وتطوي ــي تصمي ف
عمالئنــا علــى إدارة اســتثماراتهم ومحافــظ التــداول بشــكل ســلس ودون تعقيــد مــن خــالل خدمــات 

ــزة«. ــة ممي رقمي
وتوفــر منصــة »درايــة« لألســواق اإلقليميــة إمكانيــة التــداول فــي 8 أســواق إقليميــة، كمــا أنهــا شــركة 
ــار  ــود الخي ــهم وعق ــي األس ــداول ف ــل« الت ــة جلوب ــالل »دراي ــن خ ــالء م ــت للعم ــي أتاح ــى الت ــتثمار األول االس
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أرامكو السعودية تكتشف حقلين للنفط والغاز
أعلــن وزيــر الطاقــة الســعودي، األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، تمّكــن شــركة الزيــت العربيــة 
الســعودية )أرامكــو الســعودية( مــن اكتشــاف حقليــن جديديــن للزيــت والغــاز فــي األجــزاء الشــمالية مــن 
المملكــة، وهمــا: حقــل هضبــة الحَجــَرة للغــاز فــي منطقــة الجــوف، وحقــل أبــرق التُّلــول للزيــت والغــاز فــي 

منطقــة الحــدود الشــمالية.
ــارة بحقــل  ــن فــي تصريــح لوكالــة األنبــاء الســعودية، أن الغــاز الغنــي بالُمَكثََّفــات تدفــق مــن مكمــن الصَّ وبيَّ
هضبــة الحَجــَرة، شــرق مدينــة ســكاكا، بمعــدل 16 مليــون قــدم مكعبــة قياســية فــي اليــوم، مصحوًبــا بنحــو 

1944 )ألــف وتســعمئة وأربعــة وأربعيــن( برميــاًل مــن الُمَكثََّفــات.
وأضــاف وزيــر الطاقــة، أن الزيــت العربــي الخفيــف الممتــاز غيــر التقليــدي تدفــق مــن مكمــن الشــرورا فــي 
حقــل أبــرق التُّلــول فــي الجنــوب الشــرقي مــن مدينــة عرعــر، بمعــدل 3189 برميــاًل يومًيــا، مصحوًبــا بنحــو 1.1 
مليــون ومئــة ألــف قــدم مكعبــة قياســية مــن الغــاز فــي اليــوم، فيمــا تدفــق الغــاز مــن مكمــن القــّوارة فــي 
الحقــل نفســه، بمعــدل 2,4 )مليــون وأربعمئــة ألــف( قــدم مكعبــة قياســية فــي اليــوم، مصحوًبــا بـــ49 برميــاًل 

يومًيــا مــن الُمَكثَّفــات.
وأشــار إلــى أن شــركة أرامكــو الســعودية ســتواصل العمــل علــى تقييــم كميــات الزيــت والغــاز والُمَكثََّفــات 

فــي الحقليــن، إضافــة إلــى حفــر المزيــد مــن اآلبــار لتحديــد مســاحة وحجــم الحقليــن.

األميركيــة وصناديــق المؤشــرات المتداولــة، باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 20 ســوًقا عالمًيــا آخــر مــن خــالل منصــة 
واحــدة.
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نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكــة 
وحكومتهــا، خــالل شــهر أغســطس 2020.

امللف السياسي
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ســارع مركــز الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية بمســاندة الطواقــم الطبيــة اللبنانيــة فــي إســعاف 
ــي  ــز ف ــا المرك ــي يموله ــة الت ــعاف الطبي ــرق اإلس ــات وف ــر الجمعي ــروت عب ــأ بي ــار مرف ــن انفج ــن م المتضرري

مجمــل األراضــي اللبنانيــة.
وانطلقــت فــرق إســعاف جمعيــة ســبل الســالم التــي يدعمهــا المركــز مــن شــمال لبنــان إلــى بيــروت 
ــة اللبنانيــة والمســاعدة فــي نقــل الجرحــى. وانتقــل فريــق متخصــص مــن مركــز  لمســاندة الطواقــم الطبي
األمــل الطبــي فــي بلــدة عرســال الممــول مــن المركــز لمواكبــة أعمــال اإلجــالء الطبــي وتقديــم الخدمــات 
ــة  ــه بحمل ــن قيام ــل ع ــز األم ــن مرك ــا أعل ــروت، كم ــي بي ــة ف ــة الطارئ ــة الصحي ــات الرعاي ــعافية وخدم اإلس

ــروت. ــفيات بي ــي مستش ــن ف ــى والمصابي ــر للجرح ــاج الكبي ــة االحتي ــدم لتلبي ــرع بال للتب

»مركز امللك سلمان« يسعف متضرري انفجار بيروت 

فــي إطــار العالقــات الثنائيــة المتناميــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة قبــرص، قــام صاحــب 
الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، بزيــارة رســمية إلــى جمهوريــة قبــرص، التقــى خاللهــا بنظيــره 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة قبــرص »نيكــوس خريستودوليديســن«، وأجريــا محادثــات رســمية شــهدت توافًقــا 

حيــال العديــد مــن الموضوعــات.
عقــب ذلــك، عقــد وزيــرا الخارجيــة مؤتمــًرا صحفًيــا مشــترًكا عّبــرا فيــه عــن ارتياحهــم للمســتوى الــذي وصلــت 
إليــه العالقــات الثنائيــة، وأكــدا تطويــر العالقــات بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة فــي العديــد مــن المجــاالت، 
وأكــد ســموه علــى دعــم المملكــة للحقــوق الســيادية لجمهوريــة قبــرص علــى أراضيهــا ودعــوة كافــة 

ــا لقواعــد القانــون الدولــي. األطــراف إلــى حــل النزاعــات بالطــرق الســلمية والحــوار وفًق
ــة  ــن كاف ــا ع ــأي به ــا والن ــي ليبي ــع ف ــي للوض ــل سياس ــاد ح ــرورة إيج ــان ض ــد الجانب ــي، أك ــأن الليب ــي الش وف
ــر  ــة، وعّب ــة اليمني ــي لألزم ــل سياس ــى ح ــول إل ــرورة الوص ــى ض ــان عل ــدد الجانب ــا ش ــة. كم ــالت الخارجي التدخ
الجانــب القبرصــي عــن إدانتــه لمــا تقــوم بــه ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة مــن هجمــات علــى أراضــي المملكــة.

وفي ختام المؤتمر، عبر سموه عن تطلعه لزيارة معالي وزير الخارجية القبرصي إلى المملكة قريًبا.

وزير الخارجية يزور قبرص
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تلقــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
ــر بولســونارو« رئيــس جمهوريــة البرازيــل  ــا، مــن فخامــة الرئيــس »جايي الــوزراء، وزيــر الدفــاع، اتصــااًل هاتفًي

االتحاديــة.
وعبــر الرئيــس البرازيلــي خــالل االتصــال عــن تهنئتــه لســمو ولــي العهــد الســعودي، بســالمة خــادم الحرميــن 
ــات  ــث العالق ــرى بح ــا ج ــه هللا. كم ــه - حفظ ــعود وتعافي ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش

الثنائيــة بيــن البلديــن وســبل تطويرهــا.

اتصـال هاتفي لـولي العهد السعـودي مـن رئيس 
البرازيل

اســتضافت المملكــة العربيــة الســعودية قمــة الريــاض العالميــة للصحــة الرقميــة االفتراضيــة التــي نظمتهــا 
الشــؤون الصحيــة بــوزارة الحــرس الوطنــي - األمانــة الســعودية لمجموعــة العشــرين بالتعــاون مــع المركــز 

الســعودي للشــركات اإلســتراتيجية الدوليــة.
وناقشــت القمــة العالميــة علــى مــدار يوميــن والتــي شــارك فيهــا قــادة أوســاط الرعايــة الصحيــة، والصحــة 
العامــة، والصحــة الرقميــة، والمؤسســات األكاديميــة والتجاريــة، الــدور الجوهري الــذي تؤديه الصحــة الرقمية 
فــي مواجهــة األوبئــة الراهنــة والمســتقبلية، وكيفيــة التعامــل مــع األوبئــة فــي عصــر الصحــة الرقميــة، إلــى 
جانــب خطــة العمــل لتســريع االبتــكارات فــي مجــال الصحــة الرقميــة، بمــا يخــدم المســتقبل الزاهــر للرعايــة 
الصحيــة الرقميــة ومكافحــة األوبئــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وتــمَّ تســجيل أكثــر مــن 135.000 مشــارك تقريًبــا 

فــي هــذا الحــدث المهــم وأكثــر مــن 300.000 مشــاهد غيــر مســجل عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي.
هــذا االهتمــام القــوي انعــكاس ألعضــاء هيئــة التدريــس والمجلــس االستشــاري والبرنامــج الشــامل ذوي 
الكفــاءات العاليــة، وحســن توقيــت الموضوعــات وأهميتهــا، كمــا يعكــس االمتــداد العالمــي الــذي أظهرتــه 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي توليهــا رئاســة مجموعــة العشــرين 2020، حيــث ثبــت ذلــك مــن خــالل هــذه 
القمــة وكيــف يمكــن للتكنولوجيــا أن تربــط المجتمــع العلمــي العالمــي بطريقــة اســتثنائية، ويعــد ُّهــذا الرابــط 

ضرورًيــا للنجــاح فــي تنفيــذ االبتــكارات القائمــة علــى األدلــة لحمايــة البشــرية مــن خطــر األوبئــة.
وفــي ختــام القمــة، قدمــت المملكــة »إعــالن الريــاض للصحــة الرقمية« الــذي أوصى فيــه المشــاركون بالقمة 
علــى التنفيــذ الفعــال للبروتوكــوالت القائمــة علــى البيانــات واألدلــة مــن أجــل التواصــل الواضــح والفعــال 
بالرســائل المشــتركة مــن أجــل بنــاء ثقــة المواطنيــن، والعمــل مــع أصحــاب المصلحــة العالمييــن لمواجهــة 
انتشــار المعلومــات الخاطئــة والمضللــة مــن خــالل منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعالم.
ــة،  ــة العام ــات الصح ــن بيان ــالغ ع ــية لإلب ــة قياس ــات عالمي ــة بيان ــاء مجموع ــى إنش ــاض إل ــالن الري ــا إع ودع
باإلضافــة إلــى هيــكل إدارة بيانــات مصمــم خصيًصــا لألمــراض المعديــة، وضــرورة تمكيــن منظمــات الصحــة 
ــة الجــودة وفــي الوقــت المناســب ومشــاركتها  ــا الالزمــة لتحويــل جمــع البيانــات عالي والرعايــة بالتكنولوجي

قمة الرياض العاملية للصحة الرقمية
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ــي  ــن معال ــا، م ــااًل هاتفًي ــة، اتص ــر الخارجي ــدهللا، وزي ــن عب ــان ب ــن فرح ــل ب ــر فيص ــمو األمي ــب الس ــى صاح تلق
ــيك. ــين ب ــد حس ــؤاد محم ــراق ف ــة الع ــة جمهوري ــر خارجي وزي

ــكريين  ــهداء العس ــي الش ــقيقة ف ــراق الش ــة الع ــاة لجمهوري ــزاء والمواس ــة الع ــر الخارجي ــمو وزي ــدم س وق
العراقييــن الذيــن ســقطوا علــى إثــر االعتــداء الــذي قامــت بــه القــوات العســكرية التركيــة داخــل األراضــي 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــاس بأم ــاكات والمس ــك االنته ــا لتل ــار رفضهم ــذا اإلط ــي ه ــران ف ــد الوزي ــة، وأك العراقي

واســتقرارها.
واســتعرض الوزيــران العالقــات األخويــة بيــن البلديــن الشــقيقين، وســبل تطويــر التعــاون المشــترك فــي 

مختلــف المجــاالت، بمــا يحقــق مصالــح البلديــن وشــعبيهما.
ومن جانب آخر بحث الوزيران عدًدا من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

رفض سعودي عراقي لالنتهاكات التركية

للحصــول علــى معلومــات صحيــة تطبيقيــة، وتطويــر أدوات وخدمــات شــخصية رقميــة لدعــم البرامــج 
ــا. ــات( عالمًي ــج التطعيم ــات، واإلدارة، وبرام ــراض، والفحوص ــن األم ــة م ــاملة )الوقاي ــة الش الصحي

وحــث المشــاركون علــى تنميــة القــوى العاملــة فــي مجــال الصحــة والرعايــة بالمعرفــة والمهــارات والتدريــب 
فــي البيانــات والتقنيــات الرقميــة الالزمــة لمواجهــة تحديــات الصحــة العامــة الحاليــة والمســتقبلية، وضمــان 
ــادئ  ــة ومب ــادئ األخالقي ــرام المب ــع احت ــة م ــة العام ــة للصح ــتجابة فعال ــن اس ــع بي ــة تجم ــة المراقب أن أنظم
ــي  ــزء أساس ــا كج ــا وابتكاره ــي تمويله ــتمرار ف ــة واالس ــات المراقب ــة بيان ــى أنظم ــاظ عل ــة، والحف الخصوصي

مــن النظــام الصحــي العالمــي المتصــل مــن أجــل التأهــب الســريع واالســتجابة العالميــة المثلــى.
ودعــت القمــة للعمــل علــى إنشــاء البنيــة التحتيــة لمشــاركة الممارســات الصحيــة الرقميــة الجيــدة القائمــة 
علــى األدلــة والبيانــات عاليــة الجــودة فــي وقتهــا علــى المســتويات المحليــة والعالميــة، لتمكيــن المزيــد مــن 
األنظمــة الصحيــة والــدول مــن الحصــول علــى رؤى قابلــة للتنفيــذ. وأكــدت أن التكنولوجيــا الرقميــة وتقنيــة 
ــة المشــتركة وأنظمــة الصحــة، وستحســن  البيانــات التطويريــة ســتعزز سياســات الصحــة العامــة العالمي

األداء بشــكل خــاص فــي األوبئــة والتحديــات الصحيــة األخــرى فــي المســتقبل.
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اســتقبل صاحــب الســمو الملــيك األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائــب وزيــر الدفــاع، فــي الريــاض، 
معالــي قائــد الجيــش الباكســتاني الفريــق األول الركــن »قمــر جاويــد باجــوا«.

وجــرى خــالل اللقــاء اســتعراض العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن الشــقيقين، خاصــة فــي الجانــب العســكري 
والدفاعــي، وتنــاول تعزيــز التعــاون المشــترك لحفــظ األمــن واالســتقرار باإلضافــة إلــى الموضوعــات ذات 

االهتمــام المشــترك.
حضــر اللقــاء معالــي رئيــس هيئــة األركان العامــة الفريــق األول الركــن فياض بن حامــد الرويلي، والمستشــار 
العســكري لســمو وزيــر الدفــاع اللــواء المهنــدس الركــن طــالل بــن عبــدهللا العتيبــي، ومديــر عــام مكتــب 

ســمو نائــب وزيــر الدفــاع هشــام بــن عبدالعزيــز بــن ســيف.

نائب وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش الباكستاني

ــاء علــى مــا ورد مــن الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــال وشــركة البحــر األحمــر  صــدر أمــر ملــيك كريــم بأنــه بن
وشــركة تطويــر الســودة، بشــأن التعديــات غيــر النظاميــة علــى أراضــي مشــروع البحــر األحمــر، التــي تجــاوزت 
5000 تعــدٍّ وتجــاوزت العشــرات فــي محافظــة العــال، فضــاًل عــن التجــاوزات فــي العشــوائيات والمخيمــات غيــر 
ــر الســودة،  ــة لمحافظــة العــال أو شــركة البحــر األحمــر أو شــركة تطوي ــة الملكي المرخصــة مــن قبــل الهيئ
ــاز  ــى إنج ــر عل ــا الكبي ــن تأثيره ــاًل ع ــا، فض ــرًرا بيئًي ــكل ض ــام وتش ــاوًزا للنظ ــدُّ تج ــات تع ــذه التعدي ــث إن ه وحي
ــض  ــل بع ــن قب ــاوزات م ــات بتج ــذه التعدي ــص له ــمَّ الترخي ــه ت ــن أن ــه تبي ــًرا ألن ــا، ونظ ــاريع وخططه المش

ــا علــى اختصــاص الهيئــة أو الشــركات المذكــورة. المســؤولين، ويعــدُّ ذلــك تعدًي
فقد قضى األمر المليك بما يلي:

1 ـ إنهاء خدمة الفريق/ عواد بن عيد بن عودة البلوي )مدير عام حرس الحدود( بإحالته إلى التقاعد.
2 ـ إعفاء محافظي أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.

3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
ــارات  ــي إم ــات ف ــن التعدي ــؤولين ع ــة، والمس ــي وزارة الداخلي ــه ف ــات ونائب ــن التعدي ــؤول ع ــاء المس 4 ـ إعف

ــير(. ــوك، وعس ــورة، وتب ــة المن )المدين
5 ـ إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة.

6 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
ــة  ــير، مهل ــوك وعس ــورة وتب ــة المن ــارات المدين ــة وإم ــة والقروي ــؤون البلدي ــة والش ــا الداخلي ــح وزارت 7 ـ تمن
شــهر مــن تاريخــه إلزالــة كل التعديــات، وســيتم اتخــاذ إجــراءات مشــددة جــًدا فــي حــال وجــود أي تعــد آخــر 

بعــد ذلــك.

أمـر ملـكي: إعفـاء مسؤولين بسبب تعـديات غـير 
نظامية
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ــة  ــة الخاص ــة الدولي ــن المحكم ــدر ع ــا ص ــت م ــعودية تابع ــة الس ــة العربي ــة أن المملك ــت وزارة الخارجي صرح
بلبنــان، والتــي نطقــت بحكمهــا فــي قضيــة اغتيــال رئيــس وزراء الجمهوريــة اللبنانيــة األســبق رفيــق الحريري، 
والــذي تضمــن إدانــة لعنصــر تابــع لحــزب هللا ارتكــب تلــك الجريمــة الشــنعاء، وتــرى حكومــة المملكــة العربيــة 
الســعودية فــي الحكــم القضائــي ظهــوًرا للحقيقــة وبدايــًة لتحقيــق العدالــة بمالحقــة المتورطيــن وضبطهم 

ومعاقبتهــم.
المملكــة  وحكومــة  الــوزارة:«  وقالــت 
العربيــة الســعودية بدعوتهــا لتحقيــق 
العدالــة ومعاقبــة حــزب هللا وعناصــره 
اإلرهابيــة، تؤكــد ضــرورة حمايــة لبنــان 
الممارســات  والعالــم مــن  والمنطقــة 
اإلرهابيــة لهــذا الحــزب الــذي يعتبــر أداة 
فــي  ضلوعــه  وثبــت  اإليرانــي  للنظــام 
بلــدان  فــي  وإرهابيــة  تخريبيــة  أعمــال 
اغتيــال رفيــق  عديــدة، وكانــت جريمــة 
علــى  تأثيــًرا  وأكثرهــا  إحداهــا  الحريــري 

لبنــان«. أمــن واســتقرار 
أن  إلــى  المملكــة  »وتتطلــع  وأضافــت: 
يعــم لبنــان األمن والســالم بإنهــاء حيازة 
ــة  ــار الدول ــارج إط ــالح خ ــتخدام الس واس
وتقويــة الدولــة اللبنانيــة لصالــح جميــع 
فالشــعب  اســتثناء،  دون  اللبنانييــن 
اللبنانــي الشــقيق يســتحق اســتقراًرا فــي 
ــا يبــدد  وطنــه ونمــاًء فــي اقتصــاده وأمًن

اإلرهــاب«.

اغتيال الحـريري.. اململكة: الحكم بـداية تحـقيق 
العدالة

8ـ  تقــوم هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد حــااًل بالتحقيــق مــع جميــع المســؤولين المشــار إليهــم أعــاله، حيال 
مســؤوليتهم عــن التعديــات المشــار إليهــا، وتتخــذ اإلجــراءات النظاميــة بحقهــم، والرفــع بمــا يتــم التوصــل 

إليــه.
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التقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحان بن عبــدهللا، وزير الخارجيــة، في مقــر وزارة الخارجيــة األلمانية 
فــي برليــن، معالــي وزيــر خارجيــة ألمانيــا االتحاديــة »هايكــو مــاس«. وتــمَّ خــالل اللقــاء بحــث العالقــات الثنائيــة 
بيــن البلديــن وســبل دعمهــا وتعزيزهــا، إضافــة إلــى اســتعراض جهــود المملكــة خــالل ترؤســها لمجموعــة 

العشــرين، ومناقشــة المســتجدات اإلقليميــة والدوليــة ذات االهتمام المشــترك.
عقــب ذلــك عقــد الوزيــران مؤتمــًرا صحفًيــا مشــترًكا، أبــرز فيــه ســمو وزيــر الخارجيــة أن مباحثاتــه مــع نظيــره 
األلمانــي تناولــت العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن الصديقيــن، والتعــاون الثنائــي والقضايــا ذات االهتمــام 

ــترك. المش
وقــال ســموه: »ناقشــنا أهميــة الدفــع بحــل ليبــي- ليبــي يصــل إلــى تســوية ســلمية ينتــج عنهــا اســتقرار ليبيــا 
وحمايتهــا مــن التدخــالت الخارجيــة ومــن اإلرهــاب ويحمــي أمــن المنطقــة أجمــع، وناقشــنا ضــرورة تمديــد 
حظــر الســالح علــى إيــران، حيــث إن المملكــة تتعــرض بشــكل متكــرر لصواريــخ بالســتية مــن قبــل ميليشــيا 

الحوثــي المدعومــة مــن إيــران«.
وفيمــا يخــص القضيــة الفلســطينية، أوضــح ســمو وزيــر الخارجيــة التــزام المملكــة العربيــة الســعودية 
بالســالم خيــاًرا اســتراتيجًيا، واســتناده علــى مبــادرة الســالم العربيــة وقــرارات الشــرعية الدوليــة، وأنهــا تعتبــر 

ــن. ــل الدولتي ــا لح ــطينية تقويًض ــي الفلس ــم األراض ــرائيلية لض ــة إس ــراءات أحادي أي إج
حضــر اللقــاء والمؤتمــر مديــر عــام مكتــب ســمو وزيــر الخارجيــة الســفير عبــدهللا العيفــان، والقائــم بأعمــال 
ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية لــدى جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة باإلنابــة محمــد آل دواس، ومديــر عــام 

اإلدارة األوروبيــة ســلطان بــن خزيــم.

»الخـارجية«: اململـكة ملـتزمة بمـبادرة السـالم 
العربية

أجــرى صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء، وزيــر الدفــاع، اتصــااًل بدولــة مصطفــى الكاظمــي، رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي.

وجــرى خــالل االتصــال بحــث الجهــود المبذولــة لتحقيــق االســتقرار فــي أســواق البتــرول العالميــة وإعــادة 
التــوازن إليهــا.

وفــي هــذا الصــدد، أكــد الجانبــان علــى أهميــة التــزام جميــع الــدول األعضــاء فــي اتفــاق »أوبــك بلــس« بتنفيــذ 
االتفــاق وآليــة التعويــض المتفــق عليهــا. كمــا تــمَّ بحــث العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وفــرص تطويرهــا 

وتنميتهــا.

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يبحثان 
إعادة التوازن ألسواق النفط
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أجــرى خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، اتصــااًل هاتفًيــا بفخامــة الرئيــس 
محمــد بخــاري، رئيــس جمهوريــة نيجيريــا االتحاديــة.

وجــرى خــالل االتصــال بحــث الجهــود المبذولــة لتحقيــق االســتقرار فــي أســواق البتــرول العالميــة وإعــادة 
التــوازن إليهــا.

ــة  ــاق وآلي ــذ االتف ــس« بتنفي ــك بل ــاق »أوب ــي اتف ــاء ف ــدول األعض ــع ال ــزام جمي ــة الت ــان أهمي ــد الجانب ــا أك كم
التعويــض المتفــق عليهــا.

كما تمَّ بحث العالقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

امللك سلمان يبحث مع رئيس نيجيريا إعادة التوازن 
ألسواق البترول

الرئاســي  المجلــس  بإعــالن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  الخارجيــة عــن ترحيــب حكومــة  أعربــت وزارة 
ومجلــس النــواب وقــف إطــالق النــار فــي ليبيــا.

ــارات،  ــوق كل االعتب ــة ف ــة الليبي ــة الوطني ــع المصلح ــي يض ــي داخل ــوار سياس ــي ح ــدء ف ــرورة الب ــدت ض وأك
ــع التدخــل الخارجــي الــذي  ــي الشــقيق، ويمن ــم يكفــل األمــن واالســتقرار للشــعب الليب ويؤســس لحــل دائ

ــر. ــي للمخاط ــي العرب ــن اإلقليم ــرض األم يع

اململكة تـرحب بإعالن وقف إطالق النار فـي ليبيا
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أمـران ملـكيان: تعيينات بهـيئة املحـتوى ووزارة 
التعليم

إنهاء خـدمة قائد القـوات املشتركة بإحالته إلى 
التقاعد

أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، أمريــن ملكييــن، شــمال تعييــن 
ــر التعليــم  ــا لوزي بنــدر الخريــف رئيًســا لمجلــس إدارة هيئــة المحتــوى المحلــي، وتعييــن محمــد الســديري نائًب

للجامعــات.
ــان  ــور غس ــي الدكت ــاء معال ــيك األول، بإعف ــر المل ــي األم ــريفين ف ــن الش ــادم الحرمي ــر خ ــل أم ــي التفاصي وف
بــن عبدالرحمــن الشــبل رئيــس مجلــس إدارة هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة مــن منصبــه، 
وتعييــن معالــي األســتاذ بنــدر بــن إبراهيــم بــن عبــدهللا الخريــف رئيًســا لمجلــس إدارة هيئــة المحتــوى المحلــي 

والمشــتريات الحكوميــة.
وفــي األمــر الملــيك الثانــي، أمــر خــادم الحرميــن الشــريفين بإعفــاء معالــي الدكتــور حاتــم بــن حســن بــن حمــزة 
المرزوقــي نائــب وزيــر التعليــم للجامعــات والبحــث واالبتــكار مــن منصبــه، وتعييــن الدكتــور محمــد بــن أحمــد 

بــن تــريك الســديري نائًبــا لوزيــر التعليــم للجامعــات والبحــث واالبتــكار بالمرتبــة الممتــازة.

أصــدر خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، أمــًرا ملكًيــا بإنهــاء خدمــة قائــد 
القــوات المشــتركة بإحالتــه إلــى التقاعــد، وإعفــاء ســمو نائــب أميــر منطقــة الجــوف مــن منصبــه وإحالتهمــا 

مــع عــدد مــن الضبــاط والموظفيــن المدنييــن فــي وزارة الدفــاع للتحقيــق.
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وفيما يلي نص األمر المليك الكريم:
الرقم: أ / 7

التاريخ: 12 / 1 / 1442هـ
بعون هللا تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد االطالع على النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر المليك رقم )أ / 90( بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد االطالع على نظام المناطق، الصادر باألمر المليك رقم )أ / 92( بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعــد االطــالع علــى نظــام الــوزراء ونــواب الــوزراء وموظفــي المرتبــة الممتــازة، الصــادر بالمرســوم الملــيك 
رقــم )م / 10( بتاريــخ 18/ 3/ 1391هـــ.

وبعــد االطــالع علــى نظــام خدمــة الضبــاط، الصــادر بالمرســوم الملــيك رقــم )م / 43( بتاريــخ 28/ 8/ 1393هـــ، 
وتعديالته.

وبعــد االطــالع علــى األمريــن الملكييــن رقــم )أ / 137( بتاريــخ 10/ 6 / 1439هـــ، ورقــم )أ / 267( بتاريــخ 26/ 9/ 
1438هـ.

وبنــاء علــى مــا أحيــل مــن ســمو ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، إلــى هيئــة الرقابــة 
ومكافحــة الفســاد بشــأن مــا تــمَّ رصــده مــن تعامــالت ماليــة مشــبوهة فــي وزارة الدفــاع وطلــب التحقيــق 
فيهــا، ومــا رفعتــه الهيئــة عــن وجــود فســاد مالــي فــي الــوزارة، وارتبــاط ذلــك بالفريــق الركــن/ فهــد بــن 
ــز آل ســعود،  ــز بــن فهــد بــن تــريك بــن عبدالعزي ــر/ عبدالعزي ــز آل ســعود، وســمو األمي تــريك بــن عبدالعزي

وعــدد مــن الضبــاط والموظفيــن المدنييــن وآخريــن.
أمرنا بما هو آت:

أواًل: تنهــى خدمــة الفريــق الركــن/ فهــد بــن تــريك بــن عبدالعزيــز آل ســعود قائــد القــوات المشــتركة بإحالتــه 
إلــى التقاعــد مــع إحالتــه للتحقيــق.

ثانًيــا: الموافقــة علــى مــا عرضــه علينــا ســمو ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، بتكليــف 
ــام بعمــل  ــة األركان العامــة بالقي الفريــق الركــن/ مطلــق بــن ســالم بــن مطلــق األزيمــع نائــب رئيــس هيئ

قائــد القــوات المشــتركة.
ــا: يعفــى صاحــب الســمو الملــيك األميــر/ عبدالعزيــز بــن فهــد بــن تــريك بــن عبدالعزيــز آل ســعود نائــب  ثالًث

أميــر منطقــة الجــوف مــن منصبــه، ويحــال للتحقيــق.
رابًعــا: إحالــة كل مــن 1 ـ يوســف بــن راكان بــن هنــدي العتيبــي ـ 2 ـ محمــد بــن عبدالكريــم بــن محمــد الحســن ـ 

3 ـ فيصــل بــن عبدالرحمــن بــن محمــد العجــالن ـ 4 ـ محمــد بــن علــي بــن محمــد الخليفــة للتحقيــق.
خامًســا: تتولــى هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد اســتكمال إجــراءات التحقيــق مــع كل مــن لــه عالقــة بذلــك 

مــن العســكريين والمدنييــن، واتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة بحقهــم، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه.
سادًسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 



نســتعرض فــي الملــف الثقافــي أهــم أخبــار العلــم والثقافــة والتعليــم، والمؤتمــرات والنــدوات التــي نظمــت 
فــي المملكــة خــالل شــهر أغســطس. 

امللف الثقايف
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أصــدر الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، الشــيخ الدكتــور عبدالرحمن بــن عبدالعزيز 
الســديس، قــراره بإنشــاء وكالــة فــي الرئاســة بمســمى »وكالــة الرئاســة لشــؤون مجمــع كســوة الكعبــة 
المشــرفة والمعــارض والمتاحــف« ترتبــط بهــا اإلدارات العامــة التاليــة: اإلدارة العامــة لمجمــع الملــك 

ــف. ــارض والمتاح ــة للمع ــة، واإلدارة العام ــوة الكعب ــة كس ــز لصناع عبدالعزي
كمــا أصــدر الســديس قــراًرا بتعديــل مســمى وكالــة الرئاســة للتخطيــط والشــؤون التطويريــة إلــى »وكالــة 
الرئاســة للتخطيــط والتطويــر وتحقيــق الرؤيــة« يرتبــط بهــا عــدد مــن اإلدارات التاليــة: اإلدارة العامــة 
ــة  ــة ألكاديمي ــة، واإلدارة العام ــق الرؤي ــادرات وتحقي ــة للمب ــي، واإلدارة العام ــز المؤسس ــط والتمي للتخطي

ــرام. ــجد الح المس
وأوضــح الدكتــور الســديس أن قــرار تعديــل مســمى الوكالــة جــاء نظــًرا ألهميــة التخطيــط والتطويــر 
لألجهــزة الحكوميــة وربــط جميــع اإلدارات المتجانســة تحــت مســمى واحــد لتحقيــق »رؤيــة المملكــة 2030« 
ــز المؤسســي  ــق الرئاســة التمي ــة لخدمــة ضيــوف الرحمــن وســعًيا لتحقي ــه مــن برامــج تطويري ومــا تضمنت
ورعايــة المبــادرات واإلبــداع فــي األعمــال فــي جميــع المجــاالت لتقديــم أفضــل الخدمــات وأرقاهــا لقاصــدي 
الحرميــن الشــريفين، وتوفيــر جميــع مــا يســهم فــي أداء عبادتهــم بــكل يســر وراحــة وســكينة واطمئنــان، 
ــا للتوجيهــات الســديدة للقيــادة الرشــيدة وإتاحــة الفرصــة لتمكيــن الشــباب وجيــل الرؤيــة ليســهم  تحقيًق

فــي خدمــة دينــه ووطنــه وتحقيــق رســالة الحرميــن العالميــة والحضاريــة.

وكالة لكسوة الكعبة واملعارض واملتاحف

للمــرة األولــى فــي المملكــة ُيتــاح اآلن اختبــار االعتمــاد المهنــي فــي أساســيات الهندســة عبــر اإلنترنــت علــى 
ــار االعتمــاد  منصــة المركــز الوطنــي للقيــاس )قيــاس( لــكل المهندســين فــي المملكــة، وُيعــدُّ هــذا االختب
الرئيــس الــذي تثــق بــه الشــركات والمؤسســات األكاديميــة علــى حــد ســواء للتحقــق مــن مســتوى الكفــاءة 

األســاس للمهنــدس المرخــص لــه بالعمــل فــي مجــال معيــن فــي الهندســة.
وقــد أقــام تحالــف ثالثــي تقــوده األكاديميــة المهنيــة للخدمــات الفنيــة مــع الهيئــة الســعودية للمهندســين 
ــر  ــار عب ــات الســعودية -  شــراكة لتقديــم االختب ــارات القبــول للكلي ومركــز قيــاس - الــذي يقــوم بإجــراء اختب
اإلنترنــت، حيــث وضعــت الهيئــة الســعودية للمهندســين اختبارات أساســيات الهندســة لالعتماد في ســتة 
ــاالت  ــة، ومج ــة والصناعي ــة والكيميائي ــة والمدني ــة والكهربائي ــي: الميكانيكي ــة، وه ــية رئيس ــاالت هندس مج
هندســية أُخــرى، مــن خــالل فريــق يتكــون مــن متخصصيــن فــي مجــاالت هندســية محــددة، وآخريــن ذوي 
تخصصــات متعــددة، ومصممــي االختبــارات، وُكّتــاب اختبــارات، ومهنييــن آخريــن، ويســتغرق كل اختبار ســت 

ســاعات للتأكــد مــن التغطيــة الدقيقــة والشــاملة للمعرفــة األســاس المطلوبــة لــكل مجــال هندســي.

»قياس« تتيح اختبار االعتماد املهني الهندسي 
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اعتمــد معالــي وزيــر التعليــم، رئيــس مجلــس إدارة المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي، د.حمــد بــن محمــد 
آل الشــيخ، معاييــر التعليــم اإللكترونــي فــي التعليــم العــام والعالــي والجهــات التدريبيــة، والئحــة التراخيــص 
لتقديــم برامــج التعليــم والتدريــب اإللكترونــي، واللتيــن تهدفــان إلــى حوكمــة ممارســات التعليــم والتدريــب 

ــا. ــا إلكترونًي اإللكترونــي للجهــات التــي تقــدم برامــج تعليــم أو تدريًب
وقــال الوزيــر آل الشــيخ خــالل ترؤســه لالجتمــاع الخامــس لمجلــس إدارة المركــز: إن اعتمــاد المعاييــر 
والالئحــة يشــكل مرحلــة جديــدة وهامــة مــن مراحــل التعليــم اإللكترونــي بالمملكــة، موضًحــا أن هــذه 
ــب  ــم والتدري ــج التعلي ــم برام ــن تقدي ــة م ــة والتدريبي ــات التعليمي ــات والمؤسس ــتمكن الجامع ــوة س الخط
ــات  ــب الممارس ــا لتواك ــاء به ــات واالرتق ــذه الممارس ــط ه ــة لضب ــن آلي ــة، ضم ــاءة وفاعلي ــي بكف اإللكترون
العالميــة والتوجــه العالمــي نحــو التعليــم اإللكترونــي، و«رؤيــة المملكــة 2030« التــي ارتكــزت علــى تنميــة 

القــدرات البشــرية.
وأضــاف د.آل الشــيخ أن المعاييــر والئحــة التراخيــص اللتيــن تــمَّ اعتمادهمــا همــا ثمــرة جهــود وتنســيق 
وتعــاون مــع الجامعــات الســعودية والجهــات التعليميــة والتدريبيــة ذات العالقــة، ومــن خــالل لقــاءات مــع 
مختصيــن وخبــراء فــي التعليــم اإللكترونــي بالمملكــة، كمــا ُتعتبــران بمثابــة انطالقــة جديــدة لعمــل المركــز، 

وخطــوة هامــة فــي ســبيل تطويــر وتنظيــم وحوكمــة عمليــة التعليــم والتدريــب اإللكترونــي بالمملكــة.

اعـتماد معـايير »التعـليم اإللـكتـروني« والئـحة 
تراخيص برامج التدريب
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ــه وزيــر التعليــم الدكتــور حمــد آل الشــيخ، باســتمرار الموافقــة للمبتعثيــن علــى الدراســة عــن ُبعــد فــي  وجَّ
جميــع المراحــل الدراســية حتــى نهايــة عــام 2020م، بمــا ال يتعــارض مــع نظــام اإلقامــة فــي بلــد االبتعــاث حــول 

العالــم.
ــه آل الشــيخ باســتمرار الصــرف علــى مــن تخــّرج وانتهــت بعثتــه فــي فصلــي الربيــع  كمــا وجَّ
والصيــف لعــام 2020م، ومــا زال فــي بلــد االبتعــاث ولــم يتمكــن مــن العــودة إلــى 

المملكــة، علــى أن تتــم عودتــه خــالل شــهر مــن تاريــخ هــذا القــرار.
فقــط  للمبتعثيــن  الماليــة  المخصصــات  صــرف  اســتمرار  وكذلــك 
ــة،  ــرة الجائح ــالل فت ــة خ ــي المملك ــن ف ــن( الموجودي ــدون المرافقي )ب
والمســتمرين فــي دراســتهم عــن ُبعــد، علــى أن ُيرفــع لنائــب الوزير 
للجامعــات والبحــث واالبتــكار الحــاالت التــي تتطلــب اســتمرار 
الصــرف علــى المرافقيــن، وتفويضــه بالموافقــة علــى طلبــات 
الراغبيــن فــي تأجيــل البعثــة لمــدة ســنة إضافيــة بســبب 

الجائحــة.

استمرار املوافقة للمبتعثين ىلع الدراسة عن ُبعد

أعلــن وزيــر التعليــم الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ، 
اســتئناف الدراســة عــن ُبعــد للتعليــم العــام لـــ7 أســابيع، 
علــى أن يتــم تقييــم آليــة الدراســة بعــد انقضــاء األســابيع الـــ7 
األولــى. وأوضــح آل الشــيخ أن الدراســة للجامعــات والتدريــب 
وحضورًيــا  النظريــة،  للمقــررات  ُبعــد  عــن  ســتكون  التقنــي 

للمقــررات العمليــة.
ومــن المقــرر أن ُتبــدأ الدراســة عــن ُبعــد لجميــع مراحــل التعليــم العــام 
ــم  ــى أن يت ــخ 1442/1/11هـــ؛ عل ــن تاري ــداًء م ــى ابت ــبعة األول ــابيع الس لألس
ــابيع  ــة أس ــة لبقي ــع الدراس ــد وض ــل؛ لتحدي ــكل كام ــع بش ــم الوض ــادة تقيي إع

ــتجدات. ــرات والمس ــا للمتغّي ــي األول وفًق ــل الدراس الفص
وأشــار إلــى أن حضــور المعلميــن والمعلمــات ســيكون عــن ُبعــد فــي الفصــول االفتراضيــة، 
ــم  ــر التعلي ــد وزي ــن«. وأك ــث »عي ــتمرار ب ــع اس ــد م ــن ُبع ــم ع ــتي« للتعلي ــة »مدرس ــالق منص ــم إط ــى أن يت عل
علــى ثقتــه بالمعلميــن والمعلمــات وأعضــاء هيئــة التدريــس إلدارة عمليــات التعليــم عــن ُبعــد بكفــاءة، كمــا 
يؤكــد علــى دور األســرة وأوليــاء األمــور فــي متابعــة الرحلــة التعليميــة عــن ُبعــد ألبنائهــم، وأن هــذه الرحلــة ال 

يمكــن أن تنجــح بــدون تعاونهــم ومشــاركتهم.

الدراسة يف أول 7 أسابيع 
»عن ُبعد«



نطالــع فــي هــذا الملــف أهــم الفعاليــات الترفيهيــة واألحــداث الرياضيــة الســعودية خــالل شــهر أغســطس، 
وجهــود الحكومــة مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الرفاهيــة للمواطنيــن.

امللف الترفيهي
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شــهدت منطقــة عســير إقبــااًل كبيــًرا مــن الــزوار والمصطافيــن الذيــن فضلــوا قضــاء إجازتهــم الســنوية فــي 
ربوعهــا الخضــراء، فــي ظــل مــا تشــهده المنطقــة مــن انخفــاض درجــات الحــرارة وهطــول أمطــار غزيــرة 
علــى جميــع المحافظــات فــي الســراة وتهامــة، إضافــة إلــى الضبــاب الــذي يعانــق الســهل والجبــل علــى مــدار 

اليــوم، مشــكاًل حالــة بصريــة فريــدة مــن نوعهــا.
الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي المنطقــة كثفــت جهودهــا لخدمــة أهالــي وزوار المنطقــة، حيــث تقــوم 
ــرواد  ــات ل ــع الخدم ــر جمي ــة، وتوفي ــة الدائم ــال النظاف ــا بأعم ــة له ــات التابع ــير والبلدي ــة عس ــة منطق أمان
المواقــع العامــة كالحدائــق والمتنزهــات، ونــزح ميــاه األمطــار بشــكل مســتمر، وكذلــك وجــود فــرق الصيانــة 
التابعــة لفــرع وزارة النقــل علــى مــدار الســاعة فــي الطرقــات العامــة، وخاصــة تلــك التــي تربــط المحافظــات 
ــي  ــر ف ــل كبي ــي بعم ــاع المدن ــرق الدف ــة وف ــات األمني ــوم الجه ــيول، وتق ــر بالس ــد تتأث ــي ق ــرق الت ــح الط لفت
جميــع المواقــع للمحافظــة علــى ســالمة جميــع مرتــادي الطــرق وأماكــن التنــزه فــي ظــل الهطــول الغزيــر 

لألمطــار.
ــا  ــة أبه ــي مدين ــرة ف ــة المنتش ــكنية المفروش ــدات الس ــقق والوح ــادق والش ــة للفن ــغال العالي ــب اإلش نس
والمحافظــات المجــاورة لهــا، كشــفت مــدى توافــد الــزوار علــى منطقــة عســير، بنســبة إشــغال بلغــت أكثــر 
مــن 95%، حيــث يكثــف فــرع وزارة الســياحة بعســير الجــوالت الميدانيــة علــى الوحــدات الســكنية ودور اإليــواء، 

وذلــك للرقابــة والمحافظــة علــى جــودة المنتــج.
ــة  ــزوار، مثــل فعالي ــة المنطقــة وبلدياتهــا - ال ــي نفذتهــا هــذا العــام أمان ــات الســياحية - الت وجذبــت الفعالي
ــة  ــات الهوائي ــوب الدراج ــل: رك ــة، مث ــارات الترفيهي ــير«، والمس ــي عس ــع ف ــة »صن ــير«، وفعالي ــرات عس »خي
والفروســية والصقــور وفعاليــة المعســكرات الصحراويــة، وفعاليــة »هايكنــج« عســير التعليمــي الــذي ضــّم 

61 مشــارًكا ومشــاركة مــن مختلــف فئــات المجتمــع.

إقبال كبير للمصطافين ىلع عسير

ــب  ــد، نائ ــي العه ــز، ول ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــيك األمي ــمو المل ــب الس ــات صاح ــاًذا لتوجيه إنف
رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، المشــرف العــام علــى نــادي اإلبــل، يقــام مهرجــان الملــك عبدالعزيــز 

ــل. ــمبر المقب ــن ديس ــي األول م ــدد ف ــده المح ــة بموع ــخته الخامس ــي نس ــل ف لإلب
أعلــن ذلــك رئيــس مجلــس إدارة نــادي اإلبــل ومؤســس ورئيــس المنظمــة الدوليــة لإلبــل ورئيــس االتحــاد 
الدولــي لبولــو اإلبــل، فهــد بــن فــالح بــن حثليــن، وقــال: إن مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل فــي نســخته 
الخامســة ســيقام حســب موعــده المحــدد فــي 1 ديســمبر 2020 تنفيــًذا لتوجيهــات ســمو ولــي العهــد 
الســعودي الــذي وجــه بإقامتــه فــي ظــل الظــروف الراهنــة نظيــر أهميــة مهرجانــات اإلبــل وحرصــه الدائــم 

علــى دعــم القطــاع ومحبيهــا.

بتـوجيه ولـي العـهد السعـودي.. مهرجـان املـلك 
عبدالعزيز لإلبل يف ديسمبر
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ورفــع »بــن حثليــن« شــكره وتقديــره لســمو ولــي العهــد الســعودي، المشــرف العــام علــى نــادي اإلبــل، علــى 
ــا أن  ــز لإلبــل فــي نســخته الخامســة فــي موعــده المحــدد، مبيًن توجيهــه بإقامــة مهرجــان الملــك عبدالعزي
ــي  ــل ف ــعبي متأص ــوروث ش ــخ وم ــن تاري ــه م ــا تمثل ــل وم ــاه هللا - باإلب ــه - رع ــار اهتمام ــي إط ــي ف ــك يأت ذل

نفــوس أبنــاء المملكــة العربيــة الســعودية ودول منطقــة الخليــج العربــي والــدول العربيــة.
م كل الدعــم للنــادي ليقــوم بمهامــه الرئيســة فــي الحفــاظ علــى قيمــة  ــن »بــن حثليــن« أن ســموه قــدَّ وبيَّ
هــذا المــوروث وتعزيــز مكانــة اإلبــل والقائميــن عليهــا، والــذي يأتــي فــي إطــار جهــود المملكــة ومســاعيها 
ــذا  ــي ه ــة ف ــياحية والمعرفي ــة والس ــة االقتصادي ــيط الحرك ــب تنش ــى جان ــق إل ــوروث العري ــذا الم ــظ ه لحف
القطــاع، مشــيًرا إلــى أن المهرجــان )فــي نســخه األربــع الماضيــة( اســتقطب عــدًدا كبيــًرا مــن مــالك اإلبــل 
وهواتهــا مــن جميــع أنحــاء العالــم. وأفــاد »بــن حثليــن« بــأن تفاصيــل المســابقات ســيتم اإلعــالن عنهــا فــي 

القريــب العاجــل وذلــك إلتاحــة الفرصــة أمــام المشــاركين ومــالك اإلبــل والعامليــن فــي القطــاع.



تقارير سعودية
التقرير الثامن - أغسطس 422020

أوضحــت الهيئــة العامــة للترفيــه العوامــل المؤثــرة فــي تحديــد عــدد العامليــن ألي فعاليــة ترفيهيــة، ضمــن 
تفاصيــل خطــة التوظيــف للفعاليــات الترفيهيــة.

ــب  ــى جان ــا، إل ــع له ــور المتوق ــدد الحض ــا وع ــة ومدته ــية للفعالي ــرة األساس ــل الفك ــك العوام ــت تل وتضّمن
ــا. ــة له ــة الموضوع ــا والميزاني ــر إقامته ــة ومق ــاج الفعالي ــد إنت ــة تعقي درج

كمــا يتــم تحديــد عــدد العامليــن علــى أســاس متطلبــات العامليــن المؤهليــن والمعتمديــن، وســمات الــزوار 
المتوقــع حضورهــم، إضافــة إلــى عــدد األنشــطة التــي تتــم قبــل وأثنــاء وبعــد انتهــاء الفعاليــة.

عوامل تحديد عدد العاملين ألي فعالية

إنفــاًذا لتوجيهــات صاحــب الســمو الملــيك األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهد، نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع، المشــرف العــام علــى نــادي الصقــور الســعودي - حفظــه هللا - يقــام مهرجــان 
الملــك عبدالعزيــز للصقــور فــي نســخته الثالثــة ابتــداًء مــن يــوم الســبت 12 ربيــع اآلخــر 1442هـــ، الموافــق 28 

نوفمبــر 2020م.
وأوضــح نــادي الصقــور فــي بيــان صحافــي أن المهرجــان الــذي ُيعــدُّ فعاليــة وطنيــة لتعزيــز الوعــي والتثقيــف 
بالمــوروث الثقافــي لــدى شــرائح المجتمــع المختلفــة، يقــام حرًصــا مــن ســموه الكريــم علــى عــدم انقطــاع 
ممارســة ُمــالك وهــواة الصقــور لهوايتهــم التراثيــة، خاصــة أن هنــاك فوائــد تطويريــة تعــود عليهــم بشــكل 

إيجابــي مــن خــالل االســتمرار فــي مســابقتي الملــواح والمزايــن.
وأكــد النــادي أن المهرجــان يقــام فــي إطــار حــرص القيــادة الرشــيدة، وســعيها الدائــم للحفــاظ علــى مــوروث 
اآلبــاء واألجــداد، باإلضافــة إلــى دعــم األنشــطة الثقافيــة والحضاريــة وتثقيــف األبنــاء بتاريــخ هــذه الهوايــة 

العريقــة ومــا يرتبــط بهــا مــن القيــم والعــادات األصيلــة.
وشــدد بيــان نــادي الصقــور علــى أن المهرجــان ســيقام مــع تطبيــق جميــع »اإلجــراءات االحترازيــة« الــواردة 
فــي »البروتوكــوالت الوقائيــة« الصــادرة عــن الجهــات المختصــة؛ لضمــان ســالمة جميــع المشــاركين، مؤكًدا 
أن ذلــك أولويــة قصــوى بالنســبة للمســؤولين فــي نــادي الصقــور الســعودي. وأشــار النــادي إلــى أنــه ســيتم 

اإلعــالن عــن آليــة التســجيل فــي المهرجــان وجــدول المســابقات وتفاصيــل الجوائــز فــي وقــت الحــق.
ــي  ــنوًيا ف ــام س ــعودي، ويق ــور الس ــادي الصق ــه ن ــذي ينظم ــور ال ــز للصق ــك عبدالعزي ــان المل ــدُّ مهرج وُيع
ملهــم )شــمال الريــاض( مــن أكبــر ســباقات الصقــور علــى مســتوى العالــم، بشــهادة موســوعة »جينيــس« 
ــاون  ــس التع ــة ودول مجل ــتوى المملك ــى مس ــور عل ــالك الصق ــة م ــه نخب ــارك في ــية، ويش ــام القياس لألرق

ــواح والمزايــن. ــات الصقــور المشــاركة فــي مســابقتي المل ــع فئ الخليجــي، ويســتهدف جمي

مهرجـان املـلك عبـدالعـزيـز للصقـور 28 نـوفمبر 
بتوجيهات ولي العهد السعودي
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دشــن رئيــس بلديــة محافظــة الجبيــل، المهنــدس نايــف بــن فيصــل الدويــش، أول دار ســينما بالمحافظــة 
بمجمــع الجبيــل مــول، بحضــور مســؤولي الجهــات الحكوميــة، وذلــك ضمــن مبــادرات برنامــج جــودة الحيــاة، 

أحــد برامــج »رؤيــة المملكــة 2030«، التــي تقــوم الهيئــة العامــة لإلعــالم المرئــي والمســموع بتنفيذهــا.
وأوضــح »الدويــش« أن افتتــاح الســينما فــي الجبيــل يمثــل خطــوة مهمــة لالرتقــاء بمكتســبات جــودة الحيــاة 
ُعــد ومنهــا الصعيــد  التــي أقرتهــا »رؤيــة المملكــة 2030«، ســعًيا لتحســين نمــط حيــاة الفــرد علــى مختلــف الصُّ
الترفيهــي، مؤكــًدا أن الجبيــل تشــهد نمــًوا متســارًعا فــي الخيــارات الترفيهيــة، ممــا يخلــق المزيــد مــن النمــو 

فــي الفــرص الترفيهيــة والســياحية.
ــن مديــر مجمــع الجبيــل المــول، بنــدر العبدلــي، حرصهــم علــى تفعيــل المتطلبــات الترفيهيــة  مــن جانبــه بيَّ
ومنهــا الســينما، التــي أظهــرت اهتمــام وحــرص المجتمــع، وأبــرزت الشــغف الكبيــر لــدى الجميــع مــن 

مواطنيــن ومقيميــن علــى أهميــة وجــود الســينما.

تدشين أول دار للسينما يف الجبيل
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ــدهللا  ــك عب ــاء المل ــر مين ــياحية عب ــروز« الس ــفن »الك ــالت س ــى رح ــة أول ــر الهادئ ــر األحم ــواج البح ــت أم زف
ــك  ــا، وذل ــن نوعه ــى م ــي األول ــتثنائية ه ــياحية اس ــة س ــي تجرب ــغ ف ــة براب ــدهللا االقتصادي ــك عب ــة المل بمدين

ــس«. ــعودية »تنف ــف الس ــم صي ــالق موس ــذ انط ــدأت من ــي ب ــادرات الت ــات والمب ــن الفعالي ضم
وأبحــرت ســفينة »ســيلفر ســبيريت« وعلــى متنهــا 450 ســائًحا متوجهــة إلــى الــرأس األبيــض، ويلقــى 
ــون  ــا متخصص ــي يقدمه ــج الت ــن البرام ــة م ــياحية منظوم ــالت الس ــذه الرح ــل ه ــن مث ــى مت ــائحون عل الس
ــغيلية  ــورة والتش ــة المتط ــزات البحري ــات والتجهي ــن الخدم ــة م ــة متكامل ــق رزنام ــي وف ــراز العالم ــن الط م
العاليــة، وســط تضافــر جهــود جميــع الكــوادر البشــرية مــن القطاعــات الحكوميــة ذات العالقــة مــا يضمــن 
االســتفادة القصــوى مــن المواقــع الجغرافيــة المتميــزة لســاحل البحــر األحمــر والتعــرف علــى مــا يكتنــزه مــن 

ــات المصطافيــن. جــزر ســاحرة تشــبع رغب
مــت كافــة الخدمــات اللوجســتية للســفينة »ســيلفر ســبيريت« إلتمــام رحــالت »الكــروز« بالمملكــة  وُقدِّ
ــا  ــة، فيم ــن الخدم ــتوى م ــى مس ــل وأعل ــم أفض ــعودية لتقدي ــئ الس ــي الموان ــغيلية ف ــاءات تش ــك بكف وذل
يعــود اهتمــام الهيئــة الســعودية للســياحة بتشــغيل رحــالت ســفن »الكــروز الســياحية« الكتشــاف خفايــا 
البحــر األحمــر ومــا يتميــز بــه مــن ســواحل وجــزر وذلــك علــى متــن واحــدة مــن أفخــم الســفن الســياحية فــي 

العالــم.
ويأتــي تنظيــم هــذه الرحــالت البحريــة الترفيهيــة علــى متــن الســفينة الســياحية الفاخــرة »ســيلفر ســبيريت« 
المعتمــدة لتســيير الرحــالت البحريــة داخــل المملكــة، ضمــن صيــف الســعودية »تنفــس« ممــا يمثــل الهويــة 
الرســمية لتنشــيط الســياحة فــي المملكــة والترويــج لهــا، حيــث ُشــغلت هــذه الرحــالت بالتعــاون بيــن جهات 
عديــدة، مــن ضمنهــا وزارة الثقافــة، وصنــدوق االســتثمارات العامــة، والهيئــة الســعودية للســياحة، والهيئــة 

العامــة للترفيــه، والهيئــة العامــة للموانــئ، وغيرهــا مــن الجهــات ذات العالقــة.
ــدة،  ــم جدي ــاف عوال ــة واستكش ــن الرفاهي ــزة بي ــياحية متمي ــة س ــل قيم ــي تمث ــروز« الت ــالت »الك ــع رح وتجم
وفــرص اســتثنائية لالســتمتاع باستكشــاف الكنــوز الســياحية الممتــدة علــى الشــريط الســاحلي للبحــر األحمر، 
ممــا يعــزز فكــرة االســتمتاع بهــذه األجــواء لمــا تملكــه هــذه الســفن مــن خدمــات ومرافــق متعــددة، عــالوة 

علــى الفعاليــات واألنشــطة المتنوعــة، بمــا يســهم فــي تلبيــة تطلعــات كافــة فئــات المجتمــع.

سفينة »الكروز« تقوم بأولى رحالتها السياحية
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https://bit.ly/2YVnlrW - 1 - رابطة العالم اإلسالمي تشيد بالنجاح المتميز لخطة حج هذا العام
https://bit.ly/3h0C637 - ”1441 2 - “هيئة تطوير مكة” تعلن نجاح أعمالها لموسم “حج

https://bit.ly/2QNhFvH - 3 - إقبال كبير من المصطافين على منطقة عسير
https://bit.ly/2F3hgCz - 4 - “مركز الملك سلمان” يساند في إسعاف متضرري انفجار بيروت

https://bit.ly/34ZPthA - 5 - وزير الخارجية يتصل هاتفًيا بمستشار رئيس جنوب السودان للشؤون األمنية
https://bit.ly/3gStxHp - 6 - وزير الخارجية ورئيس الوزراء في السودان يستعرضان هاتفًيا العالقات بين البلدين

https://bit.ly/32LmHOS - 7 - اعتراض وإسقاط طائرة “بدون طيار” أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
https://bit.ly/34Z7xIo - 8 - وزير الخارجية يقوم بزيارة رسمية لجمهورية قبرص

https://bit.ly/34XAq7P - 9 - أرامكو تنجح في إيجاد تقنية سعودية %100 لحماية البيئة في معامل اإلنتاج
https:// - 10 - أرامكــو تحقــق بــراءة اختــراع لتحســين الســالمة فــي طائــرة الــدرون الخاصــة بفحــص المنشــآت الصناعيــة

bit.ly/2QRwwFe
https://bit.ly/32STqBI - 11 - إنشاء وكالة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف

https://bit.ly/3jRqstd - 12 - ولي العهد يبحث هاتفًيا مع الرئيس البرازيلي العالقات الثنائية
https://bit.ly/3lKC1nu - ”13 - تحالف ثالثي يقود اختبار االعتماد المهني الهندسي عبر منصة “قياس

https:// - 14 - ولــي العهــد يوجــه بإقامــة مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل بنســخته الخامســة فــي مطلــع ديســمبر
bit.ly/2EUpn4u

https://bit.ly/3hW9jhd - 15 - اعتماد معايير “التعليم اإللكتروني” والئحة التراخيص لبرامج التدريب
https://bit.ly/3b- - 16 - وزيــر التعليــم: اســتمرار الموافقــة للمبتعثيــن علــى الدراســة عــن ُبعــد حتــى نهايــة عــام 2020م

prEkf
https:// - ــا الالزمــة 17 - “إعــالن الريــاض للصحــة الرقميــة” يدعــو إلــى تمكيــن منظمــات الصحــة والرعايــة بالتكنولوجي

bit.ly/3lHQVLb
https://bit.ly/3hSS7ch - 18 - الخطيب: الئحة التصرف بالعقارات حل لعوائق االستثمار السياحي

https://bit.ly/3hU4apM - 19 - وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة
https://bit.ly/32LumwC - 20 - الموارد البشرية: نظام األسر الصديقة خيار ثان الحتضان األيتام جزئًيا

https://bit. - 21 - الحــوار الوطنــي يســتعرض دور الشــباب فــي تحفيــز العمــل العالمــي بمشــاركة )400( شــاب وفتــاة
ly/3bjM5Pu

https://bit.ly/2QPj3xW - 22 - استحداث إدارة للوقاية البيئية ومكافحة األوبئة لسالمة قاصدي المسجد الحرام
ــتقرارها -  ــة واس ــدول العربي ــن ال ــة ألم ــاكات التركي ــا لالنته ــدان رفضهم ــي يؤك ــره العراق ــة ونظي ــر الخارجي 23 - وزي

https://bit.ly/3gScsxo
https://bit.ly/3bmOKs0 - 24 - تعيين عشر سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين

https://bit.ly/32WFXcu - 25 - المحاكم العمالية تصدر 3825 حكًما.. %42 منها قضايا أجور
ــر -  ــة 28 نوفمب ــز للصقــور فــي نســخته الثالث 26 - إنفــاًذا لتوجيهــات ولــي العهــد.. انطــالق مهرجــان الملــك عبدالعزي

https://bit.ly/2EQyGTo
https://bit.ly/2GoWLRF - ”27 - وزير التعليم: الدراسة في أول 7 أسابيع “عن ُبعد

https://bit.ly/2ZgN2nd - 28 - “هيئة الترفيه” توضح العوامل المؤثرة في تحديد عدد العاملين ألي فعالية
https://bit.ly/3bmVvKf - 29 - أمر مليك بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة مدعي استئناف

https://bit.ly/3gN8cz2 - 30 - نائب وزير الدفاع يستقبل قائد الجيش الباكستاني
https://bit.ly/3jG- - 31 - المملكــة: الحكــم القضائــي بقضيــة اغتيــال الحريــري ظهــور للحقيقــة وبدايــة تحقيــق العدالــة

8fyA
EFQM( https://bit.ly/2EUyQsy( - 32 - “الزكاة والدخل” تحصد شهادة التميز المؤسسي من منظمة
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https://bit.ly/3hSDu- - 3 -3 وزيــر الخارجيــة: المملكــة ملتزمــة بمبــادرة الســالم العربيــة بشــأن القضيــة الفلســطينية
WL

https://bit.ly/2EKm0NY - 34 - ولي العهد ورئيس وزراء العراق يبحثان إعادة التوازن ألسواق النفط العالمية
https://bit.ly/2EHwttx - 35 - الملك سلمان يبحث مع رئيس نيجيريا إعادة التوازن ألسواق البترول

https://bit. - 36 - أمــر ملــيك: إحالــة مســؤول إلــى التقاعــد وإعفــاء عــدد مــن المســؤولين بســبب تعديــات غيــر نظاميــة
ly/3bxeBxv

https://bit.ly/3lJ5W- - 37 - المملكــة ترحــب بإعــالن المجلــس الرئاســي ومجلــس النــواب وقــف إطــالق النــار فــي ليبيــا
fX

https://bit.ly/3gU6goy - 38 - “الطيران المدني” يسهم في نمو السياحة الداخلية بالمناطق الجنوبية
https://bit. - 39 - التحالــف: اعتــراض وتدميــر طائــرة “مفخخــة” وباليســتي أطلقتهمــا ميليشــيا الحوثــي باتجــاه المملكــة

ly/2QLfp8c
https://bit.ly/3gT74tV - 40 ميناء ضبا يستقبل أولى سفن الكروز السياحية-

https://bit.ly/2QQfG9P - 41 - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين
https://bit. - 42 - “هيئــة االتصــاالت” تمــدد فتــرة توفيــر التــرددات اإلضافيــة لمقدمــي خدمــات االتصــاالت المتنقلــة

ly/31QlpCP
https://bit.ly/3bjF9lD - 43 - تدشين أول دار للسينما في محافظة الجبيل

https://bit.ly/32PNOID - 44 - خادم الحرمين يوجه بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض ساند
https:// - 45 - الجدعــان يثمــن الموافقــة الكريمــة علــى شــمول العامليــن فــي تطبيقــات التوصيــل بتعويــض ســاند

bit.ly/34X9Ag6
https://bit. - 46 - أمــواج البحــر األحمــر تــزف ســفينة “الكــروز” فــي أولــى رحالتهــا الســياحية عبــر مينــاء الملــك عبــدهللا

ly/2QPuvJW
https://bit.ly/2Z20haW - 2020 47 - “دراية المالية” تفوز بجائزة أفضل منصة تداول في الشرق األوسط لعام

https://bit.ly/ - ــدي” رجــال غــًدا ــة “جن ــاب القبــول والتســجيل بالقــوات الخاصــة لألمــن الدبلوماســي برتب ــح ب 48 - فت
3jBBnqH

https://bit. - 49 - اعتــراض وتدميــر طائــرة بــدون طيــار )مفخخــة( أطلقتهــا المليشــيا الحوثيــة تجــاه جنــوب المملكــة
ly/3lJh2l7

https://bit.ly/2QMAaAe - 50 - “الزكاة والدخل” تضبط 850 مخالفة ضريبية في سبعة أيام
https://bit.ly/2Z- - ــي ــا الدول ــار أبه ــاه مط ــي باتج ــيا الحوث ــا ميليش ــة” أطلقته ــر “مفخخ ــراض وتدمي ــف: اعت 51 - التحال

2klKp
https://ara.tv/4ymck - 52 - وزير الطاقة: أرامكو السعودية تكتشف حقلين للنفط والغاز

https://bit.ly/3hU6qxw - 53 - التحالف يعترض ويدمر زورًقا مفخًخا بجنوب البحر األحمر
https://bit.ly/3hUjGCj - 92.09% 54 - ارتفاع نسبة حاالت التعافي في المملكة إلى

https://bit.ly/2YXRgzI - 55 - أمر مليك: إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد
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