
تقارير سعودية
1 تقاریر سعودیةالتقرير الثامن عشر - يونيو 2021

التقریر الثامن عشر - یونیو 2021



تقارير سعودية
التقرير الثامن عشر - يونيو 2021

التقـريـــر الشـهــــري



امللخص التنفيذي

امللف االجتماعي

450.436 إصابة بـ»كورونا«.. واللقاحات آمنة وفعالة
تطعيم 98% من الممارسين الصحيين بمراكز اللقاح

برامج تدريبية للكوادر البشرية في السياحة
مشروعات تطويرية بالمسجد النبوي

الشؤون البلدية تحقق درع وزارة العام 2021
456 بئًرا لقياس ومراقبة مستويات المياه الجوفية

ال تعارض بين تطعيمات اإلنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا
صيانة الكاميرات وأدوات التعقيم بالمسجد الحرام

تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 سنة
دعوة المرشحين للحج ألخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

امللف األمني

»نافذ« تصدر 500 ألف سند رقمي في عام
»الحاسبة العمالية« تسرع العمل في المحاكم

اعتراض 17 طائرة »مفخخة«
مناورات تمرين »مخالب الصقر 4«

إحباط تهريب 90 مليون حبة و8 أطنان حشيش
تدشين أول محكمة نموذجية.. وبدء تطبيق الهوية الموحدة

المملكة الثانية عالمًيا في األمن السيبراني
امللف االقتصادي

المملكة األولى عالمًيا في استجابة الحكومة ورواد األعمال لجائحة كورونا
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استعراض الشراكة بين المملكة وبريطانيا
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الجبير يستقبل المبعوث األميريك الخاص للقرن اإلفريقي
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تدشين أممي لمبادرة الرياض لمكافحة الفساد
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شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل شــهر يونيــو مــن عــام 2021، 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. 
ــدة  ــجلة المؤك ــاالت المس ــدد الح ــغ ع ــث بل ــا، حي ــة كورون ــع جائح ــدأ م ــو، نب ــي يوني ــي ف ــف االجتماع ــي المل ف
باإلصابــة بفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( فــي المملكــة، حتــى يــوم 30 يونيــو، 487.592 حالــة، منهــا 12.140 حالــة 
نشــطة جميعهــا بصحــة جيــدة باســتثناء 1406 حــاالت فــي العنايــة الحرجــة، فــي حيــن بلــغ عــدد حــاالت التعافــي 

467.633 حالــة، وبلــغ عــدد حــاالت الوفــاة 7.819 حالــة. 
وفــي ســياق متصــل، أكــدت وزارة الحــج والعمــرة، ضــرورة الحصــول علــى الجرعــة الثانيــة مــن لقــاح فيــروس 
كورونــا، لمــن صــدرت لهــم تصاريــح أداء مناســك الحــج لعــام 1442هـــ، وزيــارة أقــرب مركــز للتطعيــم خــالل 
48 ســاعة مــن إصــدار التصريــح دون الحاجــة ألخــذ موعــد مســبق. فيمــا كثفــت الرئاســة العامــة لشــؤون 
المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، أعمــال الصيانــة، بتجهيــز كافــة المعــدات واألدوات مــن  كاميــرات حراريــة 
ومعــدات، وكافــة األدوات الخاصــة بالتعقيــم، وتــمَّ القيــام بالصيانــة الالزمــة لهــا ضمــن اســتعداداتها 

لموســم حــج هــذا العــام 1442هـــ.
ــة  ــات الجوي ــن أن الدفاع ــي اليم ــرعية ف ــم الش ــف دع ــادة تحال ــت قي ــهر، أعلن ــذا الش ــي له ــف األمن ــي المل ف
اعترضــت ودمــرت 17 طائــرة مــن دون طيــار مفخخــة أطلقتهــا ميليشــيا الحوثــي اإلرهـــابية تجــاه المنطقــة 

امللخص التنفيذي
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الجنوبيــة. فــي حيــن اختتمــت منــاورات التمريــن العســكري المشــترك »مخالــب الصقــر 4« بيــن القــوات البريــة 
الملكيــة الســعودية والجيــش األميــريك، وذلــك فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة.

ــن 193  ــن بي ــة م ــة الثاني ــى المرتب ــا عل ــًدا بحصوله ــا جدي ــاًزا عالمًي ــعودية إنج ــة الس ــة العربي ــت المملك وحقق
دولــة، والمركــز األول علــى مســتوى الوطــن العربــي والشــرق األوســط وقــارة آســيا فــي المؤشــر العالمــي 
لألمــن الســيبراني، الــذي تصــدره وكالــة األمــم المتحــدة المتخصصــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 

»االتحــاد الدولــي لالتصــاالت«.
الملــف االقتصــادي لشــهر يونيــو، شــهد إطــالق ســمو ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان، االســتراتيجية 
ــا  ــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية، التــي تهــدف إلــى ترســيخ مكانــة المملكــة مركــًزا لوجســتًيا عالمًي الوطني
يربــط القــارات الثــالث، واالرتقــاء بخدمــات ووســائل النقــل كافــة، وتعزيــز التكامــل فــي منظومــة الخدمــات 

اللوجســتية وأنمــاط النقــل الحديثــة لدعــم مســيرة التنميــة الشــاملة فــي المملكــة.
ــا فــي »اســتجابة الحكومــة لجائحــة كورونــا«،  كمــا حققــت المملكــة العربيــة الســعودية المركــز األول عالمًي
و«اســتجابة رواد األعمــال لجائحــة كورونــا«، فــي حيــن تقدمــت فــي مؤشــر حالــة ريــادة األعمــال إلــى المركــز 
ــي  ــد العالم ــر المرص ــا لتقري ــك وفًق ــز 17، وذل ــي المرك ــت ف ــد أن كان ــم بع ــتوى دول العال ــى مس ــابع عل الس

ــام 2021/2020م.  ــال )GEM( للع ــادة األعم لري
الملــف السياســي فــي يونيــو 2021، كان أهــم أحداثــه إعــالن وزارة الحــج والعمــرة، قصــر إتاحــة التســجيل 
للراغبيــن فــي أداء مناســك الحــج لعــام 1442هـــ، علــى المواطنيــن والمقيميــن داخــل المملكــة العربيــة 
الســعودية فقــط بإجمالــي 60 ألــف حــاج، وذلــك فــي ظــل مــا يشــهده العالــم أجمــع مــن اســتمرار تطــورات 

ــه. ــدة ل ــورات جدي ــور تح ــد - 19( وظه ــتجد )كوفي ــا المس ــروس كورون ــة في جائح
ــي  ــة، لمعال ــة تهنئ ــعود، برقي ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــث خ ــا بع كم

ــة. ــة ثاني ــوزه بوالي ــبة ف ــدة، بمناس ــم المتح ــة األم ــام لمنظم ــن الع ــرس«، األمي ــو غوتي ــيد »أنطوني الس
ــة  ــدة األميركي ــات المتح ــس الوالي ــوث رئي ــاض، مبع ــي الري ــعودي ف ــد الس ــي العه ــمو ول ــى س ــك، التق كذل
ــة  ــة المبذول ــود الدولي ــتعراض الجه ــاء اس ــالل اللق ــرى خ ــري«. وج ــون كي ــيد »ج ــاخ الس ــر المن ــؤون تغي لش

ــي.  ــر المناخ ــرة التغي ــة ظاه لمواجه
ــن  ــادم الحرمي ــار خ ــل، مستش ــد الفيص ــر خال ــمو األمي ــج س ــد تتوي ــهر، نرص ــذا الش ــي له ــف الثقاف ــي المل ف
الشــريفين، أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، الفائزيــن الســتة فــي مســابقة تحــدي أيــام مكــة للبرمجــة والــذكاء 

ــي. االصطناع
كمــا نجــح فريــق بحثــي بمعهــد األبحــاث واالستشــارات الطبيــة بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، فــي 

التوصــل إلــى أداة تشــخيص ســريعة للفيــروس المســبب ألعــراض فيــروس كورونــا )كوفيــد- 19(. 
ــة  ــوم والتقني ــدهللا للعل ــك عب ــة المل ــوم« وجامع ــت »ني ــد أعلن ــو، فق ــهر يوني ــي لش ــف الترفيه ــي المل ــا ف أمَّ
ــرة  ــي جزي ــم ف ــي العال ــة ف ــة مرجاني ــر حديق ــاء أكب ــترك إلنش ــروع مش ــي مش ــا ف ــن دخولهم ــت« ع »كاوس

ــوم«. ــي »ني ــر ف ــر األحم ــواطئ البح ــى ش ــع عل ــي تق ــة الت شوش
ــى  ــدة عل ــة جدي ــة ترفيهي ــروعات تجاري ــة مش ــذ ثالث ــورة تنفي ــة المن ــة المدين ــة منطق ــدت أمان ــك، اعتم كذل
مســاحة إجمالــي تصــل إلــى 60.000 م2، وذلــك ضمــن خططهــا الراميــة إلــى تمكيــن القطــاع الخــاص فــي 

التوســع بالخدمــات المقدمــة ألهالــي وزوار المدينــة المنــورة. 
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فــي الملــف االجتماعــي للمملكــة خــالل شــهر يونيــو 2021، نطالــع أهــم األحــداث التــي أثــرت ونالــت اهتمــام 
المجتمــع الســعودي، وجهــود الحكومــة فــي خدمــة المواطنيــن، واألخبــار المتعلقــة بفئــات المواطنيــن 

ــة. المختلف
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امللف االجتماعي
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أكــدت وزارة الصحــة أن لقاحــات كورونــا آمنــة وفّعالــة - بــإذن هللا - فــي الوقايــة مــن المــرض الشــديد 
ــا(  ــاح )كورون ــى لق ــول عل ــي( للحص ــق )صحت ــي تطبي ــجيل ف ــادرة بالتس ــى المب ــًة إل ــة، داعي ــات الحرج واإلصاب

ــة. ــع كاف ــراد المجتم ــالمة أف ــة وس ــى صح ــا عل حفاًظ
وأعلنــت الــوزارة، يــوم 30 يونيــو، إحصائيــة جديــدة لمســتجدات كورونــا فــي المملكــة، تضمنــت تســجيل )1.486( 
حالــة مؤكــدة وتعافــي )1.055( حالــة، فــي حيــن بلــغ عــدد الحــاالت النشــطة )12.140( حالــة، منهــا )1.406( حــاالت 

حرجة.
نــت اإلحصائيــة أن إجمالــي عــدد اإلصابــات فــي المملكــة بلــغ )487.592( حالــة، وبلــغ عــدد حــاالت التعافــي  وبيَّ
)467.633( حالــة، وفيمــا يخــص الوفيــات فقــد ســجلت )15( حالــة، ووصــل إجمالــي عــدد الوفيــات فــي 

ــة. ــة )7.819( حال المملك
ونصحــت الجميــع بالتواصــل مــع مركــز )937( لالستشــارات واالستفســارات علــى مــدار الســاعة، والحصــول 

علــى المعلومــات الصحيــة والخدمــات ومعرفــة مســتجدات فيــروس كورونــا.  

450.436 إصابة بـ»كورونا«..
واللقاحات آمنة وفعالة 

تطـعيم 98% مـن املمـارسين الصحـيين بمراكـز 
اللقاح

نــت وزارة الصحــة مــن تطعيــم 98% مــن الممارســين الصحييــن العامليــن فــي مراكــز اللقــاح بالمملكــة،  تمكَّ
إضافــة إلــى تطعيــم 93% مــن الممارســين الصحييــن العامليــن فــي عيــادات »تطمــن« ومراكــز »تأكــد«.

وتأتــي هــذه الخطــوة تواصــاًل لجهــود المملكــة واســتمراًرا لنجاحهــا فــي التصــدي لجائحــة كورونــا والحــد مــن 
ــى  ــا عل ــك حفاًظ ــزه، وذل ــي وتعزي ــام الصح ــة النظ ــى حماي ــة« عل ــرص »الصح ــس ح ــا تعك ــا أنه ــاره. كم انتش
صحــة وســالمة كافــة المســتفيدين مــن خدمــات منشــآتها الصحيــة ومنتســبيها بمختلــف فئاتهــم. إذ ُيعتبــر 

الممارســين الصحييــن ضمــن الفئــات ذات األولويــة للحصــول علــى اللقــاح.
الصحيــة  مرافقهــا  كافــة  فــي  الصحييــن  الممارســين  مــن  منســوبيها  إجمالــي  أن  »الصحــة«  وأضافــت 

الحاصليــن علــى لقــاح كورونــا تجــاوز %82.
ــن  ــن والمقيمي ــا للمواطني ــاح كورون ــن لق ــة م ــون جرع ــن 14 ملي ــر م ــاء أكث ــمَّ إعط ــه ت ــى أن ــارة إل ــدر اإلش تجــ
عبــر أكثــر مــن 590 مركــًزا للقــاح منتشــرة فــي مختلــف مناطــق ومحافظــات المملكــة بعضهــا يعمــل علــى 
مــدار 24 ســاعة، حيــث تشــهد هــذه المراكــز إقبــااًل كبيــًرا مــن أفــراد المجتمــع للحصــول علــى اللقــاح وســـط 

إجـــراءات تنظيمية واحتـــرازية.
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أطلقــت وزارة الســياحة، عبــر منصتهــا التدريبيــة التفاعليــة المتخصصــة، مجموعــة مــن البرامــج التدريبيــة )عن 
ُبعــد(، الراميــة إلــى تنميــة مهــارات الكــوادر البشــرية فــي القطــاع الســياحي، وذلــك عبــر المنصــة اإللكترونيــة 

التابعــة للــوزارة )أهلَهــا(.
ودعــت الــوزارة، جميــع الراغبيــن مــن المواطنيــن والمواطنــات فــي تنميــة وصقــل مهاراتهــم فــي القطــاع 
الســياحي بكافــة أفرعــه ومجاالتــه، إلــى التســجيل عبــر المنصــة اإللكترونيــة )أهلَهــا( التابعــة لــوزارة الســياحة 
 http://elearning.mt.gov.sa والدخــول علــى منصــة التعليــم الســياحي اإللكترونــي مــن خــالل الرابــط التالــي
لالســتفادة مــن تلــك البرامــج التدريبيــة التــي تقدمهــا الــوزارة بشــكل مجانــي بحســب مــا هــو موضــح فــي 

المنصــة.
وتتضمــن تلــك البرامــج، عــدًدا مــن المواضيــع المرتبطــة بالقطــاع الســياحي بشــكل مباشــر، مــن بينهــا برامــج 
ــول  ــة ح ــج إضافي ــى برام ــة إل ــة، إضاف ــي المملك ــياحة ف ــات الس ــويق الوجه ــياحة وتس ــة الس ــة لصناع تدريبي
تنميــة المهــارات القياديــة واإلشــرافية والعالقــات العامــة والمراســم البروتوكوليــة، إلــى جانــب تطويــر 

مهــارات موظفــي المكاتــب األماميــة فــي قطــاع اإليــواء الســياحي.

برامج تدريبية للكوادر البشرية يف السياحة

بــن  عبدالرحمــن  الدكتــور  الشــيخ  النبــوي،  والمســجد  الحــرام  المســجد  لشــؤون  العــام  الرئيــس  دشــن 
عبدالعزيــز الســديس، عــدًدا مــن المشــروعات بالمســجد النبــوي، شــملت: »مشــروع ســبيل زمــزم بالمســجد 
النبــوي« الــذي تــمَّ االنتهــاء مــن تنفيــذه، و«مشــروع تطويــر وتحســين مدخــل البــاب القبلــي« وهــو مشــروع 
يهــدف إلــى تحســين وتطويــر الهويــة البصريــة لمدخــل البــاب القبلــي مــن خــالل كســوة األعمدة واألســقف 
واألقــواس بالخشــب وتحســين اإلنــارة، وذلــك بإضافــة 8 قناديــل ونجفــة كبيــرة و4 أباليــك علــى األعمــدة، 
ــظ  ــبي لحف ــال، ودوالب خش ــز األطف ــة لجنائ ــز، وطاول ــة ذوي الجنائ ــر« لخدم ــتحداث »كاونت ــى اس ــة إل إضاف

األحذيــة، والمايــكات الخاصــة بصــالة الجنائــز.

مشروعات تطويرية باملسجد النبوي
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حققــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان ممثَّلــة فــي وكالــة التحــول الرقمــي والمــدن الذكيــة، 
الفــوز فــي ثمانــي فئــات ضمــن )جائــزة درع الحكومــة الذكيــة( وهــي: )فئــة العمــل الحكومــي عــن بعــد - فئــة 
اإلنجــازات الحكوميــة - فئــة االبتــكار الحكومــي - فئــة المواقــع اإللكترونيــة الحكوميــة - فئة التطبيقــات الذكية 
- فئــة حســابات التواصــل االجتماعــي الحكوميــة - فئــة المســؤولية االجتماعيــة الحكوميــة - فئــة المشــاركة 

المجتمعيــة(، باإلضافــة إلــى درع وزارة العــام للتحــول الرقمــي 2021م. 
ومــن جانــب آخــر، أشــار م. علــي بــن هــادي راجحــي، وكيــل الــوزارة للتحــول الرقمــي والمــدن الذكيــة، إلــى أن 
الجائــزة تهــدف إلــى تعزيــز التحــول الرقمــي الحكومــي، وتشــجيع اإلبــداع، واكتشــاف مواهــب العامليــن فــي 
ــّث  ــا، وح ــا ومقيميه ــه لمواطنيه ــا تقّدم ــى م ــات عل ــود الحكوم ــر جه ــة، وتقدي ــة الرقمي ــاالت الحكومي المج

الــدول علــى المشــاركة لرفــع مســتوى التطــور الرقمــي للخدمــات المقّدمــة.
ويأتــي الفــوز بالجائــزة امتــداًدا لجوائــز عــدة حصدتهــا الــوزارة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي فــي مجــال 
التحــول الرقمــي الحكومــي. وسيســاهم هــذا اإلنجــاز فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للتحــول الرقمــي 

لـ«رؤيــة المملكــة 2030«.

أكــدت وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة أنهــا تراقــب مســتويات الميــاه الجوفيــة فــي كافــة مناطــق المملكــة، 
عبــر حفــر المئــات مــن آبــار المراقبــة الموزعــة علــى مــا ُيعــرف بالــرف الرســوبي والــدرع العربــي مــن المملكــة.
الــوزارة حفــرت )456( بئــًرا لقيــاس ومراقبــة التغيــر فــي مســتويات المكونــات الحاملــة للميــاه الجوفيــة 

الشؤون البلدية تحقق درع وزارة العام 2021

456 بـئًرا لقـياس ومـراقـبة مستـويـات املـيـاه 
الجوفية

وتضمنــت المشــروعات الحديثــة تدشــين »مشــروع تطويــر وتهيئة غــرف المؤذنيــن« وذلك بتطويــر الموقع 
وتحســينه مــن أعمــال فــرش وســّجاد ومقاعــد للجلــوس وإنــارة وســقف مســتعار، وإكســاء لألعمــدة 
والجــدران بالخشــب، وإضافــة منطقــة خدمــات للمؤذنيــن. كمــا وقــف معالــي الرئيــس العــام لشــؤون 
المســجد الحــرام والمســجد النبــوي علــى »مشــروع ترميــم وتهيئــة الجــدار الغربــي لمنــارة بــاب البقيــع«، الــذي 
يجــري تنفيــذه علــى أعلــى مســتوى وبمعاييــر فنيــة دقيقــة مــع المحافظــة علــى القيمــة التاريخيــة للموقــع 

تحــت إشــراف كــوادر هندســية ســعودية.
واطلــع خــالل الجولــة الميدانيــة علــى مشــروع تطويــر النظــام الصوتــي فــي الحــرم القديــم، وتطويــر النظــام 
ــات  ــدث التقني ــل وبأح ــام متكام ــب نظ ــك بتركي ــا، وذل ــاورة له ــة المج ــريفة والمنطق ــة الش ــي للروض الصوت
يمكــن مــن خاللــه التحكــم بالســماعات بشــكل مســتقل عــن نظــام الصــوت فــي المســجد النبــوي، وحيــث 
يحتــوي النظــام علــى 8 ســماعات وإضافــة عــدد مــن األجهــزة مــن أحــدث التقنيــات تتميــز بنقــاوة الصــوت 

العاليــة، التــي تســهم فــي تقديــم أفضــل الخدمــات المقدمــة.
واختتــم الرئيــس العــام لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الجولــة الميدانيــة بتدشــين مبــادرة 

التشــجير فــي ســاحات المســجد النبــوي.
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أوضــح المتحــدث الرســمي لــوزارة الصحــة، الدكتــور محمــد العبدالعالــي، أن منظمــة الصحــة العالميــة أكــدت 
أن المملكــة مــن بيــن أفضــل النظــم الصحيــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا.

ال تعـارض بـين تطعيـمات اإلنفـلونزا املـوسمـية 
ولقاح كورونا

الرئيســة أو الثانويــة فــي جميــع مناطــق المملكــة، وذلــك فــي مناطــق الــرف الرســوبي، ومراقبــة مســتويات 
ــى  ــي عل ــدرع العرب ــق ال ــي مناط ــّرات ف ــة والح ــوبيات األودي ــات رس ــل طبق ــددة داخ ــة المتج ــاه الجوفي المي

ــد. ــب والبعي ــي القري ــدى الزمن الم
الهــدف مــن مراقبــة مســتويات الميــاه فــي تلــك اآلبــار، هــو تقييــم تأثيــر الســحب مــن الميــاه الجوفيــة 
ــا  ــة. كم ــاه الجوفي ــن المي ــتراتيجي م ــزون االس ــى المخ ــرة عل ــل المؤث ــة العوام ــة، ودراس ــراض المختلف لألغ
ــرق  ــاه الش ــل باتج ــطح، وتمي ــى الس ــف عل ــوبية تنكش ــور رس ــات صخ ــن طبق ــون م ــوبي يتك ــرف الرس أن ال
والشــمال الشــرقي، فالطبقــات الرســوبية الحاملــة للميــاه الجوفيــة غيــر المتجــددة تنقســم إلــى ثمانــي 
طبقــات رئيســة هــي: الســاق، الوجيــد، الطويــل، المنجــور، البيــاض الوســيع، أم الرضمــة، الدمــام، والنيوجيــن، 
إضافــة إلــى طبقــات ثانويــة هــي: الجلــة، الخــف، ضرمــاء، مــرات، طويــق، الجبيلــة، حنيفــة، عــرب، الســلي، 
ــات  ــة والطبق ــب الثالثي ــى الرواس ــة إل ــوك، باإلضاف ــم، تب ــوف، القصي ــة، الج ــة، الجوب ــب، العرم ــة، بوي اليمام

ــرات. ــي الح ــة ف البازلتي
مــا يقــارب الـــ90% مــن مــوارد الميــاه الجوفيــة غيــر المتجــددة تذهــب لالحتيــاج الزراعــي، و10% لالحتيــاج البلــدي 
والصناعــي. وشــددت الــوزارة علــى أهميــة الســحب اآلمــن مــن طبقــات الــرف الرســوبي ألغــراض الشــرب 
أو الزراعــة أو الصناعــة وغيرهــا، إذ إن اســتنزاف ميــاه هــذه الطبقــات ســيؤدي إلــى حــدوث هبــوط كبيــر فــي 
مســتويات الميــاه والوصــول إلــى مراحــل ال يمكــن بعدهــا االســتفادة مــن الميــاه المتبقيــة فــي الطبقــات، 
ال ســيما أن المملكــة ال يوجــد فيهــا أنهــار أو ميــاه ســطحية دائمــة. منطقــة الــدرع العربــي تتكــون مــن 
صخــور ناريــة ومتحولــة منخفضــة المســامية والنفاذيــة بالجــزء الغربــي مــن المملكــة، وتوجــد الميــاه الجوفيــة 
المتجــددة فيهــا بالرواســب الوديانيــة وصخــور القاعــدة المشــققة، وكميــة الميــاه الجوفيــة المتجــددة 
فــي الــدرع العربــي محــدودة وتتأثــر مباشــرة بمعــدالت كميــات األمطــار، وتســتخدم بشــكل أساســي 

ــة. ــة المحلي ــة والحضري ــتخدامات الزراعي لالس
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كثفــت الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي أعمــال الصيانــة، بتجهيــز كافــة المعدات 
واألدوات، مــن  كاميــرات حراريــة ومعــدات، وكافــة األدوات الخاصــة بالتعقيــم، وتــمَّ القيــام بالصيانــة الالزمــة 

لهــا ضمــن اســتعداداتها لموســم حــج هــذا العــام 1442هـ.
وضمــن اســتعدادات اإلدارة لموســم الحــج، قامــت اإلدارة بتجهيــز كافــة الكاميــرات الحراريــة واألجهــزة 
ــرام  ــجد الح ــة المس ــى بيئ ــة عل ــن اإلدارة للمحافظ ــعًيا م ــم، س ــة بالتعقي ــة األدوات الخاص ــدات وكاف والمع
ــات  ــر والصبان ــزة البايوكي ــات وأجه ــة الربوت ــتثنائية لكاف ــة اس ــت صيان ــا أجري ــة. كم ــن األوبئ ــة م ــة وخالي آمن

ــم. ــة التعقي ــال منظوم ــا واكتم ــن جاهزيته ــد م ــم، للتأك ــات التعقي ــة ومضخ ــرات الحراري والكامي
ويقــوم فريــق الدعــم الفنــي بأعمالــه علــى مــدار العــام وفــق جدولــة يتــم وضعهــا مســبًقا، مــع وجــوده علــى 

مــدار الســاعة للحــاالت الطارئــة.

بــدأت »صحــة الريــاض«، فــي اســتقبال الراغبيــن فــي الحصــول علــى اللقــاح للفئــات العمريــة مــن 12 حتــى 18، 
وذلــك فــور إطــالق الصحــة المرحلــة الجديــدة مــن الحملــة الوطنيــة للتحصيــن بلقــاح كورونــا.

إذ تــمَّ البــدء فــي إعطــاء لقــاح »فايــزر« للفئــة العمريــة مــن )12-18( ســنة بالتاريــخ الميــالدي، وذلــك بعــد 
موافقــة الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء، واســتكمال كافــة الدراســات العلميــة التــي أكــدت فاعليــة اللقــاح 

ــة. ونتائجــه لهــذه الفئ
وأبانــت »صحــة الريــاض« أن هــذه الخطــوة تأتــي اســتمراًرا للجهــود المبذولــة فــي التوســع فــي إعطــاء اللقــاح 
وذلــك بعــد تطعيــم 70% مــن الســكان البالغيــن فــي المملكــة، إذ بــدأت مؤخــًرا بإعطــاء الجرعــة الثانيــة لمــن 

هــم فــوق 50 ســنة.
وأضافــت أنــه باإلمــكان حجــز الموعــد ألخــذ اللقــاح من خــالل تطبيــق »صحتــي« وتطبيــق »توكلنــا«، والحصول 
علــى اللقــاح مــن دون موعــد للفئــات المســتثناة ســابًقا بحســب تعاميــم وزارة الصحــة، مؤكــدة أن إجراءاتهــا 

تتوافــق مــع الحملــة الوطنيــة الخاصــة بلقــاح كورونــا.

صيـانـة الكـامـيرات وأدوات التـعقيم بـاملسجـد 
الحرام

تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 سنة

وقــال خــالل المؤتمــر الصحفــي لمســتجدات فيــروس كورونــا فــي المملكــة: »نرصــد اســتقراًرا فــي منحنــى 
اإلصابــات بكورونــا فــي المملكــة«، مضيًفــا أن: »علــى الحجــاج تلقــي تطعيمــات لقاحــات اإلنفلونــزا، وال 
تعــارض بيــن تطعيمــات اإلنفلونــزا الموســمية ولقــاح كورونــا، ونحــث جميــع مــن هــم فــي الـــ50 عاًمــا فمــا 

ــة«. ــة الثاني ــذ الجرع ــادرة بأخ ــوق للمب ف
وأكــد الدكتــور العبدالعالــي أنــه لــم يتــم تســجيل أي وفــاة بـ«كورونــا« بعــد أخــذ جرعتــي اللقــاح، مشــدًدا علــى 

وعــي الجميــع، وعــدم االلتفــات إلــى الشــائعات واألكاذيــب الرجــوع إلــى المصــادر الرســمية.
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انطالًقــا مــن حــرص حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين - أيــده هللا - علــى اتخــاذ كافــة اإلجــراءات االحترازيــة 
للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا والحفــاظ علــى ســالمة حجــاج بيــت هللا الحــرام، أكــدت وزارة الحــج 
ــح  ــم تصاري ــدرت له ــن ص ــا، لم ــروس كورون ــاح في ــن لق ــة م ــة الثاني ــى الجرع ــول عل ــرورة الحص ــرة، ض والعم
أداء مناســك الحــج لعــام 1442هـــ، وزيــارة أقــرب مركــز للتطعيــم خــالل 48 ســاعة مــن إصــدار التصريــح دون 

الحاجــة ألخــذ موعــد مســبق.
وقالــت الــوزارة: إنــه عنــد صــدور تصريــح الحــج بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات، يجــب علــى المرشــح مــن لــم 
يســتكمل التطعيــم بجرعتيــن، مراجعــة أحــد مراكــز لقاحــات كورونــا، وســوف تصــل إليــه رســالة نصيــة تفيــده 
ــح الحــج الــذي  ــر تصري ــة مــن اللقــاح عب ــه لتلقــي الجرعــة الثاني بتوجهــه إلــى أحــد المراكــز فــي منطقــة إقامت
ســيمكنه مــن التطعيــم بهــا الســتكمال التحصيــن، إذ إن اللقــاح هــو أحــد الشــروط األساســية للتســجيل، 

والجرعــة الثانيــة تعتبــُر متطلًبــا أساســًيا للتمكيــن مــن أداء الفريضــة.

دعـوة املرشحين للحج ألخـذ الجـرعة الثانية مـن 
لقاح كـورونا



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

وحقــوق اإلنســان.

امللف األمني
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أصــدرت منصــة »نافــذ« التابعــة لــوزارة العــدل، منــذ إطالقهــا قبــل نحــو عــام، مــا يزيــد علــى نصــف مليــون 
ســند، عبــر خدمــة قرابــة الربــع مليــون مســتفيد مــن األفــراد والمنشــآت، الذيــن تمكنــوا مــن إنشــاء وحفــظ 

ــا. وإدارة ســندات التنفيــذ إلكترونًي
واســتقبلت المنصــة 242 ألــف مســتفيد عبــر موقعهــا اإللكترونــي nafith.sa، فــي حيــن بلــغ عــدد الســندات 
الصــادرة عــن الشــركات واألفــراد أكثــر مــن 526 ألــف ســند، حيــث تتيــح المنصــة إمكانيــة إنشــاء وتســجيل 
ورقــة الســند ألمــر إلكترونًيــا بأركانهــا المعتمــدة حســب نظــام األوراق التجاريــة، والتــي يتعهــد فيهــا المديــن 

بدفــع مبلــغ معيــن فــي تاريــخ معيــن أو قابــل للتعييــن وتوثيــق ذلــك واعتمــاده إلكترونًيــا.
ــيع  ــًدا لتوس ــي«، تمهي ــذ بالتراض ــندات«، و«التنفي ــداد الس ــي »س ــين خدمت ــى تدش ــا عل ــة حالًي ــل المنص وتعم

ــة. ــن الخدم ــتفادة م ــرة االس دائ
وتتميــز منصــة »نافــذ« بتوفيــر بيئــة وقائيــة رقميــة علــى ســوق ســندات التنفيــذ، تحفــظ حقــوق جميــع 
األطــراف. كمــا تضمــن اكتمــال متطلبــات الســندات، وســرعة وســهولة إعــادة الحــق إلــى أصحابــه مــن خــالل 
ــا  ــتغاللها بم ــدم اس ــندات، وع ــة الس ــادة موثوقي ــي زي ــهامها ف ــب إس ــى جان ــذ، إل ــم التنفي ــع محاك ــط م الرب

يخالــف النظــام.
ــن المنصــة مــن مراجعــة ســندات التنفيــذ إلكترونًيــا، إضافــة إلــى رفــع جــودة الخدمــة عبــر تســجيلها فــي  وتمكِّ
المنصــة وحفظهــا مــن التلــف والضيــاع، وتقليــل منازعــات التنفيــذ المرتبطــة بادعــاء تزويــر الســند التنفيــذي، 

إلــى جانــب تحفيــز الســداد مــن خــالل اإلشــعار المبكــر للمديــن، قبــل تحويــل الســند إلــى المحكمــة.

»نافذ« تصدر 500 ألف سند رقمي يف عام

أطلقــت وزارة العــدل ممثلــة فــي مركــز البحــوث ووحــدة القضــاء العمالــي، اإلصــدار األول لخدمــة »الحاســبة 
العماليــة«، التــي تســتهدف بالدرجــة األولــى ضمــان ســرعة اســترجاع الحقــوق وتســريع وتيــرة العمــل 

ــة.  ــم العمالي ــي المحاك ــة ف ــراءات القضائي واإلج
ــه  ــل والئحت ــام العم ــق نظ ــهولة تطبي ــة، وس ــات العمالي ــدى الفئ ــي ل ــي الحقوق ــز الوع ــدف تعزي ــك به وذل
فيمــا يتعلــق بالحقــوق والمنازعــات الماليــة، إضافــة إلــى دقــة نتائــج العمليــات الحســابية المتعلقــة بالحقــوق 

العماليــة.
وتتميــز »الحاســبة العماليــة« التــي تســتهدف القضــاة وأطــراف الدعــوى والعامليــن فــي مركــز تهيئــة 
الدعــاوى، بشــموليتها أهــم الحقــوق العماليــة، وســهولة اســتخدامها، وســرعة الوصــول إلــى التبويبــات فــي 
صفحــة واحــدة، باإلضافــة إلــى إتاحــة عنصــر الطباعــة لجميــع النتائــج بهــدف التســهيل علــى المســتخدمين.
ــي:  ــل، وه ــام العم ــي نظ ــواردة ف ــوق ال ــم الحق ــى أه ــوي عل ــا األول تحت ــي إصداره ــة« ف ــبة العمالي »الحاس
األجــور المتأخــرة، ومكافــأة نهايــة الخدمــة، وأجــر اإلجــازة، وأجــر العمــل اإلضافــي، والتعويــض عــن اإلنهــاء 
لغيــر ســبب مشــروع، وعــدد أيــام اإلجــازة فــي فتــرة الخدمــة، ومبلــغ الحســم بســبب الغيــاب والتأخــر، إضافــة 

إلــى متوســط األجــر.

»الحاسبة العمالية« تسرع العمل يف املحاكم 
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ــة  ــار مفخخ ــن دون طي ــرة م ــر طائ ــراض وتدمي ــن اعت ــن ع ــي اليم ــرعية ف ــم الش ــف دع ــادة تحال ــت قي أعلن
أطلقتهــا ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة المدعومــة مــن إيــران تجــاه نجــران بجنــوب المملكــة.

وكان تحالــف دعــم الشــرعية قــد أعلــن فــي وقــت ســابق مــن يــوم 20 يونيــو، أن الدفاعــات الجويــة اعترضــت 
ودمــرت 17 طائــرة مــن دون طيــار مفخخــة أطلقتهــا ميليشــيا الحوثــي اإلرهـــابية تجــاه المنطقــة الجنوبيــة.

وأضــاف التحالــف أن محــاوالت الحوثييــن العدائيــة المتعمــدة والممنهجــة، تمثــل جرائـــم حــرب، مبينــة أنهــا 
تتخــذ اإلجــراءات العملياتيــة لحمايــة المدنييــن مــن الهجمــات العدائيــة. وأكــد التحالــف أن كافــة المحــاوالت 

العدائيــة للميليشــيا الحوثيــة اإلرهابيــة تــمَّ اعتراضهــا وتدميرهــا.
وكانــت الكويــت والبحريــن واإلمــارات واألردن، دانــت بشــدة إطــالق ميليشــيا الحوثــي اإلرهابيــة المدعومــة 

مــن إيــران عــدًدا مــن الطائــرات المســيرة »المفخخــة« باتجــاه خميــس مشــيط ونجــران.

انتهــت منــاورات التمريــن العســكري المشــترك »مخالــب الصقــر 4« بيــن القــوات البريــة الملكيــة الســعودية 
والجيــش األميــريك، وذلــك فــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة.

وشهد ختام التمرين فعاليات اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين. 
ويأتــي هــذا التمريــن امتــداًدا للتماريــن المشــتركة بيــن البلديــن الصديقيــن، بهــدف التدريــب علــى عمليــات 
القيــادة والســيطرة، والتدريــب علــى الرمايــة غيــر المباشــرة، وعلــى النقــل القتالــي الهجومــي، والتخلــص مــن 

المتفجــرات، وتحســين التوافــق بيــن المعــدات العســكرية للجانبيــن.

اعتراض 17 طائرة »مفخخة«

مناورات تمرين »مخالب الصقر 4«

يأتــي المشــروع بعــد مــرور مركــز البحــوث ووحــدة القضــاء العمالــي فــي وزارة العــدل بعــدة مراحــل، كتحليــل 
ــي  ــاء النظــام التقن ــة، وتحويــل أهــم الحقــوق إلــى معــادالت حســابية، ثــم بن ــه التنفيذي نظــام العمــل والئحت

للمعــادالت الحســابية، ثــم اختبارهــا وتحكيمهــا.
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شــاركت وزارة الداخليــة ممثلــة فــي المديريــة العامــة لمكافحــة المخــدرات، دول الـعـالـــم فــي االحتفــال 
بالـيـــوم الـعـالمـــي إلســاءة اســتعمال المـخـــدرات واالتجــار غيــر المشــروع بهــا، والـــذي صـــادف يــوم الســبت 

ــو تحــت شــعار: »شــارك حقائــق عــن المخــدرات - أنقــذ األرواح«. الموافــق 26 مــن يـونـيـ
وأبــرز صاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز، وزيــر الداخليــة، جهــود 
الجهــات األمنيــة فــي التصــدي ألكثــر مــن 90 مليــون حبــة مــن المخــدرات كانــت فــي طريقهــا للمملكــة، فقال 
فــي حســابه الشــخصي بمواقــع التواصــل »تويتــر«: إن الجهــات األمنيــة وشــركاءها تتصــدى للمخــدرات بحــزمٍ، 
ــأن اســتهداف المجتمــع بهــذه اآلفــة إحــدى أخطــر أدوات االســتهداف، ومســتمرون  ــا ب يؤكــد ذلــك إيمانن

بتوجيهــات القيــادة فــي مكافحــة هــذه اآلفــة الخطيــرة حمايــة للمجتمــع، وحفاًظــا علــى شــبابنا.
ــر  ــاط تهريــب أكث وأضــاف ســموه: تمكنــت الجهــات المختصــة خــالل ثالثــة أشــهر فقــط مــن ضبــط وإحب
مــن 90 مليــون حبــة إمفيتاميــن، و7.9 أطنــان مــن الحشــيش، و5.5 كيلوجرامــات مــن الكوكاييــن، كمــا يثمــر 
ــط  ــتباقية تحب ــات اس ــن عملي ــة ع ــقيقة والصديق ــدول الش ــع ال ــي م ــاون الخارج ــتمر والتع ــيق المس التنس

تهريــب هــذه الســموم.
وتابــع: ســاهم الوعــي المجتمعــي بخطــورة هــذه اآلفــة فــي الصمــود أمــام تهديدهــا ومآســيها، وكــّون حصًنا 
منيًعــا ضــد مــن يســتهدف أمننــا واســتقرارنا، وتتكامــل الجهــود مــع أفــراد المجتمــع فــي مواصلــة نجاحاتنــا 

لمحاربــة المخــدرات.. حمــى هللا وطننــا وأبنــاءه مــن كل مكــروه«.

إحباط تهريب 90 مليون حبة و8 أطنان حشيش

ــد بــن محمــد الصمعانــي، أول محكمــة  ــور ولي ــر العــدل، رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء، الدكت ــن وزي دشَّ
ــا بــدء تطبيــق الهويــة المعياريــة الموحــدة ضمــن  نموذجيــة - محكمــة األحــوال الشــخصية بالريــاض - معلًن

مشــروع يســتهدف محاكــم المملكــة كافــة.
ويهــدف تطبيــق مشــروع المحكمــة النموذجيــة إلــى تحســين وتطويــر بيئــة العمــل فــي المحاكــم، وتطبيــق 

النمــوذج التشــغيلي الحديــث لهــا، إلــى جانــب تطبيــق الهويــة المعياريــة الموحــدة.
وانتهــت الــوزارة مــن تطويــر بعــض قاعــات الحكــم فــي محكمــة األحــوال الشــخصية بالريــاض وتحويلهــا إلــى 

قاعــات نموذجيــة حديثــة، إضافــة إلــى زيــادة الكفــاءة التشــغيلية بنســبة 50% لمناطــق العمــل.
ومــن اآلثــار المترتبــة علــى تطبيــق المحكمــة النموذجيــة تطويــر منطقــة االســتقبال وانتظــار المســتفيدين، 
وتخصيــص قســم مســتقل لمكتــب المصالحــة يمكــن تشــغيله خــارج وقــت الــدوام الرســمي، باإلضافــة إلــى 
توفيــر مناطــق اســتراحات مناســبة للمســتفيدين. وتهــدف الــوزارة مــن خــالل »المحكمــة النموذجيــة«، إلــى 
إيجــاد قنــوات تقــدم خدمــة متنوعــة ومتطــورة تلبــي احتياجــات العمــوم وتســهل عمليــات التواصــل معهــم، 
وتســهم فــي اتخــاذ قــرارات وعمليــات تطويــر األداء للمحاكــم، بمــا يحقــق تطويــر القضــاء بصــورة مســتمرة.

تدشين أول محكمة نموذجية..
وبدء تطبيق الهوية املوحدة
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حققــت المملكــة العربيــة الســعودية إنجــاًزا عالمًيــا جديــًدا بحصولهــا علــى المرتبــة الثانيــة مــن بيــن 193 
دولــة، والمركــز األول علــى مســتوى الوطــن العربــي والشــرق األوســط وقــارة آســيا، فــي المؤشــر العالمــي 
لألمــن الســيبراني، الــذي تصــدره وكالــة األمــم المتحــدة المتخصصــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
»االتحــاد الدولــي لالتصــاالت«، محققــًة بذلــك قفــزة بـــ11 مرتبــة عــن العــام 2018م، وبأكثــر مــن 40 مرتبــة منــذ 

ــا فــي نســخة المؤشــر للعــام 2017م. إطــالق »رؤيــة المملكــة 2030«، إذ كان ترتيبهــا 46 عالمًي
وأوضحــت الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني أن هــذا االنجــاز يأتــي بفضــل هللا، ثــم بفضــل الدعــم الكبيــر مــن 
لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملــي األميــر 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الدفــاع - حفظهمــا هللا 
ــن  - لمنظومــة األمــن الســيبراني فــي المملكــة، وتمكينهــا للوصــول إلــى فضــاء ســيبراني آمــن وموثــوق يمكِّ

النمــو واالزدهــار.
ــاًء علــى خمســة  وأشــارت الهيئــة إلــى أن المؤشــر العالمــي لألمــن الســيبراني يتــم تنفيــذه بشــكل دوري بن
محــاور رئيســة: المحــور القانونــي، والمحــور التقنــي، والمحــور التنظيمــي، ومحــور بنــاء القــدرات، ومحــور 
التعــاون، وذلــك مــن خــالل تحليــل أداء الــدول فــي 80 مؤشــًرا فرعًيــا، بهــدف رفع مســتوى األمن الســيبراني، 

وتعزيــز تبــادل الخبــرات، ومشــاركة التجــارب بيــن دول العالــم.

اململكة الثانية عاملًيا يف األمن السيبراني



فــي تقريــر الملــف االقتصــادي، نرصــد أهــم األحــداث والفعاليــات االقتصاديــة التــي شــهدتها المملكــة خــالل 
ــا  ــو 2021، ونســلط الضــوء علــى أهــم اإلنجــازات والقــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة للمضــي ُقدًم شــهر يوني

نحــو تحقيــق أكبــر فائــدة اقتصاديــة للمجتمــع الســعودي.

امللف االقتصادي

تقارير سعودية
19 التقرير الثامن عشر - يونيو 2021
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حققــت المملكــة العربيــة الســعودية المركــز األول عالمًيــا فــي »اســتجابة الحكومــة لجائحــة كورونــا«، 
و«اســتجابة رواد األعمــال لجائحــة كورونــا«، فــي حيــن تقدمــت فــي مؤشــر حالــة ريــادة األعمــال إلــى المركــز 
ــي  ــد العالم ــر المرص ــا لتقري ــك وفًق ــز 17، وذل ــي المرك ــت ف ــد أن كان ــم بع ــتوى دول العال ــى مس ــابع عل الس
لريــادة األعمــال )GEM( للعــام 2021/2020م الــذي صــدر بالتعــاون مــع كليــة األميــر محمــد بــن ســلمان لألعمال 

.)BGCEL( ــال ــادة األعم ــادة ري ــي لقي ــون« العالم ــز »بابس ــال، ومرك ــادة األعم وري
وأكــد محافــظ الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة »منشــآت«، المهنــدس صالــح بــن إبراهيــم 
الرشــيد، أن هــذا اإلنجــاز يعكــس األثــر الكبيــر لـ«رؤيــة المملكــة 2030« علــى المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
ورواد ورائــدات األعمــال، والتــي وفــرت بيئــة أعمــال مثاليــة تتميــز بالمرونــة والقــدرة علــى مواجهــة التحديــات 
مثــل مــا حــدث مــع أزمــة جائحــة كورونــا؛ وهــو مــا جعــل المملكــة تتصــدر دول العالــم فــي اســتجابة الحكومــة 

ورواد األعمــال للجائحــة.
وأوضــح الرشــيد أن هــذا اإلنجــاز يترجــم االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه حكومــة المملكــة بتوجيهــات قيادتهــا 
الرشــيدة لقطــاع األعمــال، إذ حرصــت منــذ بدايــات الجائحــة علــى تقديــم دعــم غيــر محــدود الســتمرارية 
ــاج –  ــذي يحت ــال ال ــادة األعم ــاع ري ــا قط ــن، وخصوًص ــدر ممك ــل ق ــى أق ــلبية إل ــار الس ــص اآلث ــال وتقلي األعم
بطبيعتــه - إلــى رعايــة خاصــة وســريعة، ولذلــك جــاءت اســتجابة المملكــة فوريــة خــالل الجائحــة، لتعكــس 

ــة اســتمرار ازدهــار ونمــو هــذا القطــاع الحيــوي المهــم. ــًرا بأهمي ــا كبي وعًي
وحســب تقريــر المرصــد العالمــي لريــادة األعمــال، قفــزت المملكــة إلــى المركــز األول فــي مؤشــر »ســهولة 
البــدء فــي األعمــال« بعــد أن كانــت فــي المركــز 22 كانعــكاس لإلصالحــات المهمــة فــي بيئــة ريــادة األعمــال 
والشــفافية وســهولة إجــراءات البــدء باألعمــال التجاريــة. كمــا حققــت المركــز األول أيًضــا فــي مؤشــر 

»الفــرص الواعــدة لبدايــة المشــروع فــي منطقتــي« بعــد أن كانــت فــي المركــز الســادس.
علــى حيــن حــازت المملكــة المركــز الثالــث فــي مؤشــر الريــادة الماليــة بعــد أن كانــت فــي المركــز 19 إثــر زيــادة 
الفــرص التمويليــة بأنواعهــا للشــركات الناشــئة فــي الســوق المحلــي، وقفــزت مــن المرتبــة 35 إلــى الثانيــة 
فــي مؤشــر البنيــة التحتيــة الماديــة كنتيجــة لســهولة الحصــول علــى الخدمــات مثــل: )المســاحات المكتبيــة، 
والمواقــع التجاريــة، واإلنترنــت، والخدمــات العامــة(. وفــي مؤشــر ســهولة الدخــول إلــى الســوق، قفــزت إلــى 

المركــز الثالــث بعــد أن كانــت فــي المركــز 13.
وحصلــت المملكــة علــى المركــز الرابــع فــي مؤشــر ســهولة الدخــول إلــى الســوق بعــد أن كانــت فــي المركــز 
18، مــا يعكــس النقلــة النوعيــة فــي السياســات والتشــريعات الحكوميــة التــي تســهم فــي تذليــل العقبــات 
ــارات  ــة والمه ــالك المعرف ــر »امت ــي مؤش ــي ف ــز الثان ــى المرك ــت عل ــن حافظ ــي حي ــال. ف ــام رواد األعم أم

الشــخصية للبــدء فــي األعمــال«.

اململـكة األولـى عـاملًيا فـي استجابة الحـكومـة 
ورواد األعمال لجائحة كورونا
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أعــاد مجلــس الشــورى إلــى اللجنــة الماليــة تقريرهــا بشــأن الــرد علــى ملحوظــات األعضــاء فــي جلســة 
مقبلــة. وقــد طالبــت توصيــات اللجنــة هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( 
بمراجعــة متطلبــات الطــرح واإلدراج لتصبــح محفــزة للمنشــآت الصغيــرة ومتناهيــة الصغيــر. كمــا رأت اللجنــة 
فــي توصياتهــا أهميــة قيــام الهيئــة بتعزيــز االســتثمار المؤسســي المحلــي والدولــي، مشــيرًة إلــى أن تحفيــز 
ــن  ــد م ــذل المزي ــة ب ــدًة أهمي ــي، مؤك ــتثمر المؤسس ــة المس ــادة حص ــي زي ــهم ف ــي سيس ــتثمار األجنب االس
الجهــود إليجــاد بيئــة جاذبــة علــى المســتوى التنظيمــي، أو مســتوى الحوكمــة والشــفافية، أو مــن ناحيــة تنــوع 

ــا. المنتجــات االســتثمارية، إضافــًة إلــى أهميــة تســويق الســوق الماليــة الســعودية إعالمًي
مــن ناحيــة أخــرى، طالــب نائــب رئيــس لجنــة االقتصــاد والطاقــة فــي مجلــس الشــورى، فهــد التخيفــي، هيئــة 
ــة  ــى أهمي ــت إل ــتثمرين، ولف ــم المس ــة ودع ــات الحكومي ــة للجه ــركات المملوك ــم الش ــة بدع ــوق المالي الس
التنســيق مــع المركــز الوطنــي للتخصيــص والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة لحصــر الشــركات المملوكــة 
للجهــات الحكوميــة ودراســة الممكــن طرحهــا وإدراجهــا فــي الســوق الماليــة، وقــال: إن هــذا من شــأنه على 
مســتوى الســوق أن يزيــد مــن جاذبيــة الســوق للمســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن، ســواء كانــوا محلييــن، 
 STCأو أجانــب، إذ تتميــز الشــركات المملوكــة للحكومــة والمدرجــة بســوق األســهم بأدائهــا )مثــل ســابك و

وغيرهــا(.
وعلــى مســتوى أداء الشــركات الحكوميــة المســاهمة، يــرى »التخيفــي« أهميــة مطالبتــه برفــع كفــاءة تلــك 
الشــركات وزيــادة حوكمتهــا. وعلــى مســتوى المســتثمرين، قــال: قــد يتميــز عــدد مــن الشــركات المملوكــة 
ــة، وطرحهــا وإدراجهــا  ــد مجزي ــي تحقــق عوائ ــكار بعــض الخدمــات أو المنتجــات الت ــة باحت للجهــات الحكومي
فــي الســوق يســهم فــي تنويــع االســتثمارات للمســاهمين وتوزيــع مصــادر الدخــل، وكذلــك توفيــر أمــوال 
للحكومــة، مشــيًرا إلــى أن هيئــة الســوق الماليــة تبــذل جهــًدا مميــًزا، ســواء لتنظيــم الســوق الماليــة، أو فــي 

مجــال التطــور المســتمر فــي بيئــة العمــل، وُتعتبــر نموذًجــا ُمميــًزا وعمــاًل مؤسســًيا.

حصر الشركـات الحكـومية ودراسة إدراجـها فـي 
السوق املالية
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ولتعزيــز الســوق الماليــة، يــرى »التخيفــي« أهميــة قيــام هيئــة الســوق الماليــة بالتنســيق مــع وزارة التجــارة 
ــأنها  ــن ش ــة م ــز إضافي ــم حواف ــة بتقدي ــوق المالي ــركة الس ــطة وش ــرة والمتوس ــآت الصغي ــة المنش وهيئ
ــة  ــة الصغــر مــن إجمالــي الشــركات المدرجــة فــي الســوق المالي ــرة ومتناهي ــادة نســبة المنشــآت الصغي زي
ــع  ــرح واإلدراج، ورف ــات الط ــة متطلب ــز مراجع ــذه الحواف ــي ه ــث تغط ــام 2025، بحي ــع الع ــى 50% م ــل إل لتص
مســتوى الوعــي حــول مزايــا طــرح األســهم، وتســهيل عمليــة اإلدراج أو خفــض التكلفــة، وتقليــل الطلبــات 

ــة. ــوق المالي ــول للس ــوات اإلدراج والوص ــين خط وتحس
ــى  ــل إل ــي لتص ــي والدول ــي المحل ــتثمار المؤسس ــداول االس ــم ت ــز حج ــة تعزي ــى الهيئ ــي« عل ــرح »التخيف واقت
ــك  ــبة التمل ــي نس ــه ف ــا حققت ــال، وم ــذا المج ــي ه ــة ف ــز الهيئ ــام 2025 لتمي ــع الع ــداول م ــم الت ــن حج 45% م
للمســتثمر المؤسســي التــي وصلــت إلــى 96% للربــع الرابــع مــن 2020، وهــذا أعلــى مــن المتوســط العالمــي 

ــة. ــة والدولي ــة اإلقليمي ــواق المالي ــأداء األس ــة ب ــد مقارن وجي
وأشــار العضــو هــزاع القحطانــي إلــى أنــه مــن الواضــح أن هنــاك مشــكلة فــي متطلبــات اإلدراج انعكســت 
فــي محدوديــة عــدد مــا تــمَّ إدراجــه خــالل عــام التقريــر، إذ إن الســوق المالــي هــو وعــاء اســتثماري ال بــدَّ مــن 
تنميتــه وتعــدد قنواتــه بمــا يتوافــق مــع حجمــه، مشــيًدا بتقريــر الهيئــة ومــا تضمنــه مــن معلومــات وأهــداف.

مركز العمليات الجمركية يحصل ىلع اآليزو
حصــل مركــز العمليــات الجمركيــة التابــع لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك وســبعة منافــذ جمركيــة 
واإلدارات الرئيســة بالهيئــة علــى شــهادة اآليــزو )ISO 22301:2019( فــي مجــال اســتمرارية األعمــال الصــادرة 

.BSI ــر ــي للمعايي ــد البريطان ــن المعه ع
وأوضحــت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك أن مركــز العمليــات الجمركيــة إلــى جانــب المنافــذ التــي حصلــت 
ــي  ــي يأت ــهادة، الت ــى الش ــول عل ــة للحص ــر الالزم ــت المعايي ــة، حقق ــة الرئيس ــهادة وإدارات الهيئ ــى الش عل
ــة  ــا، إضاف ــبة إلدارته ــط المناس ــع الضواب ــال ووض ــتمرارية األعم ــان اس ــر لضم ــد المخاط ــا تحدي ــن أبرزه م
إلــى تبنــي منهــج وقائــي لخفــض تأثيــر الحــوادث ألدنــى مســتوى، وضمــان اســتمرارية األعمــال األساســية 
خــالل أوقــات األزمــات، وتخفيــض فتــرات التوقــف عــن العمــل ألدنــى مســتوى عنــد التعــرض ألي حــادث، 

باإلضافــة إلــى حمايــة األفــراد والســمعة.
ــد  ــك خال ــار المل ــرك مط ــملت جم ــهادة ش ــى الش ــت عل ــي حصل ــة الت ــذ الجمركي ــة أن المناف ــت الهيئ وأضاف
الدولــي، وجمــرك المينــاء الجــاف، وجمــرك مينــاء جــدة اإلســالمي، وجمــرك الحديثــة، وجمــرك البطحــاء، 
ــي  ــهادة ف ــى الش ــول عل ــا للحص ــل حالًي ــا تعم ــدًة أنه ــد، مؤك ــك فه ــر المل ــرك جس ــي، وجم ــرك الخفج وجم
جميــع المواقــع التشــغيلية فــي الهيئــة بمــا فــي ذلــك جميــع المنافــذ الجمركيــة وشــمول جميــع العمليــات 
والخدمــات، إذ ســيضمن المعيــار بنــاء المرونــة التنظيميــة للهيئــة وتأســيس منهــج اســتباقي لمجابهــة 
الحــوادث التــي مــن شــأنها التســبب فــي انقطــاع العمليــات؛ مــا ســيكون لذلــك األثــر الكبيــر فــي زيــادة ثقــة 
األطــراف المعنيــة وأصحــاب المصلحــة والحفــاظ علــى ســمعة الهيئــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي. 
إلــى ذلــك ُيعــد معيــار »ISO 22301« اإلطــار الرئيــس لبنــاء المرونــة التنظيميــة الصــادر عــن المنظمــة الدوليــة 
للمعاييــر )ISO( الــذي يســاعد فــي تحديــد التهديــدات المحتملــة للمؤسســة، وتأثيــر هــذه التهديــدات علــى 
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البيئة االستثمارية يف الصناعات العسكرية واعدة
أكــد محافــظ الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية، المهنــدس أحمــد بــن عبدالعزيــز العوهلــي، خــالل 
ــريك  ــعودي - األمي ــال الس ــس األعم ــا مجل ــي نظمه ــة الت ــل االفتراضي ــة العم ــي ورش ــة ف ــه االفتتاحي كلمت
مــع الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية بعنــوان: »اســتراتيجية قطــاع الصناعــات العســكرية فــي المملكــة 
نحــو النمــو والتطــور«، بحضــور عــدد مــن الشــركات األميركيــة المهتمــة باالســتثمار فــي القطــاع بالمملكــة 
وعــدد مــن الشــركات المحليــة، أن البيئــة االســتثمارية فــي قطــاع الصناعــات العســكرية بالمملكــة واعــدة 
وتحظــى بفــرص نوعيــة، منوًهــا فــي هــذا الســياق بالشــراكة االســتراتيجية التــي تجمــع بيــن المملكــة العربيــة 
ــة  ــة، والمبني ــة والدولي ــات اإلقليمي ــن الملف ــع م ــدد واس ــي ع ــة ف ــدة األميركي ــات المتح ــعودية والوالي الس

علــى المصالــح المشــتركة للبلديــن. 
ــاع  ــاع الدف ــت قط ــام 2020، دفع ــالل الع ــات خ ــن تداعي ــه م ــا خلفت ــا وم ــة كورون ــي أن جائح ــاف العوهل وأض
ــر  ــة وأكث ــر متان ــح أكث ــداد لتصب ــل اإلم ــي سالس ــول ف ــى التح ــر عل ــكل كبي ــز بش ــم للتركي ــي العال ــن ف واألم
ــة،  ــة، مشــيًرا إلــى أن موقــع المملكــة االســتراتيجي بوجودهــا فــي صلــب سالســل اإلمــداد الدولي ديناميكي
ومــا تتمتــع بــه مــن مقومــات وميــزات جاذبــة، يجعــل منهــا الوجهــة المثاليــة لالســتثمار فــي هــذا القطــاع 
ــرة  ــود المتضاف ــل الجه ــي ظ ــيما ف ــام، ال س ــكل ع ــرى بش ــة األخ ــات الصناعي ــة القطاع ــاص وبقي ــكل خ بش
بيــن كافــة األجهــزة الحكوميــة لبنــاء إحــدى أفضــل البنــى التحتيــة اللوجســتية عالمًيــا وأكثرهــا تطــوًرا وحداثــة.
وعــن اســتراتيجية قطــاع الصناعــات العســكرية فــي المملكــة، أكــد المهنــدس أحمــد العوهلــي أن اعتمــاد 
اســتراتيجية قطــاع الصناعــات العســكرية فــي المملكــة يعــدُّ تحــواًل نوعًيــا علــى صعيــد الســعي نحــو تحقيــق 
طموحــات القيــادة الرشــيدة - رعاهــا هللا - بتوطيــن مــا يزيــد علــى 50% مــن اإلنفــاق الحكومــي علــى المعــدات 
والخدمــات العســكرية بحلــول 2030، وللمســاهمة فــي تعزيــز التنــوع االقتصــادي للمملكــة عبــر دعــم الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي، الفًتــا إلــى أن المملكــة تعمــل اآلن علــى تســريع وتيــرة التوطيــن. 
مــن جانــب آخــر، نــّوه الرئيــس التنفيــذي لمجلــس األعمــال الســعودي - األميــريك الســيد »ديالنــو روزفلــت« 
بالعالقــات المتينــة والتاريــخ الطويــل مــن التعــاون بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والواليــات المتحــدة 
األميركيــة علــى كافــة الصعــد، مشــيًرا إلــى تطلــع المســتثمر األميــريك إلــى أن يكــون جــزًءا داعًمــا فــي تحقيــق 
ــريك  ــعودي - األمي ــال الس ــس األعم ــزام مجل ــياق الت ــذا الس ــي ه ــًدا ف ــدة، ومؤك ــاع الواع ــتراتيجية القط اس

ــن المنظمــات مــن تحديــد الطــرق الالزمــة لضمــان اســتمرارية  العمليــات والخدمــات حــال حدوثهــا. كمــا ُيمكِّ
العمــل، بمــا فــي ذلــك وضع الخطــط، وطريقــة التنفيــذ والتشــغيل، لتخفيــف المخاطــر وتحديد االســتراتيجية 

لتجنــب األحــداث التــي ُتســبب توقــف األعمــال والخدمــات.
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ولي العهد السعودي ُيطلق االستراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجستية

ــب  ــد، نائ ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو المل ــب الس ــق صاح أطل
الــوزراء، رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، رئيــس اللجنــة العليــا للنقــل  رئيــس مجلــس 
ــدف  ــي ته ــتية، الت ــات اللوجس ــل والخدم ــة للنق ــتراتيجية الوطني ــه هللا - االس ــتية - حفظ ــات اللوجس والخدم
ــائل  ــات ووس ــاء بخدم ــالث، واالرتق ــارات الث ــط الق ــا يرب ــتًيا عالمًي ــًزا لوجس ــة مرك ــة المملك ــيخ مكان ــى ترس إل
النقــل كافــة، وتعزيــز التكامــل فــي منظومــة الخدمــات اللوجســتية وأنمــاط النقــل الحديثــة لدعــم مســيرة 

ــة. ــي المملك ــاملة ف ــة الش التنمي
نــة لتحقيــق المســتهدفات االقتصاديــة  وتتضمــن االســتراتيجية حزمــة مــن المشــروعات الكبــرى الممكِّ
واالجتماعيــة، واعتمــاد نمــاذج حوكمــة فاعلــة لتعزيــز العمــل المؤسســي فــي منظومــة النقــل، بمــا يتفــق 

ــتية. ــات اللوجس ــل والخدم ــى وزارة النق ــل إل ــن وزارة النق ــوزارة م ــمى ال ــر مس ــع تغي م
وقــال ســمو ولــي العهــد الســعودي: »إن هــذه االســتراتيجية ستســهم فــي تعزيــز القــدرات البشــرية 
والفنيــة فــي قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية بالمملكــة، وســتعزز االرتبــاط باالقتصــاد العالمــي، وتمكن 
بالدنــا مــن اســتثمار موقعهــا الجغرافــي الــذي يتوســط القــارات الثــالث فــي تنويــع اقتصادهــا، مــن خــالل 
تأســيس صناعــة متقدمــة مــن الخدمــات اللوجســتية، وبنــاء منظومــات عاليــة الجــودة مــن الخدمــات، 
وتطبيــق نمــاذج عمــل تنافســية لتعزيــز اإلنتاجيــة واالســتدامة فــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية؛ بوصفــه 
ًنــا للقطاعــات االقتصاديــة، وصــواًل  محــوًرا رئيســًيا فــي برامــج رؤيــة المملكــة 2030، وقطاًعــا حيوًيــا ممكِّ

ــتدامة«. ــة المس ــق التنمي لتحقي
ــن ســموه أن االســتراتيجية تركــز علــى تطويــر البنــى التحتيــة، وإطــالق العديــد مــن المنصــات والمناطــق  وبيَّ
اللوجســتية فــي المملكــة، وتطبيــق أنظمــة تشــغيل متطــورة، وتعزيــز الشــراكات الفاعلــة بيــن المنظومــة 
الحكوميــة والقطــاع الخــاص لتحقيــق أربعــة أهــداف رئيســة هــي: تعزيــز مكانــة المملكــة كمركــز لوجســتي 
عالمــي، واالرتقــاء بجــودة الحيــاة فــي المــدن الســعودية، وتحقيــق التــوازن فــي الميزانيــة العامــة، وتحســين 

أداء الجهــاز الحكومــي.
وأضــاف أن االســتراتيجية تســتهدف النهــوض بالمملكــة العربيــة الســعودية لتصبــح فــي المرتبــة الخامســة 
عالمًيــا فــي الحركــة العابــرة للنقــل الجــوي، وزيــادة الوجهــات ألكثــر مــن 250 وجهــة دوليــة، إلــى جانــب إطــالق 
ناقــل وطنــي جديــد، بمــا يمكــن القطاعــات األخرى مثــل الحــج والعمرة والســياحة مــن تحقيق مســتهدفاتها 
الوطنيــة، وإضافــة إلــى ذلــك ستســعى االســتراتيجية إلــى رفــع قــدرات قطــاع الشــحن الجــوي مــن خــالل 

مضاعفــة طاقتــه االســتيعابية لتصــل إلــى أكثــر مــن 4.5 مالييــن طــن.
وعلــى صعيــد النقــل البحــري، قــال ســمو ولــي العهــد الســعودي: إن االســتراتيجية تســتهدف الوصــول إلــى 
ــي  ــعة ف ــتثمارات واس ــن اس ــك م ــه ذل ــا يعني ــع م ــنوًيا، م ــة س ــون حاوي ــى 40 ملي ــد عل ــتيعابية تزي ــة اس طاق

ــرص  ــف بالف ــاع، والتعري ــي القط ــريك ف ــعودي واألمي ــن الس ــن الجانبي ــتثمارية بي ــات االس ــهيل العالق بتس
النوعيــة وبيئــة األعمــال االســتثمارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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ــك  ــة، وكذل ــي المملك ــتية ف ــق اللوجس ــع المناط ــا م ــز تكامله ــئ وتعزي ــة للموان ــى التحتي ــر البن ــال تطوي مج
توســيع ربطهــا بخطــوط المالحــة الدوليــة؛ بحيــث تتكامــل مــع شــبكات الخطــوط الحديديــة والطــرق، ممــا 

يســهم فــي تحســين كفــاءة خطــوط منظومــة النقــل واقتصادياتهــا.
ــبكة  ــر ش ــع عب ــركاب والبضائ ــل ال ــاع نق ــي قط ــا ف ــدم خدماته ــة تق ــوط الحديدي ــموه أن الخط ــح س وأوض
يبلــغ طولهــا 5330 كــم، مــن بينهــا 450 كــم فــي مســار الخــط الحديــدي لقطــار الحرميــن الســريع بيــن مكــة 
المكرمــة والمدينــة المنــورة، الــذي يعــدُّ أكبــر مشــروع للنقــل عالــي الســرعة فــي المنطقــة. كمــا ســتحقق 
االســتراتيجية زيــادة فــي مجمــوع أطــوال الســكك الحديديــة المســتقبلية تقــدر بـــ8080 كــم تتضمــن مشــروع 
ــه االســتيعابية 3 مالييــن مســافر، وشــحن  ــري« بطــول يتجــاوز 1300 كــم الــذي ســتتجاوز طاقت »الجســر الب
أكثــر مــن 50 مليــون طــن ســنوًيا، بهــدف ربــط موانــئ المملكــة علــى ســاحل الخليــج العربــي بموانــئ ســاحل 
البحــر األحمــر، مــع فتــح فــرص جديــدة وواعــدة لهــذا الخــط عبــر مــروره بمراكــز لوجســتية حديثــة، ومراكــز 
اللوجســتي  األداء  مؤشــر  وتحســين  التعدينيــة،  واألنشــطة  الصناعيــة  والمــدن  االقتصاديــة  لألنشــطة 
ــوق  ــا س ــيكون لدين ــث س ــم، حي ــتوى العال ــى مس ــى عل ــر األول ــدول العش ــة ال ــن قائم ــون ضم ــة لتك للمملك
مفتوحــة للمشــغلين والمســتثمرين فــي الســكك الحديديــة، بمــا يشــجع علــى تحقيــق هــدف إقليمــي مهــم 
يتلخــص فــي تحقيــق الربــط البينــي مــع دول الخليــج العربــي بخــط ســكة حديديــة؛ ممــا يجعــل للمملكــة دوًرا 

ــًرا فــي اقتصاديــات النقــل اإلقليمــي والدولــي ومحــور ربــط للنقــل التجــاري. مؤث
وأكــد ســمو ولــي العهــد الســعودي أن االســتراتيجية تســتند على ركائــز عالية األهمية، تشــمل كذلك شــبكة 
الطــرق الكبــرى، التــي تعــد بالدنــا األولــى فــي ترابطهــا علــى مســتوى العالم، كمــا ســتكون المملكة - بمشــيئة 
هللا - مــن الــدول المتقدمــة دولًيــا علــى صعيــد جــودة الطــرق وســالمتها، حيــث تتضمــن االســتراتيجية 
ــا الحــوادث إلــى الحــد األدنــى؛ أســوة بأفضــل  ــادرات التــي تهــدف إلــى خفــض أعــداد ضحاي ــد مــن المب العدي
التجــارب العالميــة، وتحقيــق كفــاءة الربــط وتطويــر خدمــات النقــل العــام فــي المــدن الســعودية بالتــوازي 
ــة وتقليــل اســتهالك الوقــود  ــى البيئ ــد االســتدامة والمحافظــة عل مــع تحقيــق المســتهدفات علــى صعي
بنســبة 25%، وتوفيــر حلــول ذكيــة لتســهيل تنقــل المســافرين بيــن المــدن ونقــل البضائــع وفًقــا ألحــدث 

ــا. التقنيــات المطبقــة عالمًي
ــل  ــاع النق ــاهمة قط ــادة مس ــي زي ــل ف ــتراتيجية يتمث ــية لالس ــداف الرئيس ــد األه ــى أن أح ــموه إل ــار س وأش
ــي  ــا ف ــاع حالًي ــذا القط ــهام ه ــغ إس ــا يبل ــي، فبينم ــي الوطن ــج المحل ــي النات ــي إجمال ــتية ف ــات اللوجس والخدم
ــالل  ــن خ ــى 10% م ــهامه إل ــادة إس ــتراتيجية زي ــتهدف االس ــي 6%، تس ــة حوال ــي للمملك ــي اإلجمال ــج المحل النات
تصــدر قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية مراتــب متقدمــة لدعــم االقتصــاد الوطنــي، وتمكيــن نمــو 
األعمــال وتوســيع االســتثمارات، وزيــادة مــا يضخــه هــذا القطــاع مــن إيــرادات غيــر نفطيــة بشــكل ســنوي 

ــام 2030م. ــي ع ــار لاير ف ــي 45 ملي ــى حوال ــل إل ليص
وفــي الختــام قــال ســمو ولــي العهــد الســعودي: »فخــورون بمــا تحقــق مــن إنجــازات فــي ظــل قيــادة خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود - حفظــه هللا - ونتطلــع للمضــي ُقدًمــا 
ــف  ــر تكثي ــة، عب ــة ريادي ــن مكان ــتحقه م ــا يس ــي وم ــا الغال ــق بوطنن ــي تلي ــزات الت ــن القف ــد م ــق المزي لتحقي
الجهــود وتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات؛ مدعوميــن بعطــاء شــعب طمــوح عالــي الهمــة، وكلنــا ثقــة 

بكوادرنــا الطموحــة لتحقيــق المســتهدفات الوطنيــة وفــق رؤيــة المملكــة 2030«.



نطالــع فــي الملــف السياســي فــي المملكــة أهــم األخبــار واألحــداث والتصريحــات التــي تخــص قيــادة المملكــة 
وحكومتهــا ودبلوماســيتها، خالل شــهر يونيــو 2021.

امللف السياسي

تقارير سعودية
التقرير الثامن عشر - يونيو 262021



تقارير سعودية
27 التقرير الثامن عشر - يونيو 2021

اســتقبل صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، فــي مكتبــه بمقــر الــوزارة 
فــي الريــاض، معالــي وزيــر الدولــة البريطانــي لشــؤون األعمــال والطاقــة واالســتراتيجية الصناعيــة »كواســي 

كوارتنــج«.
بمختلــف  الصديقيــن  البلديــن  بيــن  االســتراتيجية  الشــراكة  أوجــه  اســتعراض  االســتقبال  خــالل  وجــرى 
ــن  ــح البلدي ــدم مصال ــا يخ ــترك بم ــيق المش ــاون والتنس ــز التع ــرص تعزي ــان ف ــش الجانب ــا ناق ــاالت. كم المج
الصديقيــن. كذلــك تطــرق الجانبــان إلــى الفــرص والمشــاريع الواعــدة التــي تقدمهــا »رؤيــة المملكــة 2030«، 

ــا. ــا وعالمًي ــتدامة محلًي ــة المس ــى التنمي ــس عل ــا ينعك بم

استعراض الشراكة بين اململكة وبريطانيا

قــال صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن عبــدهللا بــن فرحــان، وزيــر الخارجيــة: إن زيــارة صاحــب الســمو الشــيخ 
مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح، ولــي عهــد دولــة الكويــت الشــقيقة، إلــى المملكــة فــي أول زيــارة خارجيــة 
ــن  ــقيقين، إذ م ــن الش ــع البلدي ــي تجم ــات الت ــة العالق ــى أهمي ــًدا عل ــي تأكي ــد، تأت ــة العه ــه والي ــد تولي ــه بع ل
ــن،  ــن البلدي ــية بي ــات السياس ــز العالق ــة بتعزي ــار اإليجابي ــن اآلث ــد م ــموه العدي ــارة س ــق زي ــع أن تحق المتوق
ــا  ــن القضاي ــر م ــي كثي ــن ف ــي البلدي ــن ف ــتوى القيادتي ــى مس ــيق إل ــتوى التنس ــاع مس ــالل ارتف ــن خ ــك م وذل
السياســية علــى مســتوى المنطقــة، مــن أهمهــا: التنســيق المشــترك فــي المحافــل اإلقليميــة والدوليــة بمــا 
يخــدم مصالحهمــا ويدعــم قضايــا األمتيــن العربيــة واإلســالمية بمــا يحقــق األمــن واالســتقرار فــي المنطقة، 
والتنســيق المشــترك حيــال التهديــدات اإليرانيــة فــي المنطقــة مــع اإلدارة األميركيــة الجديــدة حيــال إيــران 

واســتمرار فــرض العقوبــات االقتصاديــة وحظــر األســلحة عليهــا.

تنـسيق سعـودي - كـويتي حـيـال التهـديـدات 
اإليرانية



تقارير سعودية
التقرير الثامن عشر - يونيو 282021

وتحــدث ســمو وزيــر الخارجيــة فــي تصريــح لوكالــة األنبــاء الســعودية عــن العالقــات السياســية بيــن البلديــن 
وتطورهــا خــالل األعــوام الماضيــة، ومســتوى التقــدم والنمــو فــي العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة، مؤكــًدا 
أن المملكــة العربيــة الســعودية ترتبــط مــع دولــة الكويــت بعالقــات وطيــدة ممتــدة منــذ عهــد المغفــور 
لــه - بــإذن هللا تعالــى - الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود، حيــث انطلــق مــن الكويــت الســتعادة 
الريــاض فــي بدايــة تأســيس المملكــة وتوحيدهــا، مــروًرا بالعالقــات المتميــزة التــي تجمــع ملــوك المملكــة 
العربيــة الســعودية وأصحــاب الســمو أمــراء دولــة الكويــت، ولعــلَّ ذلــك يتضــح جلًيــا فــي دور المملكــة 
الحاســم فــي تحريــر الكويــت مــن الغــزو العراقــي واســتضافة الشــعب الكويتــي فــي جميــع مــدن المملكــة؛ 
ــى  ــادل بيــن البلديــن، وبالعمــل عل ــرام المتب ــدأ حســن الجــوار واالحت لذلــك تتســم العالقــات السياســية بمب

التنســيق المشــترك حيــال العديــد مــن القضايــا السياســية والتعــاون بمــا يخــدم مصالحهمــا.
وأوضــح ســموه أنــه فيمــا يخــص مســتوى التقــدم والنمــو فــي العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلدين، 
يطمــح الجانبــان الســعودي والكويتــي إلــى رفــع مســتوى التبــادل التجــاري إلــى مســتوى أعلــى، حيــث تظهــر 
ــارات لاير،  ــي 8.39 ملي ــغ حوال ــام 2019م بل ــالل ع ــا خ ــاري بينهم ــادل التج ــم التب ــمية أن حج ــات الرس اإلحصائي
وبلغــت صــادرات المملكــة إلــى دولــة الكويــت حوالــي 7.83 مليــارات لاير، والــواردات حوالــي 1.56 مليــار لاير، 
مؤكــًدا أن البلديــن يعمــالن ســوًيا علــى القيــام بتفعيــل أعمــال مجلــس التنســيق الســعودي الكويتــي وذلــك 

بعقــد االجتمــاع األول خــالل أقــرب فرصــة ممكنــة.
ــذه  ــة ه ــي مواجه ــا ف ــا وجهودهم ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــت ف ــة والكوي ــن المملك ــاون بي ــه التع ــن أوج وع
ــا كان هنالــك تنســيق دائــم  ــار جائحــة كورون الجائحــة، قــال ســموه: إنــه فــي ظــل مــا واجهــه العالــم مــن آث
ومباشــر وبشــكل مســتمر بيــن وزراء الصحــة فــي البلديــن الشــقيقين، وحرًصــا مــن المملكــة علــى اســتقرار 
ــة  ــذ المملك ــح مناف ــتثناء فت ــالل اس ــن خ ــت م ــة الكوي ــقيقتها دول ــاندة ش ــت بمس ــة قام ــواق الكويتي األس
البريــة والبحريــة لمــرور شــاحنات البضائــع المتجهــة إلــى الكويــت عبــر أراضيهــا، واســتمرار تصديــر المنتجــات 
الســعودية إلــى األســواق الكويتيــة، وقــد القــى هــذا القــرار ترحيــب وشــكر مجلــس الــوزراء الكويتــي لحكومــة 

المملكــة.
ق ســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان إلــى دور الكويــت فــي العمــل مــع المملكــة لتحقيــق أهــداف مبادرة  وتطــرَّ
ولــي العهــد الســعودي - حفظــه هللا - »الشــرق األوســط األخضــر« ودعمهــا المبــادرة علــى المســتوى 

الرســمي، كمــا أنهــا القــت أصــداء إيجابيــة علــى الصعيديــن الرســمي والشــعبي فــي دولــة الكويــت.

الجبير يستقبل املبعوث األميركـي الخـاص للقرن 
اإلفريقي

اســتقبل معالــي وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة، عضــو مجلــس الــوزراء، األســتاذ عــادل بــن أحمــد الجبيــر، 
بمقــر الــوزارة فــي الريــاض، المبعــوث األميــريك الخــاص للقــرن اإلفريقــي »جيفــري فيلتمــان«.

واســتعرض معاليــه فــي بدايــة اللقــاء جهــود المملكــة فــي ترســيخ األمــن والســالم واالســتقرار فــي القــارة 
اإلفريقيــة، خصوًصــا فــي منطقــة القــرن اإلفريقــي.
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وجــرى خــالل اللقــاء، اســتعراض العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن الصديقيــن وفــرص تعزيزهــا، إضافــة إلــى 
ــترك. ــام المش ــة ذات االهتم ــة والدولي ــتجدات اإلقليمي ــال المس ــر حي ــات النظ ــادل وجه تب

أعلنــت وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، عــن بــدء تطبيــق الالئحــة التنفيذيــة لجــودة الهــواء فــي المملكــة، وذلك 
بنــاء علــى المــادة 48 مــن نظــام البيئــة الصــادر بالمرســوم الملــي رقــم )م/ 165( بتاريــخ 19/ 11/ 1441هـــ، وقــرار 

مجلــس الــوزراء رقــم )729( بتاريــخ 16/ 11/ 1441هـــ.
وأوضحــت الــوزارة، أن الالئحــة تســري علــى جميــع األشــخاص فــي المملكــة، وتهــدف إلــى تحديــد نطــاق عمل 
المركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي، فيمــا يتعلــق بإقــرار القواعــد والشــروط والضوابــط للتصاريــح 
ــراح  والتراخيــص المتعلقــة بجــودة الهــواء، وإصــدار التصاريــح والتراخيــص واســتيفاء المقابــل المالــي، واقت
ــوث،  ــن التل ــه م ــواء وحمايت ــودة اله ــة بج ــة المتعلق ــتراطات البيئي ــط واالش ــر والضواب ــس والمعايي المقايي
ــض  ــدف خف ــا به ــة وتنفيذه ــط وطني ــاريع خط ــداد مش ــه، وإع ــراته وتقويم ــواء ومؤش ــودة اله ــد ج ورص
تلــوث الهــواء والحــد مــن آثــاره، ووضــع الضوابــط واإلجــراءات والتدابيــر الالزمــة، وإعــداد الدراســات والتقاريــر 
الوطنيــة ذات الصلــة، واعتمــاد برامــج تدريبيــة مهنيــة وجهــات مانحــة للشــهادات مختصــة بالتدريــب فــي 
مجــال أخــذ القياســات وتركيــب أجهــزة قيــاس جــودة الهــواء واالنبعاثــات الهوائيــة مــن المصــادر، وتطبيــق 
مــا نصــت عليــه االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة، إضافــة إلــى التفتيــش وضبــط المخالفــات وإيقــاع العقوبات، 

والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة إلنفــاذ الالئحــة.
وأشــارت الــوزارة إلــى أن الالئحــة تضمنــت جــدول تصنيــف العقوبــات والمخالفــات ومنهــا: تركيــب وتشــغيل 
ــص،  ــر مرخ ــات غي ــدم خدم ــتخدام مق ــص، واس ــط دون ترخي ــواء المحي ــودة اله ــة ج ــد ومراقب ــبكات لرص ش
وعــدم تزويــد المركــز بالســجالت والبيانــات الخاصــة بشــبكات رصــد ومراقبــة جــودة الهــواء المحيــط، ونشــر 
بيانــات أو مؤشــرات جــودة الهــواء دون موافقــة المركــز، وتجــاوز مقاييــس انبعاثــات المصــادر الثابتــة، وعدم 
االلتــزام بالخطــط واإلجــراءات والتدابيــر التــي يصدرهــا المركــز بخصــوص تنفيــذ خطــط خفــض االنبعاثــات، 
وعــدم تصميــم المداخــن وصيانتهــا وفــق الضوابــط واالشــتراطات، وعــدم االلتــزام بضوابــط تركيــب نظــم 
ــة  ــالق مؤقت ــات إغ ــة أو عملي ــاالت طارئ ــدوث ح ــور ح ــز ف ــالغ المرك ــدم إب ــطة، وع ــتمر لألنش ــد المس الرص
نتــج عنهــا تجــاوز لمقاييــس االنبعاثــات مــن المصــادر الثابتــة، وعــدم التقيــد بمعاييــر حــرق المــواد الخطــرة، 
ــرة، ورصــد ومعالجــة  ــة المتطاي ــات العضوي ــد باشــتراطات وضوابــط: تخزيــن المركب إضافــة إلــى عــدم التقي
االنبعاثــات المتســربة، ومراقبــة انبعاثــات المركبــات العضويــة المتطايــرة، وتحميــل وتفريــغ المركبــات 
العضويــة وملوثــات الهــواء الخطــرة، والحــد مــن المــواد المتطايــرة )الغبــار والعوائــق الهوائيــة(، والتصاريــح 

والتراخيــص، وأي اشــتراطات أخــرى متعلقــة بجــودة الهــواء يصدرهــا المركــز.

بدء تطبيق الالئحة التنفيذية لجودة الهواء
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ــدة  ــم المتح ــة لألم ــة العام ــتثنائية للجمعي ــدورة االس ــي ال ــارك ف ــة المش ــد المملك ــس وف ــي رئي ــع معال رف
إبراهيــم  بــن  الفســاد، األســتاذ مــازن  الرقابــة ومكافحــة  رئيــس هيئــة  الفســاد،  المخصصــة لمكافحــة 
الكهمــوس، الشــكر والتقديــر لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبد العزيز آل ســعود، وســمو 
ولــي عهــده األميــن - حفظهمــا هللا - لدعمهمــا مبــادرة الريــاض )GlobE(، إيماًنــا بأهميــة تعزيــز جهــود 
ــة  ــدة لمكافح ــم المتح ــة األم ــة 2030«، واتفاقي ــة المملك ــع »رؤي ــا م ــا، وتوافًق ــا ودولًي ــاد محلًي ــة الفس مكافح

ــاد. ــة الفس ــي مكافح ــي ف ــع الدول ــود المجتم ــز جه ــدم تعزي ــا يخ ــاد بم الفس
وقــال معاليــه فــي كلمــة المملكــة العربيــة الســعودية خــالل الجلســة االفتتاحيــة للــدورة االســتثنائية 
األولــى للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد المتضمنــة تدشــين »مبــادرة الريــاض« الشــبكة 
التشــغيلية العالميــة لســلطات إنفــاذ قانــون لمكافحــة الفســاد )GlobE(: »إن المملكــة تــدرك أن التغلــب 
علــى تحديــات جرائــم الفســاد العابــرة للحــدود يتطلــب التعامــل الوثيــق بيــن ســلطات إنفــاذ القانــون المعنية، 
مقــدرة جهــود جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة المبذولــة مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 

والجريمــة فــي إنشــاء الشــبكة«.
وهنــأ الكهمــوس أعضــاء الجمعيــة باعتمــاد اإلعــالن السياســي للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة المخصصــة لمكافحــة الفســاد، ومــا تتضمنــه مــن مبــادرات مــن شــأنها تعزيــز الجهــود المشــتركة 
للــدول فــي مكافحــة الفســاد، والترحيــب بإنشــاء الشــبكة العالميــة لســلطات إنفــاذ القانــون المعنيــة 
بمكافحــة الفســاد )GlobE(، التــي أنشــئت بمبــادرة مــن المملكــة فــي ظــل رئاســتها لــدول مجموعــة 
العشــرين خــالل العــام الماضــي 2020م، وعــدَّ ذلــك بدايــة لمرحلــة جديــدة لجميــع الــدول فــي مكافحــة الفســاد.
ودعــا المجتمــع الدولــي إلــى المشــاركة الفعالــة فــي تأســيس شــبكة )GlobE(، وتقديــم الدعــم الــالزم إلنجــاح 
ــة التعــاون  ــادرة ومتابعــة تطويرهــا بمــا يخــدم المصالــح المشــتركة لجميــع الــدول، مؤكــًدا أهمي هــذه المب
ــة  ــا بتنمي ــم مجتمعاتن ــاق، لتنع ــق نط ــي أضي ــره ف ــاد وحص ــة الفس ــاء لمكافح ــدول األعض ــن ال ــترك بي المش

مســتدامة فــي بيئــات تتســم بالنزاهــة والشــفافية.

تدشين أممي ملبادرة الرياض ملكافحة الفساد

واصلــت المملكــة تميزهــا العالمــي، متفوقــة علــى 180 دولــة في مؤشــرين مــن مؤشــرات األداء البيئــي لتتربع 
علــى المرتبــة األولــى فــي مؤشــر »عــدم فقــدان الغطــاء الشــجري« ومؤشــر »األرض الرطبــة«، إضافــة إلــى 
تفوقهــا علــى 172 دولــة فــي الحفــاظ علــى البيئــات الطبيعيــة وحمايتهــا ومنــع انقــراض األنــواع النــادرة مــن 

الحيوانــات، محتلــة المرتبــة الثامنــة علــى مســتوى العالــم فــي »مؤشــر مواطــن األجنــاس«.
ــزة  ــاس أداء األجه ــي لقي ــز الوطن ــا المرك ــا ويتابعه ــي يرصده ــة الت ــرات الدولي ــالل المؤش ــن خ ــك م ــاء ذل ج

العامــة »أداء«.
ــن  ــد م ــة بالعدي ــه المملك ــرزت في ــذي ب ــة، ال ــي للبيئ ــوم العالم ــو بالي ــن يوني ــس م ــي الخام ــم ف ــل العال واحتف
المنجــزات البيئيــة، حيــث أكــد مركــز »أداء« أن وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة تبــذل جهــوًدا جبــارة لحمايــة البيئــة 

اململكة األولى عاملًيا يف مؤشرات األداء البيئي
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ــر المقيميــن للعقــار  أقــر مجلــس الشــورى باألغلبيــة توصيــة لدراســة الســماح بتملــك األفــراد األجانــب غي
فــي المملكــة وفــق ضوابــط محــددة. وتضمــن قــرار المجلــس أن علــى الهيئــة التنســيق مــع الجهــات ذات 
العالقــة لوضــع ضوابــط واضحــة لتشــجيع االســتثمار األجنبــي للعقــار توضــح قواعــده وأبعــاده ومنطلقــات 
تطويــره، وهــي التوصيــة التــي قدمهــا عضــو المجلــس عســاف أبوثنيــن علــى التقريــر الســنوي للهيئــة 
العامــة للعقــار، وقــد بررهــا بــأن التعديــل المقتــرح علــى نظــام تملــك غيــر الســعوديين للعقــار واســتثماره 
بمــا يســمح لغيــر الســعوديين وغيــر المقيميــن )التملــك الحــر( يتفــق مــع »رؤيــة المملكــة 2030« التــي تأخــذ 
المملكــة إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة، حيــث اتجهــت المملكــة بهــذه الرؤيــة الواعــدة إلــى تحقيــق مفهــوم 

ــاح االقتصــادي.  العولمــة واالنفت
ــت  ــد ثب ــارات، وق ــر للعق ــك الح ــرت التمل ــدم أق ــم المتق ــب دول العال ــة أن أغل ــوغات التوصي ــي مس ــاء ف وج
ــات التملــك الحــر  ــرى أبوثنيــن أن مــن إيجابي ــر محــددة. وي ــة التــي تســتلزم ضوابــط ومعايي نجــاح تلــك التجرب
لغيــر الســعوديين مــن غيــر المقيميــن للعقــارات، أنهــا ســتعمل علــى جــذب المزيــد مــن االســتثمارات 
ورؤوس األمــوال إلــى المملكــة، والتــي تصــب حتًمــا فــي دفــع الحركــة االقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة بمــا 
يعــزز نمــو االقتصــاد الوطنــي، مؤكــًدا ضــرورة وضــع الشــروط والمعاييــر التــي تحافــظ علــى األمــن القومــي 
للمملكــة فــي حالــة إقــرار التملــك الحــر لغيــر الســعوديين مــن غيــر المقيميــن للعقــارات علــى أن يكــون مــن 
ذلــك عــدم ســريان هــذا الســماح علــى جنســيات دول معينــة يتــم تحديدهــا مــن جانــب األجهــزة المعنيــة فــي 
ــه العضــو فــي مســوغات توصيتــه ألهميــة تحديــد المناطــق والمــدن التــي يســمح فيهــا لغيــر  المملكــة. ونبَّ
ــة  ــة مك ــدن المقدس ــاص للم ــع الخ ــى الوض ــة إل ــاري، باإلضاف ــك العق ــن بالتمل ــر المقيمي ــعوديين وغي الس

المكرمــة والمدينــة المنــورة. 

دراسـة السمـاح لألجـانب وغيـر املقيمين بتـملك 
العقار

ــى  ــروة واالقتصــاد، وتســهم فــي المحافظــة عل ــاة والث ــر مهــم فــي الحي بكافــة مكوناتهــا، التــي كان لهــا أث
المــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا المســتدامة.
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أعلنــت وزارة الحــج والعمــرة أنــه تقــرر قصــر إتاحــة التســجيل للراغبيــن فــي أداء مناســك الحــج لعــام 1442هـــ 
للمواطنيــن والمقيميــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية فقــط بإجمالــي 60 ألــف حــاج، وذلــك فــي ظــل 
مــا يشــهده العالــم أجمــع مــن اســتمرار تطــورات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( وظهــور 
تحــورات جديــدة لــه، مشــددة علــى ضــرورة أن تكــون الحالــة الصحيــة للراغبيــن فــي أداء مناســك الحــج خاليــة 
مــن األمــراض المزمنــة، وأن تكــون ضمــن الفئــات العمريــة مــن )18 إلــى 65 عاًمــا( للحاصليــن علــى اللقــاح، 

وفــق الضوابــط واآلليــات المتبعــة فــي المملكــة لفئــات التحصيــن.

قصر حج 1442هـ ىلع املواطنين واملقيمين

وقــال: »يجــب صياغــة قاعــدة ملزمــة بهــذا الشــأن مفادهــا )ال للتملــك المطلــق( فــي كل األماكــن مراعــاة 
الديموغرافيــة  المســائل  التوصيــة مراعــاة  إقــرار هــذه  يجــب عنــد  للمملكــة«، وشــدد:  القومــي  لألمــن 
المتعلقــة بالتركيبــة الســكانية بمــا ال يوثــر علــى البعــد االجتماعــي للمجتمــع وبمــا يحفــظ العــادات والتقاليــد 

ــعودي. ــع الس ــي المجتم ــخة ف الراس
وطالــب الشــورى الهيئــة بتعزيــز الــدور الرقابــي فــي جميــع أعمالهــا بما يمكنهــا من متابعــة االلتــزام بالقواعد 
ــة  ــات المعني ــع الجه ــيق م ــل بالتنس ــا، وأن تعم ــة له ــة الموكل ــطة العقاري ــا لألنش ــي وضعته ــر الت والمعايي
ــاد  ــى إيج ــا إل ــا دعاه ــار. كم ــوق العق ــى س ــرأ عل ــي تط ــر الت ــن المخاط ــد م ــاري والح ــتقرار العق ــان االس لضم
ــعودي  ــز الس ــعودي، والمرك ــاري الس ــد العق ــص المعه ــا يخ ــأتها فيم ــي أنش ــات الت ــة للكيان ــة واضح حوكم
للتحكيــم العقــاري، ومركــز األبحــاث والدراســات، بحيــث تشــتمل تلــك الحوكمــة علــى أساســات تشــكيلها 
وهيكلتهــا ومهامهــا واتفــاق ذلــك مــع المعاييــر الدوليــة، ومــا يســتلزم ذلــك مــن مؤشــرات قيــاس 
ألدائهــا. وأقــر الشــورى توصيــات لدعــم ميزانيــة الهيئــة العامــة للعقــار بمــا يمكنهــا مــن القيــام بمهامهــا 
واختصاصاتهــا الموكلــة لهــا، واســتكمال هياكلهــا ومشــروعاتها، واســتقطاب الكــوادر البشــرية، لتحقيــق 
أهدافهــا وفًقــا لالســتراتيجية المعتمــدة. كمــا دعــا الهيئــة إلــى إعــداد تقريرهــا الســنوي وفــق األمــر الســامي 
ــر  ــمل التقري ــة، ليش ــزة الحكومي ــات واألجه ــوزارات والمؤسس ــنوية لل ــر الس ــداد التقاري ــد إع ــاص بقواع الخ
ــن المخصــص لــكل بنــد ونســبة المنصــرف بنهايــة الســنة  بياًنــا ببنــود ومخصصــات الميزانيــة التشــغيلية، يبيِّ
الماليــة، وكذلــك المبانــي المملوكــة والمســتأجرة والقــوى البشــرية، ويوضــح العــدد والجنســية والوظائــف 

الشــاغرة عنــد نهايــة الســنة الماليــة.
وبشــأن التقريــر الســنوي للمؤسســة العامــة لمستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث للعــام 
المالــي 1441-1442هـــ، طالــب الشــورى بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة لتحديــث وتطويــر البنيــة التحتيــة 
ــة  ــاءات الطبي ــتقطاب الكف ــي اس ــع ف ــة التوس ــى المؤسس ــد أن عل ــة، وأك ــي القديم ــي المبان ــائية ف واإلنش
ــة  ــة، ومواصل ــات الدقيق ــم للتخصص ــعودي، وابتعاثه ــاص الس ــهادة االختص ــى ش ــن عل ــة للحاصلي الوطني
ــب  ــت زين ــد أن قدم ــا بع ــي أخذه ــس الت ــرارات المجل ــددت ق ــن. وش ــين الصحيي ــاث للممارس ــج االبتع برنام
أبــو طالــب، رئيــس اللجنــة الصحيــة، رأي اللجنــة وتوصياتهــا، أن علــى المؤسســة العامــة لمستشــفى الملــك 
فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث العمــل علــى ســرعة إنشــاء مشــروع مبنــى التقنيــة الحيويــة والتدريــب 
وتضمينــه مختبــر األحيــاء الدقيقــة مــن الدرجــة الثالثــة، وتطويــر مشــروع ممارســات التصنيــع الجيــد )جــي إم 

بــي(، واألدويــة البيولوجيــة والمناعيــة والجينيــة.
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وقالــت الــوزارة فــي بيــان لهــا إنــه تقــرر قصــر إتاحــة التســجيل للراغبيــن فــي أداء مناســك الحــج لعــام 1442هـــ 
للمواطنيــن والمقيميــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية فقــط، وذلــك مــن خــالل المســار اإللكترونــي 
ــع  ــالمة، م ــن وس ــة وأم ــي صح ــعائر ف ــن أداء الش ــا يضم ــرة، بم ــج والعم ــتطلقه وزارة الح ــذي س ــاج ال للحج
ــة،  ــل أداء الفريض ــع مراح ــي جمي ــة ف ــات األمني ــة والمتطلب ــر الصحي ــة والمعايي ــط التنظيمي ــزام بالضواب االلت

وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
- إجمالــي أعــداد الحجــاج لعــام 1442هـــ هــو )60 ألــف حــاج(، للمقيميــن مــن جميــع الجنســيات والمواطنيــن فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.
ــراض  ــن األم ــة م ــام 1442هـــ خالي ــج لع ــك الح ــي أداء مناس ــن ف ــة للراغبي ــة الصحي ــون الحال ــرورة أن تك - ض

المزمنــة.
- أداء مناســك الحــج لهــذا العــام 1442هـــ ســيقتصر علــى الفئــات العمريــة مــن )18 إلــى 65 عاًمــا( للحاصليــن 
علــى اللقــاح، وفــق الضوابــط واآلليــات المتبعــة فــي المملكــة لفئــات التحصيــن )محصــن، أو محصــن أكمــل 

جرعــة واحــدة وأمضــى 14 يوًمــا، أو محصــن متعــاٍف مــن اإلصابــة(.
ــة الســعودية وهــي تتشــرف باســتضافة الحجــاج فــي  وتشــير وزارة الحــج والعمــرة إلــى أن المملكــة العربي
كل عــام، تؤكــد أن هــذا الترتيــب يأتــي مــن منطلــق حرصهــا الدائــم علــى صحــة الحجــاج وســالمتهم وأمنهــم 
ــتراطات  ــع االش ــق جمي ــة لتحقي ــط التنفيذي ــع الخط ــى وض ــت عل ــد حرص ــذا فق ــا؛ ول ــم أيًض ــالمة بلدانه وس
وتوافــر جميــع المعاييــر الصحيــة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة اتبــاع جميــع اإلجــراءات االحترازيــة وتطبيقهــا أثنــاء 

تأديــة الحــاج للمناســك.
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بعــث خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، برقيــة تهنئــة، لمعالــي الســيد 
»أنطونيــو غوتيــرس«، األميــن العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة، بمناســبة فــوزه بواليــة ثانيــة.

ــا لألمــم المتحــدة، أن نبعــث لكــم  ــا عاًم ــة أميًن ــة ثاني وقــال الملــك المفــدى: »يســرنا بمناســبة فوزكــم بوالي
أجمــل التهانــي، وأطيــب التمنيــات بالنجــاح، مؤكديــن حــرص المملكــة العربيــة الســعودية علــى المضــي ُقدًمــا 
فــي تحمــل مســؤولياتها اإلقليميــة والدوليــة وعزمهــا علــى دعــم منظمــة األمــم المتحــدة فيمــا تبذلــه مــن 

جهــوٍد ومســاٍع حميــدة«.
ــب  ــة، لصاح ــة تهنئ ــعود، برقي ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــث خ ــا بع كم
الســمو الملــي الــدوق هنــري، الــدوق األكبــر لدوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى، بمناســبة ذكــرى اليــوم الوطنــي 

لبــالده.

امللك وولي العهد يؤكدان دعم األمم املتحدة 

التقــى صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز، ولــي العهــد، نائــب رئيــس مجلــس 
ــر  ــؤون تغي ــة لش ــدة األميركي ــات المتح ــس الوالي ــوث رئي ــي مبع ــاض، معال ــي الري ــاع، ف ــر الدف ــوزراء، وزي ال
المنــاخ الســيد »جــون كيــري«. وجــرى خــالل اللقــاء اســتعراض الجهــود الدوليــة المبذولــة لمواجهــة ظاهــرة 

التغيــر المناخــي. 
كمــا تنــاول اللقــاء الحديــث حــول مبــادرات المملكــة النوعيــة فــي مواجهــة ظاهــرة التغيــر المناخــي وخفــض 
ــرق  ــراء« و«الش ــعودية الخض ــا »الس ــا مبادرت ــي مقدمته ــا، وف ــة ومكوناته ــى البيئ ــاظ عل ــات، والحف االنبعاث
ــع  ــي دف ــي ف ــام الماض ــرين الع ــة العش ــتها مجموع ــالل رئاس ــا خ ــى جهوده ــة إل ــر«، إضاف ــط األخض األوس

تبنــي مفاهيــم االقتصــاد الدائــري للكربــون. 
حضــر اللقــاء صاحــب الســمو الملــي األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، وزيــر الطاقــة، وصاحــب 
الســمو الملــي األميــر خالــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائــب وزيــر الدفــاع، وصاحــب الســمو األميــر فيصــل 
ــن  ــدس عبدالرحم ــة، المهن ــاه والزراع ــة والمي ــر البيئ ــي وزي ــة، ومعال ــر الخارجي ــدهللا، وزي ــن عب ــان ب ــن فرح ب
ــا  ــيدة »مارتين ــة الس ــة بالمملك ــفارة األميركي ــال الس ــة بأعم ــريك، القائم ــب األمي ــن الجان ــر م ــي. وحض الفضل
ســترونغ«، ورئيــس فريــق طمــوح المنــاخ والتنفيــذ الســيد »جوناثــان بيرشــينج«، ورئيــس االبتــكار واالكتمــال 

العالمــي الســيد »فــارون ســيفارام«. 
ــدر  ــعودية، أص ــة الس ــة العربي ــري« للمملك ــون كي ــاخ »ج ــاص للمن ــي الخ ــوث الرئاس ــارة المبع ــام زي ــي خت وف
البلــدان تصريًحــا مشــترًكا بااللتــزام بمواجهــة التحديــات المتزايــدة للتغيــر المناخــي بجديــة وعلــى وجه الســرعة. 
وســيعمل البلــدان علــى تعزيــز تطبيــق اتفاقيــة باريــس والتشــجيع الفعــال لقمــة ناجحــة لــدول مجموعــة 
العشــرين فــي إيطاليــا والــدورة السادســة والعشــرين لمؤتمــر األطــراف فــي غالســكو. ويؤكــد كال البلديــن 
أهميــة تخفيــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، واتخــاذ إجــراءات للتكيــف المناخــي خــالل العقــد الحالــي 

لتالفــي النتائــج المترتبــة علــى التغيــر المناخــي.

بيان سعودي - أميركي عن تحديات التغير املناخي
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ــة  ــموه، ولحكوم ــعادة لس ــة والس ــات بالصح ــب التمني ــي، وأطي ــدق التهان ــن أص ــدى، ع ــك المف ــرب المل وأع
ــار. ــدم واالزده ــراد التق ــق، اط ــرى الصدي ــمبورغ الكب ــة لوكس ــعب دوقي وش

كمــا بعــث صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، نائــب 
ــام  ــن الع ــرس«، األمي ــو غوتي ــيد »أنطوني ــي الس ــة، لمعال ــة تهنئ ــاع، برقي ــر الدف ــوزراء، وزي ــس ال ــس مجل رئي

لمنظمــة األمــم المتحــدة بمناســبة فــوزه بواليــة ثانيــة.
وقــال ســمو ولــي العهــد الســعودي: »يســعدنا بمناســبة فوزكــم بواليــة ثانيــة أميًنــا عاًمــا لألمــم المتحــدة، 

أن نعــرب لكــم عــن أصــدق التهانــي، وأطيــب التمنيــات بالنجــاح، راجيــن لكــم دوام الصحــة والســعادة«.
كمــا بعــث صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولــي العهــد، نائــب 
ــر  ــر الدفــاع، برقيــة تهنئــة، لصاحــب الســمو الملــي الــدوق هنــري، الــدوق األكب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزي

لدوقيــة لوكســمبورغ الكبــرى، بمناســبة ذكــرى اليــوم الوطنــي لبــالده.
ــعادة  ــة والس ــور الصح ــات بموف ــدق التمني ــي وأص ــب التهان ــن أطي ــعودي، ع ــد الس ــي العه ــمو ول ــر س وعب

ــار. ــدم واالزده ــن التق ــد م ــق، المزي ــرى الصدي ــمبورغ الكب ــة لوكس ــعب دوقي ــة وش ــا لحكوم ــموه، راجًي لس

التقــى صاحــب الســمو األميــر فيصــل بــن فرحــان بــن عبــدهللا، وزيــر الخارجيــة، معالــي وزيــر خارجيــة الواليــات 
المتحــدة األميركيــة »أنتونــي بلينكــن«، وذلــك علــى هامــش اجتمــاع وزراء الخارجيــة والتنميــة لــدول مجموعــة 

العشــرين فــي مدينــة ماتيــرا اإليطاليــة.
وجــرى خــالل اللقــاء اســتعراض أوجــه الشــراكة االســتراتيجية بيــن البلديــن الصديقيــن، وبحــث ســبل دعهمــا 
ــع  ــرز المواضي ــى أب ــان إل ــرق الجانب ــا تط ــتركة. كم ــح المش ــدم المصال ــا يخ ــاالت بم ــتى المج ــي ش ــا ف وتعزيزه
المطروحــة فــي اجتمــاع وزراء خارجيــة دول مجموعــة العشــرين، وبحثــا تعزيــز التنســيق المشــترك بيــن 
الحوثــي  إيــران لميليشــيا  المنطقــة، ووقــف تمويــل  التخريبيــة فــي  اإليرانيــة  التدخــالت  البلديــن لوقــف 
اإلرهابيــة فــي اليمــن والجماعــات اإلرهابيــة المتطرفــة التــي تهــدد الســلم واألمــن الدولييــن. وناقشــا أيًضــا 

ــة. ــة والدولي ــاحتين اإلقليمي ــى الس ــتجدات عل ــر المس آخ
حضــر اللقــاء صاحــب الســمو الملــي األميــر فيصــل بــن ســطام بــن عبدالعزيــز، ســفير خــادم الحرميــن 

الشــريفين لــدى جمهوريــة إيطاليــا، ومديــر عــام مكتــب ســمو وزيــر الخارجيــة، عبدالرحمــن الــداود.

مبـاحثات سعـودية - أميـركية لـوقف التدخـالت 
اإليرانية باملنطقة 
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المــدارس والجامعــات،  الثقافــي أهــم األخبــار العلميــة والثقافيــة وأهــم أخبــار  نســتعرض فــي الملــف 
والمؤتمــرات والنــدوات التــي نظمــت فــي المملكــة خــالل شــهر يونيــو. 

امللف الثقايف
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ــن  ــل، م ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة اإلم ــة بجامع ــارات الطبي ــاث واالستش ــد األبح ــي بمعه ــق بحث ــح فري نج
ــد- 19(. األداة  ــا )كوفي ــروس كورون ــراض في ــبب ألع ــروس المس ــريعة للفي ــخيص س ــى أداة تش ــل إل التوص
ــين  ــى تحس ــد عل ــة وتعتم ــرق التقليدي ــة بالط ــخيص مقارن ــة للتش ــاءة العالي ــة والكف ــرعة والدق ــز بالس تتمي
تفاعــل البلمــرة المتسلســل متعــدد )PCR(، وتــمَّ نشــر ورقتيــن علميتيــن بشــأنها فــي مجــالت علميــة 

ــة.  ــة مرموق عالمي
المشــروع البحثــي يعــدُّ أحــد مشــروعات التمويــل المؤسســي الممــول مــن وزارة التعليم. وحصل االكتشــاف 
علــى موافقــة الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء؛ لكونــه يعــدُّ إحــدى التقنيــات البحثيــة الواعــدة التي مــن الممكن 

تســويقها كأحــد أهــم المنتجــات البحثية. 
التقنيــة تســتهدف ثالثــة جينــات بــداًل مــن جيــن واحــد - جينــان فــي الفيــروس وجيــن فــي اإلنســان - ويتــم 
ــة  ــغيل 91 عين ــتطيع تش ــدة تس ــة الجدي ــذه التقني ــا. وه ــتخدمة حالًي ــة المس ــن التقني ــدرة 300% م ــق بق التحق
ــات  ــن العين ــر م ــذ أكث ــت وأخ ــل الوق ــي تقلي ــعفنا ف ــا يس ــة؛ مم ــاوز 45 دقيق ــدة ال تتج ــي م ــدة ف ــرة واح لم
وتقليــل التكلفــة علــى المستشــفيات والدقــة، وقــد صممــت هــذه التقنيــة لتخــدم الفيــروس المنتشــر فــي 
ــر أخــذ مســحة مــن الحلــق أو مــن أي ســوائل أخــرى مــن الجســم. التجــارب المعمليــة للعينــات  المملكــة عب
»التشــخيص خــارج الجســم« نجحــت فــي مراكــز الجامعــة وبالتعــاون مــع مستشــفى الملــك فهــد الجامعــي 
بالخبــر ومستشــفى الملــك فهــد التخصصــي بالدمــام وجــرى مطابقتهــا 100%، وتــم تقديمهــا كبــراءة اختــراع 

ــريك 2021م.  ــة األمي ــاركات التجاري ــراع والم ــراءات االخت ــب ب لمكت
ويســتمر العمــل علــى تســويق المنتــج بعــد نشــره وأخــذ موافقــة لجنــة أخالقيــات البحــث العلمــي والمعتمدة 
الملــك عبدالعزيــز  الحيــة مــن مدينــة  الكائنــات  العلمــي علــى  البحــث  الوطنيــة ألخالقيــات  اللجنــة  مــن 
ــات  ــى العين ــريرًيا عل ــث س ــراء البح ــدواء، بإج ــذاء وال ــة الغ ــة هيئ ــى موافق ــول عل ــة، والحص ــوم والتقني للعل
فــي المستشــفيات كبحــث علمــي، وتــم تقديمــه لمكتــب بــراءات االختراعــات األميــريك والعالمــات التجاريــة 

ــي. ــاد المعرف ــي االقتص ــرة ف ــدة ومبتك ــة جدي كتقني

ابـتـكـار سـعـودي يـسـّرع تـشـخيـص اإلصـابـة 
بـ»كورونا« 
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ــي  ــات ف ــن والمعلم ــن المعلمي ــدًدا م ــيخ، ع ــد آل الش ــن محم ــد ب ــور حم ــم، الدكت ــر التعلي ــي وزي ــى معال التق
إدارات التعليــم بالمناطــق والمحافظــات، للحديــث عــن تطويــر المناهــج والخطــط الدراســية، وتطبيــق 
ــل. ــي المقب ــام الدراس ــا الع ــي تطبيقه ــوزارة ف ــتبدأ ال ــي س ــة الت ــول الثالث ــة والفص ــة العام ــارات الثانوي مس
ــم  ــات وجهوده ــن والمعلم ــا دور المعلمي ــم، مثمًن ــتمر للتعلي ــيدة المس ــادة الرش ــم القي ــه بدع ــوه معالي ون
المخلصــة، وتفانيهــم فــي أداء رســالتهم ومواقفهــم اإليجابيــة التــي أثبتــت أن الجميــع علــى قــدر الثقــة 

ــة. ــات كاف ــة التحدي ــي مواجه ــؤولية ف والمس
وكشــف معاليــه عــن إطــالق الــوزارة قريًبــا منصة قادة المســتقبل؛ إلعــداد جيل مــن المعلميــن والمعلمات 

فــي مهمــة القيــادة التعليمية وصناعة المســتقبل.
وقــال: »إن وزارة التعليــم تعمــل علــى تعزيــز الشــراكة مــع المعلميــن والمعلمــات، والعمــل كفريــق واحــد 
ــا، عــاًدا  ــم، وزيــادة كفــاءة منظومــة التعليــم، بمــا يســهم فــي بنــاء إنســان منافــس عالمًي لرفــع نواتــج التعّل

إطـالق منـصـة قـادة املـستـقبل..
قـريًبا

كشــفت هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب، ممثلــة فــي المركــز الوطنــي للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، 
ــا، وذلــك ضمــن  ــا أكاديمًي مؤسســتين تعليميتيــن إحداهمــا حكوميــة واألخــرى أهليــة، إضافــة إلــى 41 برنامًج

ــو 2021م(. ــاد )ماي ــعة لالعتم ــدورة التاس ــن ال ــة م ــة الرابع الجول
ومنحــت الهيئــة شــهادتي اعتمــاد أكاديمــي مشــروط لــكل مــن جامعــة الباحــة وكليــة محمــد المانــع للعلــوم 
الطبيــة، حيــث تمتــد فتــرة االعتمــاد مــن 1 مايــو 2021 حتــى 30 أبريــل 2025م. كمــا وافقــت علــى تحويــل اعتمــاد 
جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية وجامعــة الجــوف وكليــة العنايــة الطبيــة وكليــة البترجــي الطبية 
مــن اعتمــاد مشــروط إلــى اعتمــاد كامــل، باإلضافــة إلــى تحويــل اعتمــاد برنامــج الرياضيــات بجامعــة الملــك 
ــم إلــى اعتمــاد كامــل، وذلــك بعــد اســتيفاء شــروط  ــة بجامعــة ريــاض العل ــوم الصيدل ســعود وبرنامــج عل

االعتمــاد.
ومنحــت الهيئــة عــدًدا مــن برامــج البكالوريــوس شــهادة االعتمــاد البرامجــي الكامــل حتــى أبريــل 2028م 
لــكلٍّ مــن: برنامجــي التغذيــة العالجيــة والعــالج الطبيعــي بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، وبرنامــج 
الهندســة الكهربائيــة بجامعــة الجــوف، وبرنامجــي الطــب والجراحــة ودكتــور صيدلــي بجامعــة الطائــف، 
ــة  ــة بجامع ــة األغذي ــوم وتقني ــج عل ــة، وبرنام ــة المجمع ــي بجامع ــل الطب ــي والتأهي ــالج الطبيع ــج الع وبرنام
الملــك فيصــل، وبرامــج الطــب والجراحــة وطــب وجراحــة الفــم واألســنان والعــالج الطبيعــي بجامعــة جــازان، 

ــة.  ــل الجامعي ــة الجبي ــة بكلي ــة الميكانيكي ــج الهندس وبرنام
وقــد وضعــت الهيئــة آليــة محــددة لمنــح االعتمــاد المشــروط، حيــث تتنــوع مــدة االعتمــاد مــا بيــن ســنتين 
ــة  ــر فريــق المراجعــة المســتقل وقــرار لجن إلــى أربــع ســنوات، وذلــك حســب الشــروط المحــددة فــي تقري

ــاد. االعتم

اعتماد مؤسستين تعليميتين و41 برنامًجا أكاديمًيا
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التعليــم - عــن ُبعــد - أحــد أهــم قصــص النجــاح التــي ســّطرها المعلمــون والمعلمــات فــي منصــة )مدرســتي( 
مــع طالبهــم فــي الفصــول االفتراضيــة، حيــث تمكــن الوطــن خاللهــا مــن تحقيــق منجــزات غيــر مســبوقة 

بشــهادة المنظمــات الدوليــة«.
ــًرا شــكلًيا،  ــق، وليــس تطوي ــر حقيقــي وعمي ــة تطوي ــم يمــر بمرحل ــى أن التعلي ــم النظــر إل ــر التعلي ولفــت وزي
والجميــع فيــه شــركاء؛ لتحقيــق مســتهدفات وتطلعــات »رؤيــة المملكــة 2030« مــن قطــاع التعليــم، وبرنامج 

تنميــة القــدرات البشــرية، واالســتجابة لمتطلبــات التنميــة، واحتياجــات المســتقبل.

ج صاحــب الســمو الملــي األميــر خالــد الفيصــل، مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر منطقــة مكــة  تــوَّ
المكرمــة، الفائزيــن الســتة فــي مســابقة تحــدي أيــام مكــة للبرمجــة والــذكاء االصطناعــي.

ــة  ــة المكرم ــة مك ــروعات منطق ــرض مش ــات مع ــي لفعالي ــل الختام ــموه الحف ــور س ــدى حض ــك ل ــاء ذل ج
د داخــل أكبــر قبــة بالعالــم »جــدة ســوبردوم« واســتمر علــى  الرقمــي »بنــاء اإلنســان وتنميــة المــكان« المشــيَّ

مــدى أســبوع.
ــي:  ــو التال ــى النح ــي عل ــذكاء االصطناع ــة وال ــة للبرمج ــام مك ــدي أي ــارات تح ــي مس ــن ف ــموه الفائزي م س ــرَّ وك
فــي مســار الحــج والعمــرة فــاز كلٌّ مــن تطبيــق »أرشــدني« مــن جامعــة جــدة، الــذي يهــدف إلــى إلــزام جميــع 
الحمــالت المعتمــدة فــي الحــج والمصــرح لهــا بالتســجيل فيــه ليســهل علــى الحــاج اختبــار الحملــة المناســبة 
لــه، كمــا يقــوم بتنظيــم الحشــود مــن خــالل إرســال تصاريــح تســمح للحــاج بالذهــاب ألي مشــعر من مشــاعر 

الحــج ألداء نســكه ومتابعتــه.
وربــح فــي ذات المســار، تطبيــق »التجويــد الرقمــي« مــن جامعــة أم القــرى والهــادف إلــى أتمتــة مراقبــة رحلــة 

الحــاج والمعتمــر باســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي لتجويــد الخدمــات المقدمــة لضيــوف الرحمــن.
فــي حيــن كســب فــي مســار الخدمــات كلٌّ مــن تطبيــق »ســالك« مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز لتوظيــف 
ــي  ــة 2030« ف ــة المملك ــق »رؤي ــات، وتحقي ــإدارة المركب ــع ب ــدم المجتم ــروري يخ ــام م ــر نظ ــي تطوي ــة ف التقني
ــاءة  ــة إلض ــة بديل ــرى كطاق ــة أم الق ــن جامع ــق و«ُدري« م ــاة، وتطبي ــودة الحي ــين ج ــي وتحس ــول الرقم التح
ــياحة  ــار الس ــي مس ــة. وف ــة كهربائي ــى طاق ــة إل ــة الحركي ــل الطاق ــالل تحوي ــن خ ــة م ــة المكرم ــة مك منطق
تفــوق كل مــن تطبيــق »جــدول« مــن جامعــة الملــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة وهــي منصــة موحــدة 
قائمــة علــى األتمتــة والمعلومــات تســمح للمســتخدم بتخطيــط رحلتــه بالكامــل بنــاء علــى رغباتــه الشــخصية 
المتعلقــة باألماكــن والوجهــات الســياحية فــي المملكــة، وتطبيــق »أومــأ« مــن جامعــة جــدة لتطويــر التجربــة 

تـكريم الفـائزين فـي تحـدي أيـام مـكة للبرمجة 
والذكاء االصطناعي
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ــة  ــم األثري ــاد للمعال ــة األبع ــات ثالثي ــاهد ومعلوم ــة مش ــزز، لرؤي ــع المع ــة الواق ــتخدام تقني ــياحية باس الس
ــية. ــة المنس والتاريخي

وشــهد ســمو األميــر خالــد الفيصــل الجلســة الحواريــة التــي عقــدت تحــت عنــوان: »اإلعــالم واإلعــالن 
والخدمــات فــي ظــل الرقمنــة«، تحــدث فيهــا كل مــن معالــي نائــب وزيــر الحــج والعمــرة الدكتــور عبدالفتــاح 
بــن ســليمان مشــاط، ومعالــي مديــر مركــز المعلومــات الوطنــي الدكتــور عصــام الوقيــت، ورئيــس جامعــة 
ــي،  ــان الصين ــن عثم ــة الوط ــر صحيف ــس تحري ــان، ورئي ــي تش ــور تون ــة الدكت ــوم والتقني ــدهللا للع ــك عب المل

ــقيقي. ــرح الش ــا مف ــي، وأداره ــد الخريج ــة محم ــات الخارجي ــة لإلعالن ــركة العربي ــذي لش ــس التنفي والرئي



ــالل  ــعودية خ ــة الس ــداث الرياضي ــات واألح ــة والمهرجان ــات الترفيهي ــم الفعالي ــف أه ــذا المل ــي ه ــع ف نطال
ــن. ــة للمواطني ــن الرفاهي ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أكب ــل تحقي ــن أج ــة م ــود الحكوم ــو، وجه ــهر يوني ش

امللف الترفيهي
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كشــف نــادي اإلبــل عــن قــرب انطــالق مهرجانــات اإلبــل فــي المناطــق، وفــق مــا ذكــره الشــيخ فهــد بــن 
فــالح بــن حثليــن، رئيــس النــادي. وقــد لقيــت هــذه المبــادرة الداعمــة الترحيــب علــى نطــاق واســع مــن أهــل 
اإلبــل كونهــا ســتعزز مــن القيمــة الســوقية لإلبــل وتنشــط حركــة البيــع والشــراء علــى نطــاق أســواق اإلبــل 

فــي المملكــة.
وأكــد ابــن حثليــن أنــه ُوضــع آليــة للحــد مــن العبــث باإلبــل عــن طريــق إنشــاء مراكــز للكشــف عــن العبــث، 

ــة.  ــات الرادع ــق العقوب ــث، وتطبي ــي العب ــى ممارس ــض عل والقب
مــن جانــب آخــر، عبــر فــارس بــن دبيان الســبيعي، مالــك اإلبــل المعروفــة )الســلطانيات(، عــن الشــكر الجزيل 
لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز - حفظــه هللا - ولعــراب التطويــر والداعــم 
الرئيــس لمهرجــان الملــك عبدالعزيــز، ولــي العهــد صاحــب الســمو الملــي األميــر محمــد بــن ســلمان - 
حفظــه هللا - علــى مــا نحظــى بــه كمواطنيــن بشــكل عــام، وعلــى رعايتهــم ودعمهــم لتراثنــا ورفعهــم للقيمة 
ــه  ــا تحمل ــي بم ــان عالم ــل مهرج ــز لإلب ــك عبدالعزي ــان المل ــاف: مهرج ــاص. وأض ــكل خ ــل بش ــوقية لإلب الس
الكلمــة مــن معنــى. قــام نــادي اإلبــل بتوجيهــات خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، 
ــر محمــد بــن ســلمان - يحفظهمــا هللا - بإقامــة  وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملــي األمي

المهرجــان الــذي ال يضاهيــه مهرجــان آخــر ليــس علــى النطــاق المحلــي واإلقليمــي، بــل علــى نطــاق دولــي.

»اإلبل« يعلن قرب انطالق مزاينات املناطق

اســتقبل صاحــب الســمو الملــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز، أميــر 
ــن  ــز ب ــدس عبدالعزي ــم المهن ــة بالقصي ــاه والزراع ــة والمي ــرع وزارة البيئ ــر ف ــه، مدي ــم، بمكتب ــة القصي منطق
محمــد الرجيعــي، الــذي قــدم تقريــًرا عــن حملــة »أرض القصيــم خضــراء« لتنميــة الغطــاء النباتــي بالمنطقــة، 

ــوزان. ــن ال ــور عبدالرحم ــم الدكت ــارة القصي ــل إم ــور وكي ــوزارة، بحض ــرع ال ــطة ف ــادرات وأنش ــود ومب وجه
واســتمع ســموه لشــرٍح مفصــٍل مــن قبــل المهنــدس الرجيعــي عــن المواقــع التــي شــملتها »أرض القصيم 
خضــراء« فــي المرحلــة الســابعة لتطويــر الغطــاء النباتــي فــي المنطقــة التــي تتزامــن مــع حملــة وزارة البيئــة 
ــات  ــة والمتنزه ــات التنقي ــاجد ومحط ــات والمس ــع البلدي ــا مواق ــراء«، منه ــا خض ــة »لنجعله ــاه والزراع والمي
البريــة فــي المنطقــة، مشــيًرا إلــى أن تلــك الجهــود هــي لتنميــة الغطــاء النباتــي، والحفــاظ علــى الثــروة النباتية 
عبــر عــدة مبــادرات مختلفــة تســهم فــي تحقيــق مســتهدفات الــوزارة. وأشــار الرجيعي إلــى أن مبــادرة »أرض 

القصيــم خضــراء« تخطــت حاجــز المليــون شــتلة زراعيــة، فيمــا تتوالــى مســتهدفها فــي مراحلهــا القادمــة.
ه أميــر القصيــم بالدعــم المســتمر مــن القيــادة الرشــيدة لمبــادرات تنميــة الغطــاء النباتــي والعمــل علــى  ونــوَّ
ــات،  ــدرات واإلمكاني ــك الق ــل ذل ــخرت ألج ــة، وس ــروة النباتي ــز الث ــن، وتعزي ــراء بالوط ــق الخض ــر المناط تكثي
مؤكــًدا أهميــة الحفــاظ علــى الثــروة النباتيــة، وتعزيــز طــرق االســتفادة منهــا، والحفــاظ علــى الغطــاء 
ا ذلــك مســؤولية مشــتركة علــى الجميــع، مشــيًدا بمــا شــاهده واطلــع عليــه مــن أرقــام  النباتــي وتنميتــه، عــادًّ
ــم خضــراء« فــي مرحلتهــا الســابعة  ــة »أرض القصي ــوزارة فــي حمل ــات توضــح مــدى جهــود فــرع ال وإحصائي

ــاه والزراعــة »لنجعلهــا خضــراء«. ــة والمي ــة وزارة البيئ ــة مــع حمل المتزامن

»أرض القصيم خضراء« تخطت املليون شتلة
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أعلنــت »نيــوم« وجامعــة الملــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة »كاوســت« عــن دخولهمــا فــي مشــروع مشــترك 
إلنشــاء أكبــر حديقــة مرجانيــة فــي العالــم فــي جزيــرة شوشــة التــي تقــع علــى شــواطئ البحــر األحمــر فــي 

»نيــوم«.
ــار،  ــاحتها 100 هكت ــغ مس ــي تبل ــرة الت ــى الجزي ــة«، عل ــة المرجاني ــرة شوش ــة جزي ــم »حديق ــالق اس ــمَّ إط ــد ت وق
ــة وترميمهــا وتســريع حلــول  ــة الشــعاب المرجاني ــكارات وجهــود حماي ــا لعــرض ابت وســتصبح مركــًزا عالمًي
ــر المنــاخ، حيــث مــن المقــرر أن يكتمــل هــذا المشــروع فــي عــام 2025  الحفــاظ عليهــا فــي ظــل تبعــات تغّي

ــا فــي مجــال ترميــم وتنميــة الشــعاب المرجانيــة. لتصبــح »نيــوم« مــن خاللــه رائــدة عالمًي
ــاخ  ــر المن ــرة تغّي ــبب ظاه ــم بس ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــدة ف ــدات متزاي ــة لتهدي ــعاب المرجاني ــرض الش وتتع
والضغــوط البيئيــة األخــرى؛ وألن الشــعاب المرجانيــة ال يمكنهــا التعافــي عبــر التكاثــر والتطــور وغيرهــا مــن 
العمليــات الطبيعيــة األخــرى، فــإن تنميــة الشــعاب المرجانيــة فــي المــزارع البحريــة المتخصصــة ثــم زرعهــا 
فــي المناطــق التــي تضــم شــعاًبا مرجانيــة متدهــورة، أمــر بالــغ األهميــة الســتمرارية الحيــاة البحريــة فــي هــذه 

المناطــق.
كمــا أن حديقــة جزيــرة شوشــة المرجانيــة ستســتفيد مــن التقنيــات المتطــورة والخبــرات الفريــدة التــي 
تمتلكهــا »كاوســت« لتســريع نمــو الشــعاب المرجانيــة، وتعزيــز جهــود الحفــاظ على البيئــات البحريــة لألجيال 

القادمــة فــي المملكــة.

إنشاء أكبر حديقة مرجانية يف العالم
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ــة جديــدة علــى مســاحة  ــة ترفيهي ــذ ثالثــة مشــروعات تجاري ــورة تنفي ــة المن اعتمــدت أمانــة منطقــة المدين
إجمالــي تصــل إلــى 60.000 م2، وذلــك ضمــن خططهــا الراميــة إلــى تمكيــن القطــاع الخــاص مــن التوســع 
بالخدمــات المقدمــة ألهالــي وزوار المدينــة المنــورة وتوفيــر المزيــد مــن الخيــارات التجاريــة والترفيهيــة 
المتنوعــة التــي تتوافــق مــع توجــه األمانــة فــي تعزيــز الهويــة البصريــة والعمرانيــة وتحســين المشــهد 

الحضــري بالمدينــة المنــورة.
وتتكــون المشــروعات الجديــدة المعتمــدة إنشــاء مشــروع تجــاري ترفيهــي علــى طريــق الهجــرة بمســاحة 
ــا و22 منفــًذا فــي مواقــع مخصصــة  42 ألــف متــر مربــع تضــاف إلــى البيئــة العمرانيــة ليشــمل 51 محــاًل تجارًي
لبيــع المــواد الغذائيــة، باإلضافــة إلــى تخصيــص مواقــع للمعــارض التجاريــة، وخيــارات متنوعــة مــن المقاهــي 
والمطاعــم، إلــى جانــب تهيئــة مناطــق للجلســات المفتوحــة، ومناطــق أللعــاب األطفــال، وتوفيــر مجموعــة 

مــن الخدمــات العامــة، ومناطــق المصليــات، ومواقــف الســيارات.
ويضــم المشــروع الثانــي الــذي ســيتم إنشــاؤه علــى طريــق قبــاء بحــي الســد علــى مســاحة 13 ألــف متــر مربــع، 
ــم  ــا ت ــة. كم ــات العام ــراء والخدم ــطحات الخض ــن بالمس ــا ويتزي ــا تجارًي ــن 58 معرًض ــون م ــا يتك ــوًقا تجارًي س
اعتمــاد المشــروع التجــاري الترفيهــي الثالــث ليكــون علــى طريــق األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز )حــي العريــض( 
ويضــم أربعــة معــارض تجاريــة علــى مســاحة 560 متــًرا مربًعــا، وتتوســطه المســطحات الخضــراء والحديقــة 

المفتوحــة علــى مســاحة 2000 متــر مربــع.

3 مشروعات تجارية ترفيهية باملدينة املنورة
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