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حممد بن سلمان.. 
ورؤية احلاضر 

للمستقبل

الذكرة الثالثة ملبايعة ولي العهد
عدد خاص مبناسبة





إن الوطن على موعد جديد مع ملك مثقف يمتلك من الخبرة الطويلة والدراية الواسعة بشؤون السياسة والحكم ، 
كما يتميز خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان - حفظه الله - بالحميمية والعناية بالثقافة واملتابعة الدؤوبة للثقافة 
واإلعالم وتصحيح ما يقع من أخطاء على نحو يتجسد فيه العمق الثقافي لتلك الشخصية الثرية التي كنا نحن في 
مجلة مناسبات ضمن ما حظي بأكثر من الثقافة من لدن مقامه السامي الكريم ، حني كتب لنا – حفظه الله - يصوب 

بيانات صورة وردت بالخطأ في أحد أعداد املجلة.
- بداية عهده بحملة من  الله  اب��ن عبدالعزيز آل سعود – حفظه  امللك سلمان  الشريفني  الحرمني  لقد أس��س خ��ادم 
ا 

ً
األساسيات املحكمة في تعزيز رؤية متكاملة وقراءة تفصيلية للعديد من املعالم البارزة وخطوط املستقبل ، مرتكز

على ساحة الواقع ، ومفنًدا معطياته على كافة املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية ، بمحاور ارتكزت على عالج الشأن 
املحلي من خالل تحقيق رفاهية املواطن التي اتخذ منها منطلًقا لصالح األوضاع وديمومة االستقرار .

لقد كرس امللك املفدى – أيده الله - التزامه بالشرع الحنيف وتمسكه باملنهج القويم الذي سار عليه امللك املؤسس 
وامللوك من بعده مشدًدا على أن الكل لخدمة الدين والوطن واملواطن ، وأن العدالة االجتماعية أساس ال يصح املساس به . 

فاملواطنون سواسية واملناطق ليس بينها تفريق ، والعدل أساس تجب صيانته واألمن والتنمية هدف البد منه . 
-  مرحلة مهمة ونقلة نوعية في مختلف  الله  الشريفني - حفظه  الحرمني  اليوم في عهد خ��ادم  اململكة تعيش  إن 
املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية رغم الظروف  الصعبة في أزمة كورونا وغيرها من املجاالت التي تالمس 
حياة املواطن اليومية وتحسن من مستواه املعيشي ، فالشعب السعودي يتطلع بثقة وآمال كبيرة إلى مليكه الذي أحبه 

وعرف صدقه ونبله وسجاياه الحميدة .
كما أن الذي يبدو جلًيا لقارئ املشهد الجديد الذي تعيشه بالدنا في هذا العقد الزاهر . يشعر بتفاؤل كبير إزاء 
واحد من أبرز عناوين هذا العهد الجديد ، أال وهو تمكني الشباب ووضع الثقة بالقيادات الشابة لتبدأ مبكًرا رحلتها 
. ويبقى  ال���وزارات والهيئات واملؤسسات  الدماء الشابة في ع��روق قطاع غير يسير من  العطاء السياسي . بضخ  في 
املثال األبرز على هذا التوجه الجديد في عهد الشباب ، هذه الثقة امللكية الغالية بصاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان وليا للعهد ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية . وهي ثقة مستحقة بأمير شاب تنبأ له الجميع منذ 
سنوات بدور قيادي تنامى مع نجاحاته الكبيرة في كل مهمة أوكلت إليه . وإن كانت شهادتي في سمو األمير محمد 
بن سلمان مجروحة ، لعالقة القرابة التي تربطني به ، لكني في األخير ال أتحدث عن رأيي الشخصي ، بقدر ما أتحدث 
بلسان كثير من الشخصيات اإلعالمية والثقافية كان الكالم عن الطاقات الهائلة والسمات الواعدة لألمير الشاب محور 
أحاديث طويلة دارت بيننا وانتهينا جميًعا إلى أننا أمام مالمح عهد الشباب بامتياز . وهو صورة مصغرة من املؤسس 

طيب الله ثراه
بقي أمر أرى أنه من األهمية بمكان وهو في واقعه أحد معوقات التنمية في بالدنا ، أال وهو ما نشهده من ضياع 
لقرارات ومشروعات وبرامج يبدأ بعض ال��وزراء في اتخاذها . ثم ما أن يتسلم ال��وزارة وزير جديد حتى تذهب أدراج 
الرياح . وتبدأ قيادات الوزارة الجديدة رحلة قرارات ومشروعات وبرامج جديدة أنفق فيها كثيًرا من وقت الوطن وماله 
وجهد أبنائه واألهم من ذلك من مسيرته التنموية ، فليت كل صاحب معال يعتزم تنفيذ مشروع ما يضعه بني يدي 
مجلس الوزراء ، وفي حال إقراره يتحول إلى برنامج وطني ملزم ملن يليه في منصبه ترشيًدا لهذا الهدر في وقت بالدنا 

وتحاشًيا لتعطيل مسيرتها التنموية . وبمناسبة ذكرى مرور ثالث سنوات على ذكرى مبايعة ولي العهد
بارك الله لبالدنا في خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ، وعضده ولي عهده صاحب السمو امللكي 

األمير محمد بن سلمان
وبهذه املناسبه الغالية على قلوبنا ونيابة  منتدى  أعضاء النخبة في قضايا وطنية نقدم جهد املقل ألسطورة العطاء 
السياسي محليا وعربيا وإسالمًيا فهو رجل املواقف ورجل املهمات الصعبة ولو نظرنا حكمته في رؤية ٢٠٣٠ م يتعلق 
بالشأن االقتصادي والتطوير وله مبادرات كثيرة وكبيرة في جميع املجاالت وقد عالج سموه االهتمام في األوضاع 
االقتصادية خاصة في أزمة فيروس كورونا داخليا وإقليما ودوليا حتى صارت اململكة بفضل الله محط أنظار العالم  

بأسره للحكمة والرؤية التي يتسم  بها .
 أمد الله في عمره وعمر خادم الحرمني الشريفني      حفظهما الله واليوم  وبالدنا  تنطلق بقوة وثبات طريق بناء 
املستقبل فإنه جدير بنا نحتفي في القائد الثاني الذي قاد مع خادم الحرمني الشريفني مسيرة  التنمية وأدام الله على 
وطننا نعمة األمن واألمان واستقرار ورغد عيش  في ظل القيادة الحكيمة ومن هذا املنطلق جاءت فكرة  إصدار عدد 
وثائقي في التزامن مع ذكري مرور ثالث سنوات على مبايعة  ولي العهد لكل ما تنطوي عليه من معلومات حصرية  
على يقني  جهد املقل وما تضمنه  من إضاءات . على منجزات ولي العهد ليس سوى غيض من فيض األمير محمد بن 
سلمان وعطائه الكبير والشكر موصول لجميع من أسهم في هذا الجهد املتواضع  والتحية من قبل ومن بعد لخادم 

الحرمني الشريفني وولي عهده األمني وللشعب السعودي الوفي والله الهادي إلى سواء السبيل
رئيس التحرير

خادم احلرمني ومتكني الشباب ... حممد 
بن سلمان أمنوذًجا 

خالد بن عبد احملسن 
بن محد التوجيري

من القلب
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كلمة قضايا وطنية

ال���ذك���ري ال��ث��ال��ث��ه مل��ب��اي��ع��ة.  ول��ي 
ب��ن سلمان   االم��ي��ر محمد  ال��ع��ه��د 
وهي يوم الوطن تلك املناسبة التي 
ترتعش أيدينا ،، ونحن نشرع في 
العدد الخاص بها الرتفاع قدرها 
ولو منزلتها وإلنها البدايه . بداية  
ال��ق��ي��ادات الشابة  ه��ذا الحلم ب��داي��ة 
الذي جعل العالم  ينحي له احتراًما 
وت��ق��دي��ر  واع��ت��راف��ا ب���دوره الكبير 
وال��دول��ي  املحلي  الصعيدين  علي 
معنا وك��ذل��ك االس��الم��ي  ف��ي هذا 
ال���ع���دد ن��ت��وق��ف ع���ن م��ح��ط��ات في 
سيرة الرجل الثاني في املمكة  من 
خالل انجازاته مناصبة مبادراته  
سيرته في جوانب حياته العمليه 
والسياسه  وال��خ��ي��ره  واالن��س��ان��ي��ه 
واالج����ت����م����اع����ي����ه واالق����ت����ص����ادي����ه 
ونقف خالل سيرته العطرة علي 
اه���م  امل��ح��ط��ات ال��ت��اري��خ��ي��ه لسمو 
ول������ي ال���ع���ه���د االم����ي����ر م���ح���م���د ب��ن 
الوطنية  االنجازات  سلمانوقائمة 
لكننا في  اكثر من صعيد،،  علي 
االخير نثق بني ما نقدمه بني يدي 
قارئنا الكريم في هذا العدد ليس 
سوي ومض خافت من ذلك البرق 
ال��ي س��واء السبيل  ال��ه��ادي  القديم 

ماذا قال زعماء العامل عن حممدبن الذي سبق املطر
سلمان...........................ص97
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نائيب رئيس التحرير :
 حييى زيلع  - صبار  العنيزي 
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مدير التحرير:
   - فوزية الطوالة  -  أمل بادواد

حتريــر :
-حصة عبد العزيز   - ريم اخلريصي
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رئيس التحرير:
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بن محد التوجيري

رئيس جملس االدارة:

األمرية هند بنت 
عبد الرمحن آل سعود

مستشارون
د حممد بن سعود املقبل

أد -  ابراهيم بن مبارك اجلوير
أد- عبداهلل  الفوزان

أد -خالد بن عبدالعزيز 
د .مها بنت خالد املزروع

 دعبداهلل بن صاحل اخلضريي
 د - سعود بن صاحل املصبيح

أ. خالد عبد العزيز الشريدة

أجنازات حممد بن سلمان منذ أن 
توىل هذه املهمة ..........ص25

رؤية أي دولة  ملستقبلها  تنطلق 
من مكامن القوة فيها........ص57

عاصفة احلزم موقف تارخيي 
عظيم ...........................ص159

أسرة التحرير
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قبل الطبع................................

ع��ن  ال���ص���ح���ة  وزارة  أع���ل���ن���ت 
ديكساميثازون  دواء  اعتمادها 
وهو دواء من عائلة الكورتيزون 
البروتوكول  وذلك ليكون ضمن 
 ،19  - كوفيد  مل��رض��ى  العالجي 
حيث بدأت في إعطاء هذا الدواء 
ل��ل��م��رض��ى امل��ن��وم��ني ف��ي أجنحة 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وف�����ي ال��ع��ن��اي��ات 
إلى  يحتاجون  وال��ذي��ن  ال��ح��رج��ة 
إلى  الصحة  وأش��ارت  أكسجني. 
وجود دراسة كبيرة قائمة حالًيا 
ونشرت بعض نتائجها باألمس 
حيث بينت ب��أن ه��ذا ال���دواء يقلل 
م����ن ال����وف����ي����ات مل���رض���ى ك���ورون���ا 
العناية  املنومني في   19 - كوفيد 
امل����رك����زة م���م���ن ه����م ع���ل���ى أج���ه���زة 

التنفس بمقدار ٣5 في املائة، كما 
أنه يقلل من وفيات املرضى الذين 
وليسوا  األكسجني  يستخدمون 
على أجهزة تنفس بنسبة ٢٠ في 
أن��ه��ا تقوم  ����دت الصحة  امل��ائ��ة وأكَّ
العالجي  ال��ب��روت��وك��ول  ب��ت��ح��دي��ث 

باستمرار   19  - كوفيد  مل��رض��ى 
ل���ه���ا ع���ائ���د  إلض�����اف�����ة أي أدوي���������ة 
إيجابي على املرضى حيث يتابع 
امل��خ��ت��ص��ون ف���ي ال�������وزارة ك���ل ما 
يصدر من مراكز األبحاث حول 

العالم وعلى مدار الساعة.

ح��ق��ق��ت امل��م��ل��ك��ة إن���ج���ازًا ج��دي��دًا في 
جائحة  مل��واج��ه��ة  الحثيثة  مساعيها 
ف���ي���روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د 
-19( م���ن خ���الل ت��وظ��ي��ف اإلم��ك��ان��ات 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة ل��ت��ك��ون ث���ال���ث دول���ة 
تطبيقًا  تطلق  ال��ع��امل��ي  امل��س��ت��وى  على 
 Exposure« ت���ق���ن���ي���ات  ي���س���ت���خ���دم 
مؤخرًا  طورتها  التي   »Notification
»أب��ل« و«ج��وج��ل« للمساعدة  شركتي 
ع��ل��ى ت��ن��ب��ي��ه امل��س��ت��خ��دم��ني ال���ذي���ن قد 
يصابون نتيجة االختالط بأشخاص 

ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وجاء هذا اإلنجاز بعد إطالق الهيئة 
السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي 
)سدايا( تطبيق »تباعد« بالتعاون مع 
على  التطبيق  ويعتمد  الصحة،  وزارة 
األجهزة  الستشعار  البلوتوث  تقنية 
وحفظ  املستخدم،  جهاز  من  القريبة 
هذه البيانات بشكل آمن ملدة 14 يومًا 
في  املستخدمني  تنبيه  ب��ه��دف  ف��ق��ط، 
أث��ن��اء  ف��ي  مل��ص��اب��ني  ح���ال مخالطتهم 
هذه املدة، ويتم إرسال رسائل التنبيه 
عند تبليغ أحد املستخدمني بأنه ثبتت 

إصابته بالفيروس.

التامة  ب��ال��س��ري��ة  التطبيق  ويتميز 
وح������م������اي������ة خ�����ص�����وص�����ي�����ة ب����ي����ان����ات 
معرفة  يتطلب  ال  ح��ي��ث  امل��س��ت��خ��دم، 
ال����ه����وي����ة، وي���م���ن���ح امل���س���ت���خ���دم ح���رّي���ة 
م���ش���ارك���ة ت��ش��خ��ي��ص إص���اب���ت���ه م��ن 
أن��ه مجاني عند  إل��ى  عدمها، إض��اف��ة 
اس����ت����خ����دام اإلن����ت����رن����ت. وم�����ن ف���وائ���د 
على  يساعد  أن��ه  التطبيق  اس��ت��خ��دام 
احتواء األزمة، وعودة األشخاص إلى 
ممارسة حياتهم الطبيعية، مع األخذ 
االحترازية  اإلج���راءات  االعتبار  بعني 

الالزمة التي أقرتها الجهات املعنية.

»الصحة« تعتمد »ديكساميثازون « ملرضى كورونا

اململكة الثالثة عامليًا يف توظيف 
التقنيات احلديثة الحتواء أزمة كورونا
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................................قبل الطبع

م�������ت امل����م����ل����ك����ة ي���������وم أم�����س  ق�������دَّ
الخالف  إلنهاء  مقترًحا  الخميس 
ب���ني ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ش��رع��ي��ة 

واملجلس االنتقالي.
 وذكرت العربية نقاًل عن رويترز 
يتضمن  ال���س���ع���ودي  امل���ق���ت���رح  أن 
أب��ني،  ف��ي  والقتال  التصعيد  وق��ف 
ل���إدارة  االنتقالي  املجلس  وإل��غ��اء 

الذاتية.

السعودي  املقترح  يشمل  كما   
ال��ي��م��ن��ي محافًظا  ال��رئ��ي��س  ت��ع��ي��ني 

ومدير أمن في عدن.
 وتضمن املقترح أيًضا تشكيل 
إع��ادة  بعد  ج��دي��دة  يمنية  حكومة 

انتشار قوات الطرفني.
 وح���س���ب روي�����ت�����رز، ك��ش��ف��ت ٣ 
إطار  اقترحت  اململكة  أن  مصادر 
في  األخيرة  املواجهة  إلنهاء  عمل 

جنوب اليمن تحت مظلة التحالف.
 وك��ان��ت اش��ت��ب��اك��ات سابقة بني 
الحكومة اليمنية الشرعية واملجلس 
االن��ت��ق��ال��ي ال��ج��ن��وب��ي ق���د أدت إل��ى 
ت��ع��ق��ي��د م���س���اع���ي األم������م امل��ت��ح��دة 
إلنهاء الصراع الذي يشهده اليمن، 
وح���م���اي���ة ق���ط���اع ال��ص��ح��ة امل��ت��ع��ث��ر 
م��ن وب����اء ك��وف��ي��د-19 ال��ن��اج��م عن 

فيروس كورونا.

حققت اململكة العربية السعودية 
املرتبة ال�1٢ في مؤشر توافر رأس 
املال الجريء ضمن أبرز املؤشرات 
الفرعية في تقرير الكتاب السنوي 
عن  ال���ص���ادر  ال��ع��امل��ي��ة  للتنافسية 

مركز التنافسية العاملي.
 وي��أت��ي ه���ذا ال��ت��رت��ي��ب ان��ع��ك��اًس��ا 
للمنشآت  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ح��رص 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة »م��ن��ش��آت« 
تنافسية تشجع  بيئة  إيجاد  على 
دخول منشآت جديدة إلى السوق 
وت����م����ك����ني امل�����ن�����ش�����آت ال���ص���غ���ي���رة 
وامل��ت��وس��ط��ة م���ن ال��ن��م��و وال��ت��وس��ع، 
وإيجاد الحلول التمويلية املناسبة 
وال�����ف�����رص االس����ت����ث����م����اري����ة، وذل����ك 
ل����رف����ع م���س���اه���م���ت���ه���ا ف�����ي ال���ن���ات���ج 

املحلي اإلجمالي إلى ٣5 في املائة 
م���ب���ادرة  وأس���ه���م���ت  ٢٠٣٠م.  ف����ي 
أطلقتها  التي  ال��ج��ريء  االستثمار 
»منشآت« بتقدم اململكة في مؤشر 
توافر رأس املال الجريء، خصوًصا 
التمويل  تحفيز  إل���ى  ت��ه��دف  أن��ه��ا 
ال��رأس��م��ال��ي ل��ل��م��ن��ش��آت ال��ص��غ��ي��رة 
وامل���ت���وس���ط���ة وري����������ادي األع����م����ال، 
وعلى تعزيز سبل االستثمار في 
امل��ن��ش��آت ال��ن��اش��ئ��ة خ���الل م��راح��ل 
نموها املختلفة، واستغالل القدرات 
املحلية م��ن خ��الل االس��ت��ث��م��ار في 
ال����ش����رك����ات ف����ي امل�����راح�����ل امل��ب��ك��رة 
ومراحل النمو بهدف إيجاد عوائد 
مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد 
إستراتيجية تخدم نمو االقتصاد 

في اململكة العربية السعودية.
 وأس��������س��������ت »م�������ن�������ش�������آت« ف���ي 
ال��س��ع��ودي��ة  ال���ش���رك���ة   ٢٠18 ع�����ام 
ل��الس��ت��ث��م��ار ال���ج���ريء ب����رأس م��ال 
إل��ى ٢.8 مليار ري��ال بهدف  يصل 
املساهمة في نمو وتنويع اقتصاد 
امل���م���ل���ك���ة إض����اف����ة ل��ت��م��ك��ني ودع����م 
امل���ن���ش���آت ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة 
وت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى اس��ت��ك��ش��اف 
مجاالت جديدة بعدة طرق يتمثل 
أح���ده���ا ف���ي ت��ق��دي��م ال���دع���م ال����الزم 
واالستثمار الجريء في الشركات 
ال��ن��اش��ئ��ة، إل����ى ج��ان��ب االس��ت��ث��م��ار 
الجريء،  االستثمار  في صناديق 
ب�����ه�����دف س������د ف������ج������وات ال���ت���م���وي���ل 

الحالية.

اململكة تقدم مقرتحًا إلنهاء اخلالف بني 
احلكومة اليمنية الشرعية واجمللس االنتقالي

اململكة حتقق املرتبة 12 يف تقرير التنافسية العاملية 2020
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ولد محمد 
ب������ن س���ل���م���ان 
بن عبد العزيز 
ف��ي  س����ع����ود  آل 
أغ����س����ط����س   31
 1985 ع�����������������������ام 
ف����������ي ال����������ري����������اض، 
ال����س����ع����ودي����ة، وه���و 
االب���������������ن ال��������س��������ادس 
ل���ل���م���ل���ك س����ل����م����ان ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ووال���دت���ه 
األميرة فهدة بنت فالح 
ب����ن س���ل���ط���ان آل ح��ث��ل��ن 
تعليمه  تلقى  ال��ع��ج��م��ي، 
ال��ع��ام ف��ي م����دارس العاصمة 
ال��ري��اض، وك��ان م��ن ضمن العشرة 
األوائل على مستوى اململكة في الثانوية 
العديد من  تلقى  تعليمه  فترة  العامة، وخ��الل 
درج��ة  على  املتخصصة. حصل  وال��ب��رام��ج  ال����دورات 
امللك سعود، وحاز  القانون من جامعة  في  البكالوريوس 
ع��ل��ى ال��ت��رت��ي��ب ال��ث��ان��ي ع��ل��ى دف��ع��ت��ه ف��ي ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون وال��ع��ل��وم 
السياسية، وقبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في اململكة 
العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة، أسس محمد بن سلمان عدًدا 

من الشركات التجارية .

النشأة
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 ه����و األم����ي����ر م��ح��م��د ب����ن س��ل��م��ان 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب��ن عبدالله  ت��رك��ي  ب��ن  ب��ن فيصل 
ب���ن م��ح��م��د آل س���ع���ود، وه����و ول��ي 
العربية  اململكة  في  الحالي  العهد 
ال��س��ع��ودي��ة، كما أن��ه ن��ائ��ب رئيس 
ال��دف��اع  ال������وزراء، ووزي����ر  مجلس 
ورئ�������ي�������س م����ج����ل����س ال������ش������ؤون 
االقتصادية والتنمية في اململكة 

العربية السعودية.
 ول��د األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان 
ع�����ام  م��������ن  أغ�����س�����ط�����س   ٣1 ف��������ي 
1985م/14٠5ه� في مدينة الرياض، 
وه��و االب��ن ال��س��ادس للملك سلمان 
بن عبدالعزيز ووالدته األميرة فهدة 
ب���ن���ت ف�����الح ب����ن س���ل���ط���ان آل ح��ث��ل��ني 

العجمي
 ت��زوج م��ن ابنة عمه األم��ي��رة س��ارة 
بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود 
واألمير  األمير سلمان  منها  وأنجب 
م��ش��ه��ور واألم����ي����رة ف��ه��دة واألم���ي���رة 
ن���ورة.   أم��ا م��ن حيث دي��ان��ة محمد 
ب��ن س��ل��م��ان وم��ع��ت��ق��دات��ه وطائفته 
األصلية ، فقد ولد لعائلة مسلمة 

سنية
 تلقى تعليمه العام في مدارس 
ال���ع���اص���م���ة ال�����ري�����اض، وك������ان م��ن 
ض����م����ن ال����ع����ش����رة األوائ������������ل ع��ل��ى 
مستوى اململكة في الثانوية العامة، 
وخالل فترة تعليمه تلقى العديد من 

الدورات والبرامج املتخصصة.
 حصل على درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��وس في 
القانون من جامعة امللك سعود، وحاز على 
الترتيب الثاني على دفعته في كلية القانون 
والعلوم السياسية، وقبل البدء في ممارسة 
مهامه في الخدمة العامة في اململكة العربية 
السعودية وبعد تخرجه من الجامعة، أسس 
محمد بن سلمان عدًدا من الشركات التجارية 

النشأة والتعليم:
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وذلك قبل البدء في العمل الحكومي.
ال��ع��زي��ز آل سعود  ب��ن عبد  ب��ن سلمان   محمد 
أص��غ��ر ول���ي ع��ه��د ف��ي ت��اري��خ ال��س��ع��ودي��ة، ون��ائ��ب 
رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع. 
واألمنية  السياسية  ال��ش��ؤون  ي��رأس مجلس  كما 
ال���ش���ؤون االق��ت��ص��ادي��ة والتنمية  وك��ذل��ك م��ج��ل��س 
السعودي. هو نجل امللك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود.  وهو من أصغر وزراء الدفاع في العالم، 
وقت تعيينه، وثاني أصغر وزي��ر دف��اع سعودي. 
العزيز  امل��ل��ك عبد  أح��ف��اد  م��ن  أول حفيد  أن��ه  كما 
السيرة  الدفاع. تعرف على  يتولى منصب وزي��ر 
الذاتية اإلنجازات والحكم واألقوال وكل املعلومات 

التي تحتاجها عن محمد بن سلمان.
الجوائز والتكريمات: 

       حصل ولي العهد محمد بن سلمان على 
العديد من الجوائز والتكريمات في عدة محافل، 
وم���ن أه��م��ه��ا ال��ج��ائ��زة ال��ت��ي م��ن��ح��ت��ه إي���اه���ا مجلة 
ف��ورب��س ال��ش��رق األوس���ط وه��ي ج��ائ��زة شخصية 
٢٠1٣م،  لعام  األع��م��ال  رواد  لدعم  القيادية  ال��ع��ام 
وذلك لجهوده في دعم رواد األعمال الشباب من 
امل��ل��ك سلمان  م��رك��ز  إدارة  ت��رأس��ه ملجلس  خ���الل 

للشباب.
حقائق سريعة عن محمد بن سلمان

م���ن أب����رز ه���واي���ات���ه ال��ص��ي��د ف��ه��و ح��اص��ل على 
شهادة اتحاد مدربي الغطس املحترفني الدولية.

        تعتبر العملية العسكرية التي قام بإدارتها 
التي تأخذ فيها  امل��رة األول���ى  ض��د الحوثيني ه��ي 
ال��س��ع��ودي��ة زم���ام امل��ب��ادرة وت��ق��ود ح��رب��ا بتحالف 
دولي، حيث اكتفت في حرب تحرير الكويت ضد 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسني  باالنضمام 
إل��ى التحالف ال��دول��ي ال���ذي ق��ادت��ه آن���ذاك ال��والي��ات 

املتحدة األميركية.
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حمطة

ع��م��ل األم��ي��ر 

م��������ح��������م��������د ب�����ن 

س��������ل��������م��������ان ف����ي 

في  ب��داي��ة حياته 

األع��م��ال ال��ح��رة، إذ 

أس������س ال����ع����دي����د م��ن 

كما  التجارية،  الشركات 

أنه شارك في العديد من املبادرات 

والنشاطات واألعمال الخيرية، باإلضافة 

إلى توليه العديد من املناصب خالل فترة ما قبل 

استالمه لوالية العهد، وهذه املناصب وهي:

أهم املناصب
اليت شغلها
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ُع�����ني م���س���ت���ش���ارًا م��ت��ف��رغ��ًا ب��ه��ي��ئ��ة 
الخبراء في مجلس الوزراء من تاريخ 
-1٢-16 ت��اري��خ  وح��ت��ى   ٢٠٠7-4-1٠
غير  مستشارًا  عمله  وأك��م��ل   ٢٠٠9
متفرغ في هيئة الخبراء حتى تاريخ 

٣-٣-٢٠1٣م. 
ُعني مستشارًا خاصًا ألمير منطقة 
الرياض عام ٢٠٠9م. ُعني أمينًا عامًا 
ل الرياض للتنافسية. ُعني مستشارًا 

دارة  إدارة  م��ج��ل��س  ل��رئ��ي��س  خ��اص��ًا 
امللك عبدالعزيز. 

التنفيذية  اللجنة  ف��ي  ع��ض��وًا  ُع���ني 
العليا لتطوير الدرعية. 

���ا ومشرفًا  ُع���ني م��س��ت��ش��ارًا خ���اّصً
لسمو  الخاصة  الشؤون  مكتب  على 
ول���ي ال��ع��ه��د ب��ع��د ت��ول��ي امل��ل��ك سلمان 

العهد. 
ُع�����ني رئ���ي���س���ًا ل����دي����وان ول�����ي ال��ع��ه��د 

بمرتبة  لسموه  خ��اص��ًا  وم��س��ت��ش��ارًا 
وزير عام ٢٠1٣م. 

ُع�����ني م���ش���رف���ًا ع���ام���ًا ع���ل���ى م��ك��ت��ب 
سمو وزير الدفاع عام ٢٠1٣م، وذلك 

باإلضافة إلى عمله في ذلك الوقت. 
ُعني وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس 
ال��وزراء، باإلضافة لعمله السابق في 

عام ٢٠14م.
تولى رئاسة مجلس إدارة املؤسسة 
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العامة للصناعات العسكرية، بصفته 
وزير للدفاع عام ٢٠15م. 

ُع�������ني رئ����ي����س����ًا مل���ج���ل���س ال�����ش�����ؤون 
االقتصادية والتنمية الذي تم إنشائه 

بأمر ملكي عام ٢٠15م. 
ُع���ني ع��ض��وًا ف��ي م��ج��ل��س ال��ش��ؤون 
ال��س��ي��اس��ي��ة و األم���ن���ي���ة. ُع����ني رئ��ي��س��ًا 
االستثمارات  صندوق  إدارة  ملجلس 

العامة. 
ُعني وليًا لولي العهد، ونائبًا لرئيس 

الوزراء، ووزيرًا للدفاع.
����ا ل��ل��ع��ه��د، ح���ي���ث ت��م  ت��ن��ص��ي��ب��ه ول����ّيً
ت��ن��ص��ي��ب األم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن سلمان 
لرئيس  ونائبًا  للعهد  وليًا  آل سعود 
الوزراء باإلضافه إلى مهامه السابقة 
بأوامر  الدفاع  وزي��ر  وأهمها منصب 
ملكية في صباح يوم األربعاء بتاريخ 

٢1 من شهر يونيو عام ٢٠17م.
 ح��ني ت��وّل��ى امل��ل��ك س��ل��م��ان ب��ن عبد 
ال��ع��زي��ز ال��ح��ك��م ف���ي امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
السعودية في ٢٣ يناير ٢٠15، أصدر 
أم�����ًرا م��ل��ك��ًي��ا ي��ق��ض��ي ب��ت��وّل��ي محمد 
ب��ن س��ل��م��ان وزارة ال��دف��اع ب��اإلض��اف��ة 
امللكي  ل��ل��دي��وان  رئ��ي��ًس��ا  تعيينه  إل���ى 

ومستشاًرا خاًصا للملك.
 ثم أتبعه بأمر ملكي آخر يقضي 
السياسية  ال��ش��ؤون  مجلس  بإنشاء 
واألم��ن��ي��ة ال��س��ع��ودي ب��رئ��اس��ة األم��ي��ر 
م���ح���م���د ب���������ن   وم����ج����ل����س ال�����ش�����ؤون 
برئاسة محمد  والتنمية  االقتصادية 

بن سلمان.
 وم��ع إع��ف��اء األم��ي��ر مقرن ب��ن عبد 
ال��ع��زي��ز آل س��ع��ود م���ن م��ن��ص��ب ول��ي 
أبريل   ٢9 ف��ي  طلبه  على  ب��ن��اء  العهد 
م��ح��م��د بن  األم���ي���ر  ٢٠15، واخ��ت��ي��ار 
العزيز آل سعود ولًيا  نايف بن عبد 
على  ينص  ملكي  أم��ر  للعهد، ص��در 
ال��ع��ه��د وتعيينه  ل��ول��ي  اخ��ت��ي��اره ول��ًي��ا 
نائًبا ثانًيا لرئيس مجلس الوزراء مع 

اس��ت��م��راره ف��ي منصب وزي���ر ال��دف��اع 
ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية 

والتنمية.
   وقد تزايدت النشاطات السياسية 
ملحمد بن سلمان بعد توليه منصب 
ولي ولي العهد، حيث شارك في عدد 
وال��زي��ارات  السياسية  امل��ؤت��م��رات  م��ن 

الدبلوماسية الخارجية.
 ف��ي ٢1 يونيو ٢٠17 أص��در امللك 
سلمان بن عبد العزيز أم��ًرا ملكّيا - 
بعد إعفاء األمير محمد بن نايف من 
محمد  ب��اخ��ت��ي��ار  يقضي   – منصبه 
بن سلمان ولًيا للعهد وتعيينه نائًبا 
لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره 

وزيًرا للدفاع.
       ك��م��ا أص��ب��ح ي���رأس مجلسي 
»ال����ش����ؤون االق���ت���ص���ادي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة« 
و«الشؤون السياسية واألمنية«، وقد 
أقيمت مراسم البيعة في قصر الصفا 
في مكة املكرمة، حيث بويع من قبل 
السعوديني. وكان محمد بن سلمان 

قد اختير لوالية العهد بأغلبية أعضاء 
ال��ق��رار  ُع�����ِرَض  ال��ب��ي��ع��ة، ب��ع��د أن  هيئة 
عليهم، بأن نال ٣1 صوًتا من أصل 
٣4 صوتا، وهي أعلى نسبة تصويت 

تشهدها هيئة البيعة منذ إنشائها.
 وفي يوم 4 نوفمبر ٢٠17م أصدر 
امللك سلمان بن عبد العزيز أمًرا ملكيا 
الفساد  بتشكيل لجنة عليا ملكافحة 
ف���ي ال��س��ع��ودي��ة ب��رئ��اس��ة م��ح��م��د بن 
اللجنة بحملة  ب��دأت  سلمان، إثر ذلك 
مالحقات قانونية لعدد من مسؤولي 
السعودية، كان على رأس  في  الدولة 
هؤالء شخصيات من العائلة الحاكمة 
وأخ������رى اق��ت��ص��ادي��ة ش��ه��ي��رة، حيث 

وجهت لهم تهًما بالفساد. 
 نتج عن حملة االعتقاالت إجراءات 
ق��ان��ون��ي��ة ت��م��ث��ل��ت ب��ت��ح��ف��ظ ال��ح��ك��وم��ة 
الذين  املتهمني  أم��وال  السعودية على 
وض���ع���ت ط���ائ���رات���ه���م ال���خ���اص���ة تحت 
ال���ح���راس���ة، مل��ن��ع ه��روب��ه��م إل���ى خ���ارج 
على  املراقبة  دت  ُش��دِّ كما  السعودية، 
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امل���ط���ارات ال��س��ع��ودي��ة مل��ن��ع ه����روب أي 
وق��د  التحقيق.  ت��ح��ت  ي���زال  م��ا  متهم 
ُأوِق����ف امل��ت��ه��م��ون وُأوِدع������وا ف��ي فندق 
ال��ري��اض،  بالعاصمة  ك��ارل��ت��ون  ري��ت��ز 
الذي ُأخلي من جميع النزالء، وأوقفت 
ف��ي��ه ج��م��ي��ع خ���دم���ات ال���ح���ج���ز. ك��ذل��ك 
ُق����ِط����ع����ت ج���م���ي���ع خ����ط����وط االت����ص����ال 

الهاتفي به.
ب��ات األمير محمد بن سلمان بن   
عبد العزيز آل سعود أصغر ولي عهد 
السعودية،  العربية  اململكة  تاريخ  في 
بعدما أعلن العاهل السعودي، مساء 
أم����س ال���ث���الث���اء ٢٠ ي��ون��ي��و/ح��زي��ران، 
ت��ع��ي��ي��ن��ه ب����دال م���ن األم���ي���ر م��ح��م��د بن 

نايف.
 وك��ان العاهل ال��س��ع��ودي ق��د أعلن 
إع���ف���اء األم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن ن��اي��ف من 

والية العهد ووزارة الداخلية، فيما تم 
تعيني األمير محمد بن سلمان بدال 
م��ن��ه ف���ي والي����ة ال��ع��ه��د م���ع االح��ت��ف��اظ 
بمنصب وزير الدفاع، فيما تم تعيني 
األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف 

في منصب وزير الداخلية.
 وننشر في التقرير التالي معلومات 
العهد  ول��ي  ومحطات هامة في حياة 
األم��ي��ر محمد بن  الجديد  ال��س��ع��ودي 

سلمان، ٣1 عاما:
للعاهل  ال��س��ادس  االب��ن  ترتيبه هو 
ال����س����ع����ودي، امل���ل���ك س���ل���م���ان ب����ن ع��ب��د 
ال����ع����زي����ز، ووال������دت������ه األم������ي������رة، ف���ه���دة 
ب���ن���ت ف�����الح ب����ن س���ل���ط���ان آل ح��ث��ل��ني 
العجمي، كما أنه حاصل على درجة 
البكالوريوس في القانون من جامعة 
امل��ل��ك س���ع���ود، وه���و م���ت���زوج م���ن اب��ن��ة 

عمه، األميرة سارة بنت مشهور بن 
عبد العزيز آل سعود، وأنجب منها 4 
واألمير  األمير سلمان  )ولدين:  أبناء 
م���ش���ه���ور، وب���ن���ت���ني: األم�����ي�����رة ف���ه���دة، 

واألميرة نورة(.
بداية   :٢٠٠7 أبريل/نيسان   1٠ —
نشاطه السياسي، حينما تم تعيينه 
ال��وزراء  بمجلس  متفرغا  مستشارا 

السعودي.
— 1٠ ديسمبر/كانون األول: انتقل 
ليعمل مستشارا خاصا لوالده أمير 

منطقة الرياض حينها.
٣ م���ارس/آذار ٢٠1٣: انتقل ليعمل 
م��س��ت��ش��ارا خ���اص���ا وم���ش���رف���ا على 
م��ك��ت��ب ول�����ي ال���ع���ه���د ووزي�������ر ال����دف����اع، 
العزيز،  وال��ده األمير سلمان بن عبد 
ل��دي��وان ول��ي العهد، وه��و ما  ورئيسا 
ساهم بصورة كبيرة في اطالعه على 
ملفات الدفاع بصورة كبيرة، بحسب 

صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية.
ت��م   :٢٠1٣ ي���ول���ي���و/ت���م���وز   1٣ —
ت��ع��ي��ي��ن��ه م��ش��رف��ا ع���ام���ا ع��ل��ى مكتب 
ال��دف��اع، األمير سلمان بن عبد  وزي��ر 
العزيز، باإلضافة إلى أعماله السابقة، 
وهو ما منحه خبرة في كيفية إدارة 

الوزارة.
ب��دأ   :٢٠14 أب��ري��ل/ن��ي��س��ان   ٢5 —
يصعد اس��م ونجم األمير محمد بن 
س��ل��م��ان ب���ص���ورة ك��ب��ي��رة ف���ي ال��ح��ي��اة 
بعدما  خاصة  السعودية،  السياسية 
ص�����در أم�����ر م��ل��ك��ي ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه وزي�����را 
ل��ل��دول��ة، وع��ض��وا ف��ي مجلس ال���وزراء 

السعودي.
 :٢٠15 الثاني  يناير/كانون   ٢٣ —
لنجم  الحقيقي  السطوع  بمثابة  ك��ان 
األم���ي���ر م��ح��م��د ب���ن س���ل���م���ان، ب��ع��دم��ا 
العاهل السعودي، حيث  أصبح والده 
للديوان  ورئيسا  للدفاع  وزي��را  عينه 
امل��ل��ك��ي وم��س��ت��ش��ارا خ��اص��ا للعاهل 
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السعودي.
 :٢٠15 الثاني  يناير/كانون   ٢9 —
أم���س���ك األم����ي����ر م��ح��م��د ب����ن س��ل��م��ان 
بمقاليد السلطة في السعودية، بعدما 
ص��در أم��ر ملكي ث��ان بتعيينه وزي��را 
للشؤون  مجلسني  وإن��ش��اء  ل��ل��دف��اع، 
قيادته،  تحت  والتنمية  االق��ت��ص��ادي��ة 
باإلضافة إلى تعيينه وليا لولي العهد، 

ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
أطلقت   :٢٠15 م�����ارس/آذار   ٢5 —
ال��ح��زم«،  »ع��اص��ف��ة  عملية  السعودية 
العسكري  التدخل  ب��داي��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ال��س��ع��ودي ف���ي ال��ي��م��ن، ض���د جماعة 
»أنصار الله« القوات املتحالفة مع علي 
عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق، 
مل��س��ان��دة ال��رئ��ي��س ع��ب��د رب���ه منصور 
هادي، ووصفت تلك العمليات بأنه تم 
هندستها وصياغتها من قبل وزير 

الدفاع، األمير محمد بن سلمان.
ص��اغ   :٢٠16 أب���ري���ل/ن���ي���س���ان   ٢5
األمير محمد بن سلمان، ما وصف 
ما  لخطة  السعودية ٢٠٣٠«،  ب���«رؤي��ة 
بعد النفط للمملكة العربية السعودية، 
ن��ح��و 8٠ م��ش��روع��ا حكوميا  وأط��ل��ق 
منهم  ال��واح��د  تكلفة  ت��ت��راوح  عمالقا 
ما بني ٣ و7 مليارات ريال، وحصلت 
ت��ل��ك ال����رؤي����ة ع��ل��ى ت��ص��دي��ق مجلس 
ال���������وزراء ال���س���ع���ودي ف����ي 7 ي��ون��ي��و/

حزيران ٢٠16..
أهم املحطات في مسيرته:

 شهدت اململكة ازدهارا في مجاالت 
وم������ح������اوالت ل���ل���ن���ج���اح ف����ي م���ج���االت 
أخرى، خاصة أن توقيت تولي األمير 
كان  العهد  والي���ة  سلمان  ب��ن  محمد 
معقدا، فمن ناحية تواجه اململكة أزمة 
سببها الحرب  ك���ب���ي���رة،  اق��ت��ص��ادي��ة 
امل��ف��ت��وح��ة ف���ي ال��ي��م��ن، وال���ت���ي تخطت 
الحد املقرر لها، بجانب االضطرابات 

واألزمات في الدول املجاورة.
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البداية كانت من رؤية ٢٠٣٠:
ال���ش���اب والي���ت���ه للعهد   ب����دأ األم���ي���ر 
إطالقه رؤية  خ��الل  م��ن  الرسالة  بهذه 

٢٠٣٠ لتطوير اقتصاد اململكة :
أفضل  من  نكون  أن  أمامكم  »نلتزم 
الفّعال  الحكومي  األداء  العالم في  دول 
بناء  وم��ع��ا سنكمل  امل��واط��ن��ني،  لخدمة 
ب���الدن���ا ل��ت��ك��ون ك��م��ا ن��ت��م��ن��اه��ا جميعا 
مزدهرة قوية، تقوم على سواعد أبنائها 
وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون 
أن ن��رت��ه��ن إل���ى ق��ي��م��ة س��ل��ع��ة أو ح��راك 

أسواق خارجية«.
ب��ي��ئ��ة  أن  ت���ع���ن���ي  م����م����ي����زة  خ�����ط�����وة   
للشركات  جاذبة  أصحبت  االستثمار 
الشركات  ه��ذي  مثل  ودخ���ول  العاملية، 

العاملية سيساعد على توفير الوظائف 
وتحقيق رؤية٢٠٣٠ ،  ل��ل��س��ع��ودي��ني 
وب����������ك����������ل ت��������أك��������ي��������د زي����������������������ارة  ول��������ي 
بدخول  العهد   لشركة  ابل ساهمت 

الشركة الى السوق السعودي.  
        ي��ق��ول األم���ني ال��ع��ام للعاصمة 
املقدسة »مكة املكرمة« وعضو مجلس 
عبدالله  بن  محمد  السعودي  الشورى 
»اململكة  إن  ل�«سبوتنيك«  القويحص، 
طبقا لرؤية ولي العهد صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان، وهي 
هيكلة االقتصاد  إلع��ادة   ،٢٠٣٠ رؤي��ة 
ال���س���ع���ودي، وت��ق��ل��ي��ص االع��ت��م��اد على 
ال��ن��ف��ط، ش��ه��دت ك��ث��ي��ر م���ن اإلج������راءات 
التي تضمن قيام اقتصاد يعتمد على 
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املخرجات غير النفطية«.
املحطات االقتصادية:

 وأوضح القويحص، في تصريحات 
خ����اص����ة ل����«س���ب���وت���ن���ي���ك« ال���خ���ط���وات 

االقتصادية التى تمت في اململكة:

»إنشاء كثير من املرافق االقتصادية، 
للغاية،  ضخمة  م��ش��روع��ات  ب��ج��ان��ب 
البحر  نيوم ومشروع  مثل مشروع 
الجدية ومشروع  وم��ش��روع  األح��م��ر، 
ال��ف��ي��ص��ل��ي��ة، وك��ث��ي��ر م���ن امل��ش��روع��ات 

ال���ص���ن���اع���ي���ة م�����ع ش�����رك�����ات أج��ن��ب��ي��ة 
أمريكية وأوروبية«.

السعودي واألمني  البرملاني  وق��ال   
ال�����ع�����ام مل���ك���ة امل����ك����رم����ة، إن ك�����ل ه���ذه 
املشروعات واإلجراءات التي تمت في 
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الواقع، تعتبر من الناحية االقتصادية، 
بداية لتشكيل اقتصاد جديد يعتمد 
على الدخل من املشروعات ذات الناتج 
والصناعة والتجارة، بعيدا عن النفط 
اململكة  اق��ت��ص��اد  اعتمد عليه  ال����ذي 

العربية السعودية لسنوات طويلة.
الروسي  السياسي  املحلل  وي��رى   
ت����ي����م����ور دوي��������������دار، أن���������ه: ت�����م إي����ج����اد 
روس��ي��ا  ب���ني  امل��ش��ت��رك  بؤر للتعاون 
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، ورب��م��ا 
امل��ج��االت  ف��ي  ي��ك��ون استراتيجيا  ق��د 
منها االستثمار  االق�����ت�����ص�����ادي�����ة، 
روسيا واالستثمار  ف��ي  ال��س��ع��ودي 
الروسي في السعودية، في القطاعات 
العسكري  والقطاع  بالطاقة  الخاصة 

وقطاع الدواء والقطاع العلمي.
 وأض�������اف ل����«س���ب���وت���ن���ي���ك« »رأي���ن���ا 
ال��ت��ع��اون بني روسيا  السنة  ه��ذه  ف��ي 
والسعودية داخل منظمة األوبك، فيما 
مواجهة  في  تحالف،  تسميته  يمكن 
ت��ح��ال��ف ال���ع���راق وإي�����ران وف��ن��زوي��ال«، 
موضحا أن املصالح ال يمكن وصفها 
بالقريبة، ولكن يمكن وصفها بأنها 
م��ش��ت��رك��ة  امل���ن���ف���ع���ة  ألن  م���ش���ت���رك���ة 
م����ن ال���ت���ع���اون ال���س���ع���ودي ال����روس����ي، 
حيث  االجتماعية،  العالقات  بجانب 

في  السعودية  للثقافة  أس��ب��وع  رأي��ن��ا 
موسكو.

 واعتبر املحلل الروسي، أنه ال يمكن 
تسمية ما يحدث بداية تقارب، ولكنه 
بداية تأسيس عالقات طيبة، مختلفة 
أن  ع��ق��ود، رغ��م  عما كانت عليه منذ 
ه���ن���اك اخ���ت���الف���ات ب���ال���ط���ب���ع، أب���رزه���ا 
ف��ي نفس  ال���س���وري، ول��ك��ن  في امللف 
الوقت نرى أنه — دبلوماسيا- سوف 
يتم االتفاق على الحل السياسي في 

سوريا في نهاية األمر.
املحطات الخيرية:

 األم�����ي�����ر م���ح���م���د ب�����ن س����ل����م����ان ل��ه 
نشاطات خيرية ومبادرات اجتماعية 
متعددة، حيث تأثر بعمل وال��ده امللك 
س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ف��ي امل��ج��ال 
غير الربحي، وأسس سموه مؤسسة 
مؤسسة  وه��ي  اس��م��ه  تحمل  خيرية 
م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
الخيرية “مسك الخيرية” التي يرأس 
مجلس إدارت���ه���ا، وال��ه��ادف��ة إل���ى دع��م 
والتشجيع  الناشئة  املشاريع  تطوير 
السعودي،  املجتمع  ف��ي  اإلب���داع  على 
السعودي  الشباب  تمكني  خ��الل  من 
وت���ط���وي���ره���م، وت���ع���زي���ز ت��ق��دم��ه��م في 
واألدب  وال���ث���ق���اف���ة  ال���ع���م���ل  م���ي���ادي���ن 

والقطاعات االجتماعية والتقنية.
 ل�����ألم�����ي�����ر م����ح����م����د ب�������ن س���ل���م���ان 
م��ن خالل  أخ���رى  خيرية  مساهمات 

املناصب التي يشغلها حاليًا:
امللك سلمان  رئيس مجلس إدارة  
ب��م��ب��ادرة من  للشباب، وال���ذي ُأس���ّس 
امللك سلمان بن عبد العزيز من أجل 
تعزيز جهود اململكة في دعم الشباب 

وتحقيق طموحاتهم.
نائب الرئيس لجمعية امللك سلمان 
ل���إس���ك���ان ال���خ���ي���ري وامل����ش����رف على 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، وال��ت��ي 
تشكلت من مجموعة من األكاديميني 
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وخبراء علم االجتماع وأعيان املجتمع 
الدخل  أص��ح��اب  اح��ت��ي��اج��ات  لتغطية 
املحدود. رئيس مجلس إدارة مدارس 

الرياض )مدارس غير ربحية(
دارة  ف��ي  التنفيذية  اللجنة  رئ��ي��س 

امللك عبد العزيز.
خيرية  مناصب  لسموه  ك��ان  كما 

أخرى سابقة منها
ابن  مؤسسة  أمناء  مجلس  عضو 

باز الخيرية.
األعلى  التنسيقي  املجلس  عضو 
للجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض.

ال��ج��م��ع��ي��ة  إدارة  م���ج���ل���س  ع���ض���و 
ال���خ���ي���ري���ة ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����رآن ال��ك��ري��م 

بالرياض.

البر  جمعية  إدارة  مجلس  ع��ض��و 
بمنطقة الرياض.

ال������رئ������ي������س ال������ف������خ������ري ل���ل���ج���م���ع���ي���ة 
ال���س���ع���ودي���ة ل��������إدارة. ع��ض��و ف��خ��ري 
للجمعية الوطنية الخيرية للوقاية من 
امل���خ���درات. رئ��ي��س مجلس األع��ض��اء 

الفخريني لجمعية األيادي الحرفية.
أح�����د م���ؤس���س���ي ج��م��ع��ي��ة اب�����ن ب���از 
ال���خ���ي���ري���ة ل��ت��ي��س��ي��ر ال��������زواج ورع���اي���ة 

األسرة.
ص�����اح�����ب ف�����ك�����رة ط��������رح أرام�����ك�����و 

لالكتتاب:
 كانت هذه أبرز االسباب التى على 
أث���ره���ا أخ��ت��ارت��ه وك���ال���ة »ب��ل��وم��ب��ي��رج« 
األم��ري��ك��ي��ة ل��ي��ك��ون ض��م��ن أك���ث���ر 5٠ 

ش��خ��ص��ي��ة ت��أث��ي��ًرا ف���ي ال��ع��ال��م، وذل���ك 
بعد أن أفصح عن فكرة طرح شركة 
أرام���ك���و ل��الك��ت��ت��اب ال��ع��امل��ي ف���ي ع��ام 
أثرا واضحا على  التي تركت   ،٢٠18

االقتصاد العاملي.
ال������خ������ط������ط اإلس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة 

للتنمية:
التخطيط  أس���ل���وب  امل��م��ل��ك��ة  ت��ب��ن��ت   
بالخطط  عهدها  ب��داي��ة  منذ  ال��ش��ام��ل 
ال���خ���م���س���ي���ة، ل���ك���ون���ه اإلط��������ار األم���ث���ل 
لتوجيه مسارات التنمية نحو أهداف 
م��ت��س�����ق��ة وم���ت���ك���ام���ل���ة. وراع��������ى ه���ذا 
التخطيط التنموي تحقيق التوازن بني 
النمواالقتصادي والحفاظ على القيم 
وامل����وروث����ات ال��ع��ظ��ي��م��ة. وت���م ال��ت��ح��رك 
وف��ق  املتعاقبة  التنمية  خ��ط��ط  خ���الل 
الرشيد  االس�تخدام  أت��اح  علمي  نهٍج 
للموارد الوطنية، وهو ما مّكن اململكة 
من تحقيق تطورات كبيرة، جسدها 
االرتفاع الكبير الذي شهدته مختلف 
م������ؤش������رات ال���ت���ن���م���ي���ة االق����ت����ص����ادي����ة 
واالجتماعية.  لقد أنعم الله على اململكة 
العربية السعودية بمقومات جغرافية 
وديموغرافية  واجتماعية  وحضارية 
واقتصادية عديدة، تمكنها من تبوء 
مكانة رفيعة بني الدول القيادية على 
ول���ب���ن���اء مستقبل  ال���ع���ال���م.  م��س��ت��وى 
اململكة  رؤي��ة  ارتكزت  للوطن،  أفضل 
العربية السعودية على ٣ ركائز تمثل 

مزايا تنافسية فريدة من نوعها. 
 إن مكانة اململكة العربية السعودية 
ستمكنها من القيام بدور قيادي في 
ال��دول العربية واإلسالمية، وفي  قلب 
ال���وق���ت ن��ف��س��ه، س��ت��س��ت��خ��دم امل��م��ل��ك��ة 
ق��وت��ه��ا االس��ت��ث��م��اري��ة ل��ب��ن��اء اق��ت��ص��اد 
ك��م��ا ستستغل  وم���س���ت���دام.  م��ت��ن��وع 
ال��ذي  االستراتيجي  موقعها  اململكة 
أفريقيا وآسيا  الثالث:  القارات  يربط 

وأوروبا. 
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تغييرًا مفصليًا لصورة اململكة العربية السعودية وتضعها 

ف��ي حال  الصعد، وه��ي  ك��ل  التنافسية على  العالم  على خ��ارط��ة 

نجحت ستعتبر الحجر األساس واملثال الواجب االقتداء به للتقدم.

حممد بن سلمان 
عراب التنمية

اجنازات
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اجنازات
إصالحات اإلجتماعية وسياسية على املستويني الداخلي واخلارجي

األمري حممد 
بن سلمان
منذ أن توىل هذه املهمة

 ب��دأ األم��ي��ر ال��ش��اب والي��ت��ه للعهد 
بهذه الرسالة من خالل إطالقه رؤية 

٢٠٣٠ لتطوير اقتصاد اململكة :
»نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل 
دول العالم في األداء الحكومي الفّعال 
لخدمة املواطنني، ومعا سنكمل بناء 
نتمناها جميعا  كما  لتكون  بالدنا 
م��زده��رة ق��وي��ة، ت��ق��وم على سواعد 
أب���ن���ائ���ه���ا وب���ن���ات���ه���ا وت��س��ت��ف��ي��د م��ن 
مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة 

سلعة أو حراك أسواق خارجية«.
 خ���ط���وة م���م���ي���زة ت��ع��ن��ي أن ب��ي��ئ��ة 
االس�����ت�����ث�����م�����ار أص�����ح�����ب�����ت ج�����اذب�����ة 
ل�����ل�����ش�����رك�����ات ال�����ع�����امل�����ي�����ة، ودخ���������ول 
م����ث����ل ه�������ذي ال�����ش�����رك�����ات ال���ع���امل���ي���ة 
س��ي��س��اع��د ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ال��وظ��ائ��ف 
وتحقيق رؤية٢٠٣٠ ،  للسعوديني 
وب��������ك��������ل ت������أك������ي������د زي������������������ارة  ول������ي 
ال����ع����ه����د   لشركة  ابل ساهمت 
ب������دخ������ول ال�����ش�����رك�����ة ال��������ى ال����س����وق 

السعودي. 
 ق����ام ول����ي ال��ع��ه��د األم���ي���ر محمد 
اإلن��ج��ازات  من  بالعديد  بن سلمان 
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السعودية،  اململكة  في  الداخلية 
من أهمها: 

تشجيع االستثمار 
والتعاون والشراكة. 

تطوير صندوق االستثمارات 
ال�������ع�������ام�������ة م��������ن خ�����������الل وض������ع 
استراتيجية شاملة فيما يخص 

االستثمار. 

إن���ش���اء ص���ن���دوق اس��ت��ث��م��اري 
في  االستثمارات  لتعزيز  جديد 
ال���دف���ع بعجلة  ال��ت��ق��ن��ي.  ال��ق��ط��اع 

التنمية. 
دعم املرأة السعودية ودمجها 
في التنمية، باإلضافة إلى توفير 
ف�����رص ع���م���ل ل���ه���ا ف����ي م��خ��ت��ل��ف 

القطاعات.
إن�������ش�������اء ب�����رن�����ام�����ج ال����ت����ح����ول 

ي��ه��دف  ال������ذي   ،٢٠٢٠ ال���وط���ن���ي 
إل����ى ع����دم ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ن��ف��ط 
فقط بل االعتماد على املصادر 
وتحقيق  األخ���رى،  االقتصادية 

التوازن املالي في اململكة. 
السعودية  الرؤية  اإلع��الن عن 
 ،٢٠16 ع����ام  ف���ي  وذل�����ك   ٢٠٣٠
اقتصادية  خططا  تضم  وال��ت��ي 
وت���ن���م���وي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة ت��ه��دف 
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ل���ت���ح���ق���ي���ق اق�����ت�����ص�����اد م����زده����ر 
ومجتمع متقدم في اململكة. 

ت��أس��ي��س ال��ش��رك��ة ال��س��ع��ودي��ة 
للصناعات العسكرية. 

إنشاء مشروع نيوم
ُع��ني   ،٢٠٠7 أب���ري���ل   1٠ ف���ي   
األم������ي������ر م����ح����م����د م����س����ت����ش����اًرا 
متفرًغا بهيئة الخبراء بمجلس 

ال���������وزراء ال����س����ع����ودي، وف�����ي 16 
ديسمبر ٢٠٠9، انتقل من هيئة 
ال��خ��ب��راء ب��م��ج��ل��س ال������وزراء إل��ى 
إم������ارة م��ن��ط��ق��ة ال���ري���اض ل��ُي��ع��ني 
م��س��ت��ش��اًرا خ��اًص��ا ل��وال��ده أمير 
األم��ي��ر سلمان  ال��ري��اض  منطقة 
ولكنه  آل سعود  عبدالعزيز  بن 
متفرغ  غير  مستشاًرا  استمر 
في هيئة الخبراء حتى ٣ مارس 
للعمل  ي��ن��ت��ق��ل  أن  ق��ب��ل   ،٢٠1٣
م���س���ت���ش���اًرا خ���اًص���ا وم��ش��رًف��ا 
الخاصة  والشؤون  املكتب  على 
لولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع والده األمير 

س��ل��م��ان وذل���ك ب��ع��د ت��ول��ي��ه والي��ة 
العهد.

 في ٣ مارس ٢٠1٣، صدر أمر 
ل��دي��وان  رئ��ي��ًس��ا  بتعيينه  ملكي 
ولي العهد ومستشاًرا خاًصا له، 
وفي 1٣ يوليو ٢٠1٣ ُعني األمير 
محمد مشرًفا عاًما على مكتب 
وزي��ر ال��دف��اع األم��ي��ر سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود باإلضافة 
إلى عمله. وفي ٢5 أبريل ٢٠14، 
صدر أمر ملكي بتعيينه وزيًرا 
ال���وزراء  بمجلس  ع��ض��ًوا  للدولة 

السعودي باإلضافة إلى عمله.
 في ٢٣ يناير ٢٠15 صدر أمر 
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ملكي بتعيينه وزيًرا للدفاع كما 
صدر أمر ملكي بتعيينه رئيًسا 
ل����ل����دي����وان امل���ل���ك���ي وم���س���ت���ش���اًرا 
امللك سلمان بن  ل��وال��ده  خ��اًص��ا 
بمرتبة  س��ع��ود  آل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ي��ن��اي��ر ٢٠15،  وف����ي ٢9  وزي�����ر. 
ص�����در أم�����ر م��ل��ك��ي ب��ال��ت��ش��ك��ي��ل 
ال�����وزاري واس��ت��م��ر ف��ي منصبه 
وزي���ًرا للدفاع كما ص��در أم��ران 
ملكيان بإنشاء مجلس الشؤون 
وتشكيل  والتنمية  االقتصادية 

املجلس برئاسته.
 ف��ي ٢9 أب��ري��ل ٢٠15، أص��در 
آل  عبدالعزيز  ب��ن  سلمان  امللك 
ي��ن��ص على  أم����ًرا ملكًيا  س��ع��ود 
اختيار األمير محمد بن سلمان 
نائًبا  وتعيينه  العهد  لولي  ولًيا 
ث��ان��ًي��ا ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
للدفاع ورئيًسا ملجلس  ووزي��ًرا 

الشؤون االقتصادية والتنمية.
 هو صاحب »رؤية السعودية 
٢٠٣٠« وهي خطة ما بعد النفط 
تم  ال��س��ع��ودي��ة  العربية  للمملكة 
اإلع�������الن ع��ن��ه��ا ف����ي ٢5 أب���ري���ل 
ال��ت��اري��خ  م���ع  وت���ت���زام���ن   ،٢٠16
امل����ح����دد إلع�������الن االن����ت����ه����اء م��ن 
حكومًيا  م��ش��روًع��ا   8٠ تسليم 
عمالًقا، تبلغ تكلفة الواحد منها 
م��ا ال يقل ع��ن 7,٣ مليار ري��ال 
وتصل إلى ٢٠ مليار ريال، كما 

في مشروع مترو الرياض.
�������َم م����ج����ل����س ال������ش������ؤون   ن�������ظَّ
االق���ت���ص���ادي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��خ��ط��ة 
ب����رئ����اس����ة األم�����ي�����ر م���ح���م���د ب��ن 
س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز حيث 
ع��رض��ت ع��ل��ى م��ج��ل��س ال�����وزراء 
برئاسة والده امللك سلمان. وفي 
ي��ون��ي��و  ٢٠16 واف���ق مجلس   7

برنامج  على  السعودي  ال���وزراء 
ال���ت���ح���ول ال���وط���ن���ي أح�����د ب���رام���ج 

”رؤية اململكة ٢٠٣٠“.
       بعد شهرين فقط من توليه 
أشرف  السعودية  ال��دف��اع  وزارة 
العسكرية  العملية  إدارة   على 
انطلقت  التي  ال��ح��زم«  »عاصفة 
 ،٢٠15 م������ارس   ٢6 ي�����وم  ف���ج���ر 
وك����ان����ت ب���ال���ت���ح���ال���ف م����ع ع��ش��ر 
وإس����الم����ي����ة ض��د  ع���رب���ي���ة  دول 
جماعة الحوثيني وحلفائهم في 

جمهورية اليمن املجاورة.
 أوك������ل ل����ه وال�������ده ال���ع���دي���د م��ن 
م��ل��ف��ات ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة، 
العديد من  ب��إج��راء  تكليفه  عبر 
الزيارات الخارجية، والنيابة عنه 
في حضور عدد من املناسبات 
ال��ه��ام��ة ب��ال��خ��ارج، منها زي��ارت��ه 
ل���ل���والي���ات امل���ت���ح���دة األم��ي��رك��ي��ة 
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واس��ت��ق��ب��ال  م����ارس ٢٠17،  ف���ي 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
بالعاصمة  األب��ي��ض  ال��ب��ي��ت  ف��ي 

واشنطن.
العهد  ول���ي  بمنصب  ُاخ��ت��ي��ر   
في ٢1 يونيو ٢٠17، بعد إقرار 
بإعفاء  ال��س��ع��ودي��ة  البيعة  هيئة 
ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية 
محمد بن نايف بن عبد العزيز 

آل سعود.
 ح���ص���ل م��ح��م��د ب����ن س��ل��م��ان 
ع��دة ج��وائ��ز، منها: جائزة  على 
لدعم  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ع��ام  شخصية 
رواد األعمال لعام ٢٠1٣ املقدمة 
م����ن م���ج���ل���ة »ف�����ورب�����س ال���ش���رق 
األوس��ط«، وذلك بصفته رئيسا 
ملجلس إدارة مركز امللك سلمان 

للشباب.
 ل��ألم��ي��ر م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان 
ن���ش���اط���ات خ���ي���ري���ة وم�����ب�����ادرات 
تأثر  حيث  م��ت��ع��ددة،  اجتماعية 
بعمل والده امللك سلمان بن عبد 
الربحي،  العزيز في املجال غير 
وأس��س مؤسسة خيرية تحمل 
اسمه وهي مؤسسة محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز الخيرية 
“م��س��ك ال��خ��ي��ري��ة” ال��ت��ي ي���رأس 
مجلس إدارت���ه���ا، وال��ه��ادف��ة إل��ى 
الناشئة  امل��ش��اري��ع  تطوير  دع��م 
وال���ت���ش���ج���ي���ع ع���ل���ى اإلب���������داع ف��ي 
امل��ج��ت��م��ع ال��س��ع��ودي، م��ن خ��الل 
ت���م���ك���ني ال�����ش�����ب�����اب ال����س����ع����ودي 
تقدمهم  وت��ع��زي��ز  وت��ط��وي��ره��م، 
ف����ي م���ي���ادي���ن ال���ع���م���ل وال��ث��ق��اف��ة 
االجتماعية  والقطاعات  واألدب 

والتقنية.

         
أط����ل����ق ول�����ي ال���ع���ه���د ال���س���ع���ودي 
ربحي  غ��ي��ر  مجتمعي  ب��رن��ام��ج 
ب�����ع�����ن�����وان »س�����ن�����د م����ح����م����د ب��ن 
سلمان« في ٣٠ ديسمبر ٢٠18، 
بحيث يتلّمس احتياجات فئات 
امل��ج��ت��م��ع لتحقيق  م��ت��ن��وع��ة م���ن 
ال��ح��ي��اة ال��ك��ري��م��ة واالس���ت���ق���رار، 
وي�������ق�������دم م���������ب���������ادرات ت���ن���م���وي���ة 
من  املساندة  توفر  واجتماعية، 
خ����الل ال���دع���م امل�����ادي وامل��ع��رف��ي 
ف��ي إط���ار عملي واض���ح وآل��ي��ات 
محددة عبر منصة تقنية تشمل 

البرنامج وتكفل  جميع خدمات 
ال����وص����ول إل�����ى ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع 

املختلفة.
محمد  »سند  برنامج  وأعلن   
ب��ن س��ل��م��ان«، ف��ي أب��ري��ل ٢٠19 
ب����دء ص����رف ع���ط���اء ي��ص��ل إل��ى 
ملستحقي  ري�����ال  م��ل��ي��ون   1٠٠
الدفعة األولى البالغ عددهم أكثر 
من 4٢٠٠ مستفيد من مبادرة 

»سند الزواج«.
 ُت���ع���د »س���ن���د ال�������زواج« إح���دى 
محمد  »سند  برنامج  م��ب��ادرات 
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ب���ن س��ل��م��ان«، ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى 
م���س���ان���دة ال���س���ع���ودي���ني ح��دي��ث��ي 
ال��������زواج، وت���ق���وم امل����ب����ادرة على 
ال��ت��ح��ق��ق م���ن ط��ل��ب��ات امل��ت��ق��دم��ني 
بالتعاون مع الجهات الحكومية 
بشكل مستمر ودوري، ويمكن 
إعادة التقديم مرة أخرى ملن لم 
امل��ب��ادرة  ش���روط  عليهم  تنطبق 
بعد تحديث البيانات الشخصية 

لدى الجهات ذات العالقة.
 منذ لحظة تعيني األمير محمد 
 ٢1 في  للعهد،  ولًيا  بن سلمان 

يوليو ٢٠17، وذلك بقرار ملكي 
من امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
ل�����م ي�����ت�����واَن ل���ح���ظ���ة ع�����ن ت��ق��دي��م 
م���ا ت��ي��س��ره إل���ي���ه ن��ف��س��ه وع��ل��م��ه 
ل���خ���دم���ة ه�����ذا ال���ش���ع���ب ال��ع��ظ��ي��م، 
وانهاالت القرارات واإلصالحات 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة على 
والخارجي،  الداخلي  املستويني 
الحرمني  خ��ادم  م��ن  بتوجيهات 
ما  تعرف  هل  ولكن  الشريفني، 
ه��ي ان��ج��ازات األم��ي��ر محمد بن 
سلمان ولي عهد السعودية منذ 

امل��ه��م��ة؟ السطور  ت��ول��ى ه���ذه  أن 
التالية يمكنها إجابتك على هذا 

السؤال. 
 فما ب��ني إط���الق رؤي���ة ٢٠٣٠ 
ل��ت��ط��وي��ر امل��م��ل��ك��ة، إل����ى ال��س��م��اح 
وصواًل  السيارة،  بقيادة  للمرأة 
ل��ل��ج��والت ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ى ق��ام 
بها ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان، في إطار إثبات جدارته، 
الجديدة،  ال��دول��ة  أرك���ان  وتثبيت 
ال���ق���وي���ة اق���ت���ص���ادًي���ا، وإي��ط��ال��ه��ا 
ملصاف الدول األكثر تقدًما على 
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مستوى العالم. 
إطالق رؤية 2030

  أطلق ولي العهد األمير محمد 
والتى  رؤي��ة ٢٠٣٠  ب��ن سلمان، 
ت��أت��ي ب��ح��زم��ة م��ن اإلص��الح��ات 
الغير معهودة عن اململكة، والتى 
ال��س��م��اح للسيدات  ب��ق��رار  ب���دأت 
تاريخ ٢6  السيارات في  بقيادة 
تفعيله في  ت��م  وال���ذى  سبتمبر، 
٢4 يونيو ٢٠18 املاضي، وذلك 

بعد عقود من الحظر في اململكة 
فيما  وب��دأت  السعودية،  العربية 
بعدها ح��زم��ة م��ن اإلص��الح��ات 
االقتصادية القوية والتى تصب 

جميعها تحت رؤية ٢٠٣٠.
        ألم���ر فيما ب��ع��د بعيًدا 
ع���ن اإلص���الح���ات اإلج��ت��م��اع��ي��ة، 
ي��ت��ل��خ��ص ف���ي اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ما 
ب��ع��د ال��ن��ف��ط ف���ي امل��م��ل��ك��ة، وه��ي 
النفطي،  الغير  لالقتصاد  نظرة 

ح���ي���ث أن امل��م��ل��ك��ة ظ���ل���ت ط����وال 
ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ت��رك��ز فقط 
وعوائد  النفطي  االقتصاد  على 
ت��ص��دي��ر ال��ن��ف��ط، ح��ي��ث أن��ه��ا من 
للنفط في  ان��ت��اًج��ا  ال����دول  أك��ث��ر 
املنطقة والعالم كله، ولكن جاءت 
ن���ظ���رة األم���ي���ر م��ح��م��د م��غ��اي��رة، 
تحدث  حيث  للمستقبل،  نظرة 
الدينية  السياحة  استثمار  ع��ن 
ال����ح����رم����ني ه��ي  ب������الد  ح���ي���ث أن 
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مسلم،  مليار  م��ن  ألكثر  وجهة 
والب���د م��ن اس��ت��غ��الل ه���ذا األم��ر 

خير استغالل. 
 العامل الثاني الذى يعمل على 
مستقباًل  العهد  ول��ي  استغالله 
ه����و أن ي��ج��ع��ل امل��م��ل��ك��ة وج��ه��ة 
اس���ت���ث���م���اري���ة ُم��ف��ض��ل��ة ل��ل��ع��ال��م، 
ا 

ً
للعالم ومركز كونها أهم بوابة 

ل��رب��ط ال���ق���ارات ال���ث���الث، ويحيط 
بها أكثر املعابر املائية أهمية في 

العالم، فيما أكد األمير محمد أن 
الرؤية  لهذه  األول  النجاح  عامل 
ه���و ام���ت���الك ال��س��ع��ودي��ة لشعب 
طموح وعامل بشري هائل ُمعد 
لقيادتها وقدرات شبابية هائلة 
لرفعة  اي��ًض��ا  استغاللها  ي��ج��ب 
هذا الوطن وإنجاح هذه الرؤية.  

إطالق برنامج تحقيق التوازن 
املالي ٢٠٢٠:

وب����ح����س����ب امل�����وق�����ع ال���رس���م���ي 

للبرنامج، فإنه البرنامج ُأقرَّ في 
ديسمبر ٢٠16م، وذلك من أجل 
-٢٠17 امل��ال��ي  ال���ت���وازن  تحقيق 

للتخطيط  آل��ي��ة  وخ��ل��ق  ٢٠٢٠م، 
املالي متوسط األجل، الستدامة 
ال��ع��ام��ة وتحقيق  امل��ال��ي��ة  وض����ع 
يرتكز  حيث  م��ت��وازن��ة.  ميزانية 
البرنامج على 5 محاور رئيسة 

تتمثل في:
- رفع كفاءة اإلنفاق الرأسمالي 
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والتشغيلي
- ت��ص��ح��ي��ح أس����ع����ار ال���ط���اق���ة 

واملياه
الحكومية  اإلي�����رادات  تنمية   -

األخرى
ال�����دع�����م  ت�����وج�����ي�����ه  إع���������������ادة   -
حساب  )ب��رن��ام��ج  للمستحقني 

املواطن(
- نمو القطاع الخاص.

حملتة على الفساد:

 شن ولي العهد األمير محمد 
ب���ن س��ل��م��ان، ح��م��ل��ة ق��وي��ة ضد 
ولم  اململكة،  في  الفساد  أرك��ان 
ي��ن��ظ��ر إل�����ى اع����ت����ب����ارات وج����ود 
في  متورطة  هامة  شخصيات 
هذا الفساد، لكنه اتخذ الطريق 
الذى بدأه في اإلصالح، وهو درء 

الفساد أي ما كان مصدره.
        وعلى إث��ر ه��ذه الحملة 
ت����م ال���ق���ب���ض ع���ل���ى ال���ع���دي���د م��ن 
الشخصيات العامة في اململكة، 
وعشرات األمراء، وكبار رجال 
األعمال وعلى رأسهم امللياردير 
األمير الوليد بن طالل، ولكن تم 
اإلف������راج ع��ن��ه��م ع��ق��ب ال��ت��وص��ل 
إلى تسوية حفظت حق الشعب 
ال��س��ع��ودي ف��ي اس���ت���رداد كافة 
أم��وال��ه، وذل��ك من خ��الل تسوية 
السعودية،  السلطات  مع  مالية 
التحقيقات واإلف��راج  إنهاء  وتم 

عن معظم الشخصيات. 
ال�����وق�����وف ب����ج����وار ال��ش��رع��ي��ة 

باليمن: 
األم���ي���ر  ال���ع���ه���د  تحدث ولي   
ب��ن سلمان، ع��ن أن »إن  محمد 
ض���ل���وع ال���ن���ظ���ام اإلي�����ران�����ى ف��ى 
ت����زوي����د امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات ال��ح��وث��ي��ة 
ال���ت���اب���ع���ة ل����ه ب����ال����ص����واري����خ ي��ع��د 
من  ومباشرا  عسكريا  ع��دوان��ا 
قبل النظام اإليرانى«، وكان ذلك 
اململكة  االل��ت��زام بموقف  ش��رارة 
وال�����دول ال��داع��م��ة ل��ه��ا ب��ض��رورة 
ال��ي��م��ن، من  إن��ق��اذ الشرعية ف��ي 
التى تنفذها إيران هناك  الخطة 
م����ن خ������الل م��ي��ل��ش��ي��ات��ه��ا ال��ت��ى 
أط��ل��ق��ت��ه��ا ف���ي ال���ي���م���ن، وت���ح���اول 

اإلنقالب على الشرعية هناك. 
      قبلها في م��ارس ٢٠15  
ك���ان���ت امل��م��ل��ك��ة ق���د ب�����دأت ق��ي��ادة 
قوات  تحالًفا عسكرًيا ملساندة 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ف���ي ح��رب��ه��ا 
والذين سيطروا  الحوثيني  ضد 
صنعاء  اليمنية  العاصمة  على 
أط��ل��ق  وال�����ذى  ع����ام ٢٠14،  م��ن��ذ 
الحزم،  عاصفة  بعد  من  عليها 
ف��ي��ه��ا مجموعة  ت��ش��ارك  وال��ت��ى 
ق�����وات ع��رب��ي��ة ب��ق��ي��ادة ال���ري���اض 
اليمن،  ف��ي  الشرعية  الس��ت��ع��ادة 
ومن ثم تحولت لحملة إستعادة 
األم������ل، وذل�����ك ف���ي إط�����ار إع����ادة 
اليمني  للشعب  والبسمة  االم��ل 

بعد فترة من الصراع. 
تعزيز العالقات الدبلوماسية: 
إل���ى بريطانيا ثم   م��ن م��ص��ر 
إل��ى أم��ري��ك��ا، ف��ي جولة مكوكية 
قام بها ولي العهد األمير محمد 
ب���ن س���ل���م���ان، ف���ي إط�����ار ت��ع��زي��ز 
وتعزيز  الدبلوماسية،  العالقات 
العالقات الخارجية للمملكة في 
األمير  قادها  التى  الحملة  إط��ار 
فيها  التقي  للقاهرة  بزيارة  ب��دأ 
ال���رئ���ي���س امل����ص����ري ع��ب��دال��ف��ت��اح 
ال��ع��دي��د من  ملناقشة  ال��س��ي��س��ي، 
امللفات املشتركة وتعزيز أواصر 

التعاون بني البلدين. 
           وم��ن ث��م ط��ار األمير 
محمد إلى بريطانيا حيث تناول 
الغداء في ضيافة امللكة إلزابيث 
الثانية، ومن ثم توجه إلى الواليات 
البيت  وزار  األم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة 
ث��م استقبله فيه  األب��ي��ض، وم��ن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
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ف���ي ه��ي��وس��ت��ون، ث���م زار اي��ًض��ا 
ب���وس���ط���ن، ن���ي���وي���ورك، س��ي��ات��ل، 
لوس أنجلوس وسيليكون فالى 

ايًضا. 
    ق�����ام ول�����ي ال���ع���ه���د األم���ي���ر 
محمد بن سلمان، ايًضا بعدها 
بزيارتني رسميتني إلى إسبانيا 
وفرنسا ايًضا في إطار تعزيز 
التعاون بني اململكة وهذه  آليات 

البالد. 

إطالق مشروع نيوم:
مشروع عاملي يجمع بني ثالث 
وم��ص��ر  ال���س���ع���ودي���ة  ه����ي  دول 

واألردن، أعلن عنه األمير محمد 
بحزمة  العهد،  ول��ي  بن سلمان، 
اس���ت���ث���م���ارات ت���ص���ل إل�����ى 5٠٠ 

مليار دوالر أمريكي. 
إع����������الن ول����������ي  وب�������ح�������س�������ب   
العهد فإن املنطقة تقع في شمال 
غرب اململكة، على مساحة ٢6.5 
ألف كيلو متر مربع، وتطل من 
ال���ش���م���ال وال����غ����رب ع��ل��ى ال��ب��ح��ر 
األح���م���ر وخ��ل��ي��ج ال��ع��ق��ب��ة ب��ط��ول 
468 كيلو مترًا، ويحيط بها من 
ال���ش���رق ج��ب��ال ب��ارت��ف��اع ٢5٠٠ 

متر.
وأض�����اف األم�����ي�����ر م��ح��م��د ب��ن 

سلمان في إعالنه فإن املشروع 
ق����ط����اع����ات   9 ع�����ل�����ى  س�����ي�����رك�����ز 
اس��ت��ث��م��اري��ة م��ت��خ��ص��ص��ة، على 
أن تنتهي املرحلة األولى منه في 

.٢٠٢5
ملواجهة  اإلس��الم��ي  ال��ت��ح��ال��ف 

اإلرهاب
 أع�����ل�����ن األم�����ي�����ر م����ح����م����د ب��ن 
سلمان، ولي العهد، عن تأسيس 
ال��ت��ح��ال��ف اإلس����الم����ي، ف���ي ع��ام 
م��ج��اب��ه��ة  ب���ه���دف  وذل�����ك   ،٢٠15
اإلره��������اب ف����ي ج��م��ي��ع ال���ن���واح���ي 
س����واء ال��ع��س��ك��ري��ة، ال��س��ي��اس��ي��ة، 
اإلج����ت����م����اع����ي����ة، االق����ت����ص����ادي����ة، 
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واإلعالمية. 
        ويتكون هذا التحالف من 
مجموعة دول وصل عددها إلى 
44 دولة، والتى أعلنت أنها على 
ات���م االس��ت��ع��داد ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة 
بأقصى ما تمتلك من إمكانات 
واقتصادية  عسكرية  وق����درات 
وإعالمية ملحاربة اإلرهابيني في 

جميع أركان العالم اإلسالمي. 
ت����ن����س����ي����ق ال�����ع�����م�����ل ال����ع����رب����ي 

املشترك:
 م���ن���ذ ل���ح���ظ���ات���ه األول��������ى ول���ًي���ا 

بن  محمد  حاول األمير  للعهد، 
سلمان، توحيد الجهود العربية 
واإلس��الم��ي��ة، ف��ي إط��ار مواجهة 
التدخل اإليراني في بعض الدول 
ال��ع��رب��ي��ة وف����ي امل��ن��ط��ق��ة بشكل 
عام، وإنهاء العمليات التخريبية 

باملنطقة. 

إطالق مؤسسة مسك 
الخيرية :

 أع�����ل�����ن األم�����ي�����ر م����ح����م����د ب��ن 
سلمان، ولي العهد عن تأسيس 

م��ؤس��س��ة م��س��ك ال��خ��ي��ري��ة ع��ام 
رع���اي���ة  ب����ه����دف  وذل�������ك   ،٢٠11
وتشجيع التعلم وتنمية املهارات 
القيادية عن الشباب السعودي، 
ت������م إن����ش����ائ����ه����ا ب�����غ�����رض غ��ي��ر 

ربحي.
املؤسسة  ه���ذه  ت��ح��اول  فيما   
ال���خ���ي���ري���ة اي����ًض����ا إل�����ى ت��ك��ري��س 
أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم 
وت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات ال���ق���ي���ادة ل��دى 
الشباب من أجل مستقبل أفضل 

للمملكة العربية السعودية.
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ال����ق����م����ة ال����ع����رب����ي����ة اإلس����الم����ي����ة 
األمريكية:

م��ح��م��د بن          دعم األمير 
القمة  تنظيم  العهد،  ولي  سلمان، 
ال��ع��رب��ي��ة اإلس���الم���ي���ة األم��ري��ك��ي��ة، 
والتى كانت عبارة عن مجموعة 
م��ن االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ى ت��م��ت بني 
امل��ل��ك س��ل��م��ان ورئ���ي���س ال���والي���ات 
املتحدة األمريكية الرئيس دونالد 
ت������رام������ب، وذل��������ك ب����ه����دف ت���ق���وي���ة 
الروابط بني البلدين والتعاون في 
مجال مكافحة التطرف واإلرهاب 

واجتثاثهما. 
ت��أس��ي��س ال���ش���رك���ة ال��س��ع��ودي��ة 

للصناعات العسكرية
 حمل ولي العهد األمير محمد 
إنشاء شركة  بن سلمان، عملية 
العسكرية،  للصناعات  سعودية 
ب���ش���ك���ل وط�����ن�����ي خ�����ال�����ص، ع��ل��ى 
ع��ات��ق��ه، ح��ي��ث ت��م��ك��ن م���ن إن��ش��اء 
ه��ذه ال��ش��رك��ة، وذل���ك ان��ط��الًق��ا من 
ج���ه���ودة امل��س��ت��م��رة ف���ي ال��س��اب��ق 
وزارة  أع�����م�����ال  ت���ن���ظ���ي���م  إلع���������ادة 
الدفاع التى يتولى رئاستها، وفي 
إط����ار اه��ت��م��ام��ه امل��س��ت��م��ر بقطاع 

الصناعات الحربية. 
ص���اح���ب ف���ك���رة ط�����رح أرام���ك���و 

لالكتتاب:
 ك����ان����ت ه������ذه أب��������رز االس����ب����اب 
ال��ت��ى ع��ل��ى أث��ره��ا أخ��ت��ارت��ه وك��ال��ة 
ليكون  األم��ري��ك��ي��ة  »ب��ل��وم��ب��ي��رج« 
ضمن أكثر 5٠ شخصية تأثيًرا 
ف��ي ال��ع��ال��م، وذل���ك ب��ع��د أن أفصح 
ع���ن ف���ك���رة ط����رح ش���رك���ة أرام���ك���و 
العاملي في عام ٢٠18،  لالكتتاب 

ال���ت���ي ت���رك���ت أث�����را واض���ح���ا على 
االقتصاد العاملي.

حملة مكافحة الفساد
 في 4 نوفمبر أطلق ولى العهد 
ح��م��ل��ة واس���ع���ة ال��ن��ط��اق مل��ك��اف��ح��ة 

ال��ف��س��اد ل��ع��ش��رات األم����راء وكبار 
اململكة  أع��م��ال  ورج���ال  مسؤولى 
ال����ذي����ن ك����ان����وا ف����ى ص���ل���ب ح��م��ل��ة 
مكافحة الفساد، وتم اإلفراج عن 
عدد من املشتبه بهم بينهم األمير 
امل��ل��ي��اردي��ر ال��ول��ي��د ب��ن ط���الل بعد 
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مالية مع  »ت��س��وي��ة«  ال��ى  التوصل 
السلطات، وانتهاء التحقيقات.

 الوقوف بجانب اليمن
 في نوفمبر العام املاضى، أعلن 
ال��ن��ظ��ام  ال��ع��ه��د »إن ض���ل���وع  ول����ى 

امليليشيات  ت��زوي��د  ف��ى  اإلي���ران���ى 
ال��ح��وث��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه ب��ال��ص��واري��خ 
ومباشرا  عسكريا  ع��دوان��ا  يعد 

من قبل النظام اإليرانى«.
       ومنذ مارس ٢٠15، تقود 
ال��ق��وات  يساعد  تحالفا  ال��ري��اض 

ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ف���ى ح��رب��ه��ا 
الذين  وحلفائهم  الحوثيني  ض��د 
يسيطرون على العاصمة صنعاء 

منذ ٢٠14.
- ح��م��ل��ة دب���ل���وم���اس���ي���ة واس���ع���ة 

لتعزيز العالقات
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فى مارس املاضى وبعد زيارتني 
إلى مصر وبريطانيا حيث تناول 
الثانية،  إليزابيث  امللكة  مع  الغداء 
السعودى بجولة  العهد  ول��ى  ق��ام 
استغرقت أكثر من أسبوعني في 
الواليات املتحدة قادته إلى البيت 
الرئيس  استقبله  حيث  األب��ي��ض 
ترامب فى هيوستون وزار ايضا 
ب���وس���ط���ن ون����ي����وي����ورك وس��ي��ات��ل 
ول�������وس ان���ج���ل���ي���س وس��ي��ل��ي��ك��ون 

فالى.
وق�����ام ب��ع��د ذل����ك ب���زي���ارت���ني إل��ى 

فرنسا وإسبانيا.
الخطط اإلستراتيجية للتنمية:

 تبنت اململكة أسلوب التخطيط 
الشامل منذ بداية عهدها بالخطط 
األم��ث��ل  اإلط����ار  ل��ك��ون��ه  الخمسية، 
ل��ت��وج��ي��ه م���س���ارات ال��ت��ن��م��ي��ة نحو 
أهداف متس�قة ومتكاملة. وراعى 
تحقيق  ال��ت��ن��م��وي  التخطيط  ه���ذا 

ال����ت����وازن ب���ني ال��ن��م��واالق��ت��ص��ادي 
وامل��وروث��ات  القيم  على  والحفاظ 
العظيمة. وتم التحرك خالل خطط 
التنمية املتعاقبة وفق نهٍج علمي 
للموارد  الرشيد  االس�تخدام  أتاح 
ال��وط��ن��ي��ة، وه���و م���ا م��ّك��ن اململكة 
م����ن ت��ح��ق��ي��ق ت�����ط�����ورات ك���ب���ي���رة، 
ج��س��ده��ا االرت���ف���اع ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي 
شهدته مختلف مؤشرات التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
        لقد أنعم الله على اململكة 
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة ب��م��ق��وم��ات 
واجتماعية  وحضارية  جغرافية 
وديموغرافية واقتصادية عديدة، 
رفيعة  م��ك��ان��ة  ت��ب��وء  م��ن  تمكنها 
ال��دول القيادية على مستوى  بني 
أفضل  مستقبل  ول��ب��ن��اء  ال��ع��ال��م. 
ل���ل���وط���ن، ارت����ك����زت رؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 
ركائز   ٣ على  السعودية  العربية 
ف��ري��دة من  م��زاي��ا تنافسية  تمثل 
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نوعها. 
ال��ع��رب��ي��ة  امل���م���ل���ك���ة  م���ك���ان���ة  إن   
القيام  م��ن  ستمكنها  السعودية 
ب�������دور ق����ي����ادي ف����ي ق���ل���ب ال������دول 
الوقت  وف��ي  واإلسالمية،  العربية 
نفسه، ستستخدم اململكة قوتها 
االستثمارية لبناء اقتصاد متنوع 
ومستدام. كما ستستغل اململكة 

موقعها االستراتيجي الذي يربط 
ال���ق���ارات ال��ث��الث: أف��ري��ق��ي��ا وآس��ي��ا 

وأوروبا. 
 تعتمد رؤيتنا على )٣( محاور 
وهي: املجتمع الحيوي واالقتصاد 
امل��زده��ر وال��وط��ن ال��ط��م��وح، وه��ذه 
امل�����ح�����اور ت���ت���ك���ام���ل وت���ّت���س���ق م��ع 
بعضها في سبيل تحقيق أهداف 

اململكة.
أوال: املجتمع الحيوي:

قيمه راسخة
 لدى اململكة الكثير من الفرص 
ال���ك���ام���ن���ة وال�������ث�������روات امل���ت���ن���وع���ة، 
وتكمن ثروة اململكة الحقيقية في 
العربية  األف��راد واملجتمع. اململكة 
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السعودية تفخر بما يجعلها أمة 
استثنائية وهما الدين اإلسالمي 
الوطنية. األم��ة هي نواة  وال��وح��دة 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي واإلس��الم��ي وهي 
اململكة  إن  اإلس�����الم.  ق��ل��ب  ت��م��ث��ل 
أنها ستبني  الله من  ب��إذن  واثقة 
م��س��ت��ق��ب��ال م��ش��رًق��ا م��ب��ن��ًي��ا على 
وستستمر  اإلس��الم��ي��ة.  ال��ث��ق��اف��ة 
اململكة في تأدية واجباتها تجاه 
ممكن،  وج��ه  أكمل  على  الحجاج 
وه����ي ت��ف��خ��ر ب��ه��وي��ت��ه��ا ال��ق��وم��ي��ة 

الراسخة.

بيئته عامرة:
 ت������أت������ي س�������ع�������ادة امل�����واط�����ن�����ني 
أول����وي����ات  ع���ل���ى رأس  وامل���ق���ي���م���ني 
ت��ت��م  امل����م����ل����ك����ة، وس����ع����ادت����ه����م ال 
ال��ب��دن��ي��ة  اك��ت��م��ال ص��ح��ت��ه��م  دون 
س��وف  واالج��ت��م��اع��ي��ة.  والنفسية 
يتمتع املجتمع بنوعية حياة جيدة 
ونمط حياة صحي ومحيط يتيح 

العيش في بيئة إيجابية.
بنيانه متني:

 هدف اململكة هو تعزيز مبادئ 
وتطويرها  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
ل����ب����ن����اء م���ج���ت���م���ع ق�������وي وم���ن���ت���ج، 

م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز دور األس����رة 
وتوفير  بمسؤولياتها،  وقيامها 
التعليم القادر على بناء شخصية 
األط�������ف�������ال، وإرس�������������اء م���ن���ظ���وم���ة 

اجتماعية وصحية ممّكنة.
ثانيا: االقتصاد املزدهر:

فرصه مثمرة:
 ت���ع���ّد م����ه����ارات وق�������درات أب��ن��اء 
اململكة من أهم مواردها وأكثرها 
ق���ي���م���ة، وس��ت��س��ع��ى امل��م��ل��ك��ة إل���ى 
من  القصوى  االستفادة  تحقيق 
ثقافة  تبّني  خ��الل  م��ن  طاقاتهم 
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للجميع  الفرص  وإت��اح��ة  التقدير 
التي  الالزمة  املهارات  وإكسابهم 
تمّكنهم من السعي نحو تحقيق 
ال��غ��اي��ة،  ه���ذه  ولتحقيق  أه��داف��ه��م. 
س����وف ت���ع���زز امل��م��ل��ك��ة م���ن ق���درة 
االقتصاد على توليد فرص عمل 
م���ت���ن���وع���ة، ك���م���ا س��ن��ف��ت��ح ف��ص��اًل 
ج��دي��دًا ف��ي اس��ت��ق��ط��اب ال��ك��ف��اءات 

واملواهب العاملية. 

تنافسيته جاذبة
ال���ت���ج���ارة  ع���ل���ى  االن����ف����ت����اح  إن   
واألع����م����ال س��ي��م��ك��ن امل��م��ل��ك��ة من 

زيادة االنتاج وتسهيل طريقها 
ل��ت��ك��ون م���ن أك��ب��ر االق��ت��ص��ادات 
ف����ي ال����ع����ال����م. س��ت��ع��م��ل امل��م��ل��ك��ة 
ع���ل���ى ت���ح���س���ني ب���ي���ئ���ة األع����م����ال 
وإعادة هيكلة املدن االقتصادية 
وت�����أس�����ي�����س م����ن����اط����ق خ����اّص����ة 
وتحرير سوق الطاقة بما يسهم 

في رفع تنافسيته.
استثماره فاعل:

 إن تنويع اقتصاد اململكة من 
أه��م م��ق��وم��ات اس��ت��دام��ت��ه، ورغ��م 
دعامة  يمثالن  والغاز  النفط  أن 
أس���اس���ي���ة الق���ت���ص���اد امل��م��ل��ك��ة، 
ال��ت��وس��ع  ب������دأت  امل��م��ل��ك��ة  أن  إال 
ف����ي االس���ت���ث���م���ار ف����ي ق��ط��اع��ات 

إضافية.
 ت������درك امل��م��ل��ك��ة ب�����أن أم��ام��ه��ا 
تحديات معقدة ولكنها ستسعى 
إل��ى تخطيها من خ��الل الخطط 
متوسط  بلغ  لقد  امل���دى.  طويلة 
نمو االقتصاد السعودي خالل 
أكثر من  املاضية  ال��� )٢5( سنة 
)4%( س��ن��وي��ًا، م��م��ا أس��ه��م في 

توفير ماليني الوظائف.
 وتعد اململكة من أقوى )٢٠( 
اق��ت��ص��ادًا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م، 
إال أن���ه���ا ت��ط��م��ح ل���ألك���ب���ر، ح��ي��ث 
س��ت��س��ع��ى إل����ى أن ت��ت��ب��وأ م��ك��ان��ًة 
أكثر تقدمًا بحلول عام )145٢ه� 
التباطؤ  م��ن  بالرغم  ٢٠٣٠م(،   –
االقتصادي العاملي وأثره املتوقع 
االق��ت��ص��اد. وه���ذا سيتطلب  على 
من اململكة االستثمار في جميع 
مواردها من أجل تنويع االقتصاد 
وإط��������الق إم����ك����ان����ات ال���ق���ط���اع���ات 
االقتصادية الواعدة وخصخصة 

عدد من الخدمات الحكومية.

موقعه املميز مستغل:
تقع اململكة في ملتقى أهم طرق 
العاملية بني ثالث قارات:  التجارة 
آس��ي��ا وأوروب�������ا وأف��ري��ق��ي��ا. وم��ن 
اململكة  ستستغل  امل��ن��ط��ل��ق،  ه���ذا 
ال��ف��وائ��د م��ن م��وق��ع��ه��ا ال��ج��غ��راف��ي 
خالل  من  املميز  واالستراتيجي 
إب��������رام ش�����راك�����ات اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
جديدة من أجل تعزيز قوة اململكة 
االق���ت���ص���ادي���ة ودع������م ال���ش���رك���ات 
ال���س���ع���ودي���ة ل�����زي�����ادة ال���ت���ص���دي���ر. 
وس���ت���س���ت���غ���ل امل���م���ل���ك���ة م��وق��ع��ه��ا 
من  وال��ق��ري��ب  امل��م��ي��ز  اللوجستي 
م����ص����ادر ال���ط���اق���ة ل���ب���دء م��رح��ل��ة 
جديدة نحو الصناعة والتصدير 
وإع��ادة التصدير إلى جميع دول 

العالم.
ثالثا: الوطن الطموح:

حكومُتُه فاِعلة
ال��ح��ك��وم��ة  دور  ت���ن���ام���ى  ل���ق���د   
م���ن���ذ ت���أس���ي���س امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
أي  ج��ّدًا.  كبير  السعودية بشكل 
حكومة تتطلب التطور باستمرار، 
كانت  إذا  ف��ق��ط  ذل���ك  وسيتحقق 
م���واك���ب���ة ل��ل��ت��ط��ل��ع��ات وم���واج���ه���ة 
ال�����ذي يتطلب  ل��ل��ت��ح��دي��ات، األم�����ر 
ال��ع��م��ل وف����ق م��ع��اي��ي��ر ع��ال��ي��ة من 
الحكومة  إن  الشفافية واملساءلة. 
م��ل��ت��زم��ة ب�����إدارة م���وارده���ا امل��ال��ي��ة 
بكفاءة وفعالية، كما أنها ستبني 
م��ن��ظ��م��ات ع���ام���ة م���رن���ة وت���راق���ب 

األداء

مواطنه مسؤول:
         اململكة العربية السعودية 
م��س��ت��ع��دة ل��ب��ن��اء وط����ن م����ٍن على 
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حيث  الجماعية  الوطنية  الجهود 
ي���س���اه���م ج��م��ي��ع امل���واط���ن���ني ف��ي��ه، 
أدوار  امل����واط����ن����ني  ج���م���ي���ع  ول�������دى 
ليقوموا بها سواًء كانوا يعملون 
الخاصة  أو  العامة  القطاعات  في 
جميع  سيعمل  الربحية.  غير  أو 
املواطنني بشكل مستمر لتحقيق 
اآلمال وتحمل مسؤوليات اململكة 

واملجتمع وأنفسهم. 
برنامج تنمية املوارد البشرية:

في  يتمثل  ه��دف��ًا  لقد وضعنا   
ت����دري����ب ن���ص���ف م���ل���ي���ون م��وظ��ف 
ال����ع����ام ٢٠٢٠  ب���ح���ل���ول  ح���ك���وم���ي 
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لضمان امتالكهم املهارات الالزمة 
لتشغيل خدمات عامة بمستوى 
عاملي. وتعمل الهيئات الحكومية 
اآلن على اعتماد أفضل املمارسات 
في تطوير رأس املال البشري، ما 
يساعدنا على تأسيس مجموعة 
واس����ع����ة م����ن أص����ح����اب امل���واه���ب 
والكفاءات ليصبحوا قادة أعمال 

في املستقبل.
 وي����ش����ت����م����ل ب�����رن�����ام�����ج ت��ن��م��ي��ة 
امل������وارد ال��ب��ش��ري��ة ع��ل��ى ت��أس��ي��س 
م��راك��ز ل��ل��م��وارد البشرية ف��ي كل 

ج���ه���از ح���ك���وم���ي، ب���ه���دف زي�����ادة 
لتصل  وكفاءته  املوظف  إنتاجية 
إل���ى امل��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة، م��ن خ��الل 
التدريب املستمر والتطوير املهني 
وت��ع��زي��ز ت��ب��ادل امل��ع��ارف وقياس 
محّفزة  عمل  بيئة  وتوفير  األداء 
تتساوى فيها الفرص وتتم فيها 

مكافأة املميزين.

خدمات حكومية 
مشتركة

 ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر خ��دم��ات 

م���ش���ت���رك���ة ت���س���اه���م ف���ي���ه���ا ع���دة 
جهات حكومية لزيادة اإلنتاجية 
على  الحكومي  اإلنفاق  وترشيد 
وه���ذا طموح  امل��س��ت��وي��ات.  جميع 
بعيد املدى يجري تنفيذه بشكل 
ندرس  أول��ى،  تدريجي. وكخطوة 
حالة خدمات الدعم في القطاعات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ون��ض��ع خ��ط��ط تنفيذ 
ش���ام���ل���ة ع���ل���ى أس�������اس أول����وي����ات 
أفضل  وسنعتمد  للقياس.  قابلة 
من  املشتركة  الخدمة  ممارسات 
خ��الل نشر مجموعة ج��ي��دة من 
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الجودة  لتقييم  األداء  م��ؤش��رات 
وترشيد  العمل  سير  وتحسني 

التكاليف ونقل املعرفة.

حكومة إلكترونية فعالة
ملحوظًا  تقدمًا  حققنا  لقد   
في مجال الحكومة اإللكترونية 
العقد املاضي، حيث  على مدى 
ت��وّس��ع ن��ط��اق ال��خ��دم��ات املقّدمة 
للمواطنني عبر اإلنترنت لتشمل 
عن  البحث  وتيسير  التوظيف 
ال��ع��م��ل وخ���دم���ات التعلم  ف���رص 

اإلل���ك���ت���رون���ي وخ����دم����ات امل����رور 
وال����ج����وازات واألح�������وال امل��دن��ي��ة، 
ف�����ض�����اًل ع������ن خ������دم������ات ال����دف����ع 
السجالت  اإللكتروني وإص��دار 
ال��ت��ج��اري��ة وغ��ي��ره��ا. وق���د أسهم 
كل ذلك في ارتقاء ترتيب اململكة 
على عدة مؤشرات عاملية، مثل 
للحكومة  املتحدة  األم��م  مؤشر 
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة )ح�����ي�����ث ارت����ف����ع 
ترتيبنا من املرتبة 9٠ في العام 
العام  إل��ى املرتبة ٣6 في   ٢٠٠4

 .)٢٠14

 وب���ال���ن���ظ���ر إل������ى امل��س��ت��ق��ب��ل، 
س������ن������واص������ل ت�����وس�����ي�����ع ن����ط����اق 
ال��خ��دم��ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة امل��ق��ّدم��ة 
ل��ت��ش��م��ل خ����دم����ات أخ������رى م��ث��ل 
ن���ظ���م امل����ع����ل����وم����ات ال���ج���غ���راف���ي���ة 
والتعليمية  الصحية  والخدمات 
وغيرها. كما سندعم استعمال 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ف��ي 
ال������ج������ه������ات ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة م���ث���ل 
التطبيقات السحابية ومنصات 
م��ش��ارك��ة ال��ب��ي��ان��ات ون��ظ��م إدارة 

املوارد البشرية.
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مبادرة

أب��ري��ل  ف���ي 25 
أط������ل������ق   2016
محمد بن سلمان 
رؤية أسماها رؤية 
امل����م����ل����ك����ة ال���ع���رب���ي���ة 
 ،2030 ال����س����ع����ودي����ة 
وهي خطة اقتصادية 
اج����ت����م����اع����ي����ة ث���ق���اف���ي���ة 
للمملكة  شاملة  سياسية 
ال����ع����رب����ي����ة ال����س����ع����ودي����ة ت���ؤس���س 
لدخول اململكة إلى عصر ما بعد النفط. 
ت��ت��زام��ن ال���رؤي���ة م���ع ال��ت��اري��خ امل���ح���ّدد إلع���الن 
االنتهاء من تسليم ثمانن مشروًعا حكومًيا عمالًقا، 
يكّلف أق��ل واح��د بينهما م��ا ي��ع��ادل أرب��ع��ة مليارات ري��ال، 
بينما بعض املشاريع تفوق كلفتها املائة مليار ريال سعودي، 

كما في مشروع مترو الرياض.

خطة شاملة تؤسس
 لدخول اململكة إىل 

عصر ما بعد النفط
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ة مجلس الشؤون  َم الُخطَّ نظَّ
االق������ت������ص������ادي������ة وال����ت����ن����م����ي����ة 
ال����س����ع����ودي ب���رئ���اس���ت���ه، وق���د 
الوزراء  ُعِرضت على مجلس 
ال�����س�����ع�����ودي ب����رئ����اس����ة امل���ل���ك 
س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز آل 

سعود.
وبعد اإلعالن عن الرؤية، قّدم 
محمد بن سلمان، عن طريق 
االقتصادية  الشؤون  مجلس 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��س��ع��ودي ك���ل من 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي في 
وب���رن���ام���ج   ،٢٠16 ي���ون���ي���و   7
ت��ح��ق��ي��ق ال�����ت�����وازن امل����ال����ي ف��ي 
يعد  إذ   ،٢٠16 ديسمبر   ٢٢
الرؤية،  ركائز  من  منهما  كل 

وق�����د واف������ق م��ج��ل��س ال�������وزراء 
السعودي على البرنامجني.

ي���ه���دف م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان 
م�������ن خ����������الل ه����������ذه ال����خ����ط����ة، 
وال���ب���رام���ج امل��ت��ص��ل��ة ب��ه��ا، إل��ى 
زي��ادة اإلي���رادات غير النفطية 
ال����س����ع����ودي����ة س���ت���ة أض���ع���اف 
م��ل��ي��ار دوالر  ن��ح��و 5.4٣  م��ن 
سنوًيا إلى ٢67 مليار دوالر 
س���ن���وًي���ا، إض���اف���ة إل����ى زي����ادة 
حصة الصادرات غير النفطية 
السعودية من 16% من الناتج 
املحلي السعودي )في ٢٠16( 
ال��ن��ات��ج املحلي  إل��ى 5٠% م��ن 

السعودي )في ٢٠٣٠(. 
 كما أّنه يريد بهذه الرؤية أن 
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الداخل  في  االستثمار  يجعل 
ال����س����ع����ودي م��ن��ط��ق��ة إلي���ج���اد 
الوظيفية  ال��ف��رص  م��ن  امل��زي��د 

السعودية.  في  واالقتصادية 
وض�������ع م���ح���م���د ب�����ن س���ل���م���ان 
ثالثة أركان للرؤية السعودية، 

عوامل  بمثابة  باعتقاده  ه��ي 
نجاحها إذا ما ارتكزت الرؤية 

عليها:
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الركن األّول: هو أن السعودية 
هي العمق العربي واإلسالمي، 
الحرام  املسجد  بها  إذ يوجد 

ف���ي م��ك��ة امل���ك���رم���ة، وامل��س��ج��د 
ال��ن��ب��وي ف���ي امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة، 
وال���ل���ذان ي���ع���دان أه���م األم��اك��ن 
بذلك  املسلمني،  عند  املقدسة 
أكثر من 1.8 مليار  هي قبلة 
األرض،  وج������ه  ع���ل���ى  م���س���ل���م 
الرؤية على  ترتكز  أن  ويجب 

هذا العامل.
ال�����رك�����ن ال����ث����ان����ي: ال�����ق�����درات 
االستثمارية الضخمة للمملكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ي��ج��ب أن 
ت�����ك�����ون م����ح����رًك����ا الق���ت���ص���اد 
لها،  إضافيا  وم���ورًدا  اململكة 
الرؤية  تهدف  القدرات  وبهذه 
العربية  أن تصنع من اململكة 

ال��س��ع��ودي��ة ق����وة اس��ت��ث��م��اري��ة 
رائدة.

يعتقد محمد  الثالث:  الركن 
بن سلمان أن املوقع الجغرافي 
اإلستراتيجي للمملكة العربية 
السعودية، وما يحيط بها من 
- مضيق  معابر مائية مهمة 
هرمز في الشرق، مضيق باب 
امل��ن��دب ف��ي ال��ج��ن��وب ال��غ��رب��ي، 
ق���ن���اة ال��س��وي��س ف���ي ال��ش��م��ال 
اململكة  م��ن  يجعل   - ال��غ��رب��ي 
ل��ل��ع��ال��م بصفتها  ب���واب���ة  أه����م 
م��رك��ز رب����ط ل���ل���ق���ارات ال��ث��الث 

)آسيا، أفريقيا وأوروبا(.
ال��������ش��������رك��������ة ال������س������ع������ودي������ة 
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للصناعات العسكرية:
 ع�����ن�����دم�����ا ت�������ول�������ى م���ح���م���د 
ال����دف����اع  وزارة  س���ل���م���ان  ب�����ن 
ال����س����ع����ودي����ة، ب������دأ ب���م���ش���روع 
يستهدُف توطني خمسني في 

امل��ائ��ة م��ن اإلن��ف��اق العسكري 
ع��ن  أع�����ل�����ن  إذ  ال������س������ع������ودي، 
السعودية  ال��ش��رك��ة  ت��أس��ي��س 
للصناعات العسكرية في 17 

مايو ٢٠17.

سلمان  ب��ن  محمد  وكشف 
ع���ن أن »اإلن����ف����اق ال��ع��س��ك��ري 
الداخلي السعودي ال يتجاوز 
ن��س��ب��ة اث���ن���ني ف����ي امل����ائ����ة م��ن 
م��ج��م��وع اإلن����ف����اق ال��ح��ك��وم��ي 
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ال���س���ع���ودي«، م���ع أن »امل��م��ل��ك��ة 
من  تعتبر  السعودية  العربية 
إنفاقا على  أكبر خمس دول 
وال��دف��اع على مستوى  األم���ن 
العالم«، راًدا هذه املؤشرات إلى 

تعبيره.  ب��ح��س��ب  »ال���ف���س���اد«، 
وك��ش��ف��ت ت���ق���اري���ر دول���ي���ة أن 
ح���ج���م اإلن������ف������اق ال���ع���س���ك���ري 
ال��س��ع��ودي اق��ت��رب م��ن حاجز 
سبعني مليار دوالر في العام 
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امل��رك��ز  ف���ي  ل��ت��ص��ب��ح   ،٢٠17
املتحدة  ال��والي��ات  بعد  ال��ث��ال��ث 
والصني، متقدمًة على روسيا 

االتحادية.
  وفي نوفمبر ٢٠16، ُأعِلَن 
ع��ن ل��ق��اءاٍت ج��رت ب��ني محمد 
ب��ن سلمان ورؤس���اء ك��ل من 
ش���رك���ة ري���ث���ي���ون األم��ي��رك��ي��ة، 
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إض���اف���ة إل����ى ش��رك��ت��ي داس���و 
تباحث  الفرنسيتني،  وتاليس 
ف���ي���ه���ا م���ع���ه���م ح�������ول ت���وط���ني 
ال���ص���ن���اع���ات ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي 
ال���س���ع���ودي���ة، ك��م��ا ال��ت��ق��ى في 
فبراير ٢٠17، السيدة »مارلني 
التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ه��ي��وس��ن« 

لشركة لوكهيد مارتن. 

   وفي زيارة له إلى سياتل 
م��ارس ٢٠18،  ف��ي  األمريكية 
وّق���ع���ت »ال���ش���رك���ة ال��س��ع��ودي��ة 
للصناعات العسكرية« اتفاًقا 
م����ع ش���رك���ة ب���وي���ن���غ، ل��ت��وط��ني 
خمس وخمسني في املائة من 
واإلصالح  »الصيانة  عمليات 
وعمرة الطائرات الحربية ذات 

األج��ن��ح��ة ال��ث��اب��ت��ة وال��ط��ائ��رات 
العمودية« في اململكة العربية 
»نقل  إل��ى  إض��اف��ة  السعودية، 
تقنية دمج األسلحة على تلك 
سلسلة  وت���وط���ني  ال���ط���ائ���رات 

اإلمداد لقطع الغيار«،
  ونشرت تقارير عن توقيع 
الشركة السعودية للصناعات 
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العسكرية أربع مذكرات تفاهم 
أخ��������رى م�����ع ك�����ل م�����ن ش���رك���ة 
باستثمار  للطيران  »تقنية« 
ت��������ج��������اوز س������ت������ة م������ل������ي������ارات 
ال��ش��رك��ات  إل���ى ج��ان��ب  دوالر، 

راي��ث��ي��ون، لوكهيد  األم��ري��ك��ي��ة 
ديناميكس  وج���ن���رال  م��ارت��ن 
 1٢.494 بنحو  باستثمارات 
إجمالي  ليبلغ  دوالر،  م��ل��ي��ار 
مليار   18.5 امل��ب��رم��ة  ال��ع��ق��ود 

ل��رؤي��ة  ت��ح��ق��ي��ًق��ا  ذل����ك  دوالر، 
ال���ت���ي   ،٢٠٣٠ ال�����س�����ع�����ودي�����ة 
ت���س���ت���ه���دف ت�����وط�����ني ن��ص��ف 
السعودي  العسكري  اإلنفاق 

في حلول العام ٢٠٣٠.
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رؤيـــة

 »ي���س���رن���ي 
لكم  أق�����دم  أن 
رؤية الحاضر 
ل����ل����م����س����ت����ق����ب����ل، 
ال�����ت�����ي ن�����ري�����د أن 
ن���ب���دأ ال���ع���م���ل ب��ه��ا 
للغد، بحيث  اليوم 
تعّبر عن طموحاتنا 
ج�����م�����ي�����ع�����ًا وت����ع����ك����س 
ق������درات ب���ل���دن���ا«. ب��ه��ذه 
��ر ول���ي العهد  ال��ع��ب��ارة س��طَّ
ال������س������ع������ودي األم�������ي�������ر م����ح����م����د ب���ن 
ل��رؤي��ة 2030  سلمان امل��ب��ادىء األس��اس��ي��ة 
ه��ذه الوثيقة التي تضع تصورًا واضحًا ورؤي��ة 
طموحة وتعد الخطوة األولى في التوجه الجديد نحو 

بناء مستقبل أفضل

رؤية أي دولة 
ملستقبلها  تنطلق 

من مكامن القوة فيها
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  أهداف رؤية ٢٠٣٠:
ال��������رؤي��������ة ع���ل���ى  ت����س����ع����ى ه���������ذه     
الصعيد االق��ت��ص��ادي إل��ى رف��ع نسبة 
االس���ت���ث���م���ارات األج��ن��ب��ي��ة امل���ب���اش���رة، 
إضافًة إلى رفع نسبة املحتوى املحلي 
في قطاع النفط والغاز من 4٠% إلى 
75%. وبالتالي زيادة حجم االقتصاد 
السعودي وانتقاله من املرتبة 19 إلى 
امل���رات���ب ال�������15 األول������ى ع��ل��ى م��س��ت��وى 

العالم.
  كذلك، تضمنت الرؤية املستقبلية 
الصغيرة  امل��ن��ش��آت  م��س��اه��م��ة  زي����ادة 
واملتوسطة في إجمالي الناتج املحلي 
نسبة  ورف�����ع   ،%٣5 إل����ى   %٢٠ م���ن 
م��ش��ارك��ة امل����رأة ف��ي س���وق ال��ع��م��ل من 
م��ع��دل  وت��خ��ف��ي��ض   ،%٣٠ إل����ى   %٢٢
البطالة من 11.6% إلى 7%. أما على 
ال��ص��ع��ي��د االج���ت���م���اع���ي، ف��ت��س��ت��ه��دف 
التأسيس ملجتمع حيوي عبر  الرؤية 
املتوقع من 74  العمر  زي��ادة متوسط 
إل��ى 8٠ ع��ام��ًا. وذل���ك عبر رف��ع نسبة 
م��دخ��رات األس���ر م��ن إج��م��ال��ي دخلها 
إن��ف��اق  وزي�������ادة  إل����ى %1٠،  م���ن %6 
األس����ر ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة وال��ت��رف��ي��ه داخ��ل 
ورف���ع   ،%6 إل����ى   %٢.9 م���ن  امل��م��ل��ك��ة 
ال��ري��اض��ة م���رة على  نسبة م��م��ارس��ي 
إل��ى %4٠،  األق��ل أسبوعيًا م��ن %1٣ 

حممد بن سلمان..
 ورؤية احلاضر للمستقبل :
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ورفع عدد املواقع األثرية املسجلة في 
اليونسكو إلى الضعف. 

 وع��ل��ى ص��ع��ي��د ال��س��ي��اح��ة ال��دي��ن��ي��ة، 
ت��س��ع��ى ال�����رؤي�����ة إل�����ى زي��������ادة ال��ط��اق��ة 
االس���ت���ي���ع���اب���ي���ة الس���ت���ق���ب���ال ض��ي��وف 
إلى  املعتمرين من 8 ماليني  الرحمن 
وع���ل���ى صعيد  م��ع��ت��م��ر.  م��ل��ي��ون   ٣٠
 ٢٠٣٠ رؤي��ة  تهدف  الحكومي،  األداء 
إلى الوصول من املركز ٣6 إلى املراكز 
ال������5 األول������ى ف���ي م���ؤش���ر ال��ح��ك��وم��ات 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، وال����وص����ول م���ن امل��رك��ز 

8٠ إلى املركز ٢٠ في مؤشر فاعلية 
الحكومة، وزيادة اإليرادات الحكومية 
إل��ى 1  م��ل��ي��ارًا  م��ن 16٣  النفطية  غير 

تريليون ريال سنويًا. 
  وف�����ي امل���ل���ف ال���ع���س���ك���ري ت��ع��ت��ب��ر 
العالم  ف��ي  دول��ة  راب��ع  أكبر  السعودية 
ل��ن��اح��ي��ة اإلن����ف����اق ال��ع��س��ك��ري، ول��ي��س 
ل���دي���ه���ا ص���ن���اع���ة داخ������ل ال���س���ع���ودي���ة. 
ب���ال���ت���ال���ي، ف�����إنَّ ال��س��ع��ي ل��ل��ع��م��ل على 
قطاع  نمو  ف��ي  سيساهم  الصناعات 
االقتصاد  وسيدعم  جديد،  صناعي 

ويبتكر فرص عمل.
السعودي  السياسي  املحلل   يقول 
وال����ص����ح����اف����ي ج���م���ي���ل ال����ذي����اب����ي ف��ي 
اململكة  »رؤي�����ة  إنَّ  ل���«ال��ن��ه��ار«  ح��دي��ث 
إض��اف��ًة  ب��اإلي��ج��اب��ي��ات،  مليئة   ٢٠٣٠
إل����ى ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي ال���ذي 
ب���دأ م���ن ال���ع���ام امل���اض���ي. وه���ي وثيقة 
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال����ه����دف م��ن��ه��ا خ��دم��ة 
الصعيد  على  البالد  وتطوير  اململكة 
وال��ري��اض��ي،  والترفيهي  االق��ت��ص��ادي 
وتعزيز الشخصية السعودية والنمط 
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في  البعض  أنَّ  ف��ي  املعيشي. ال ش��كَّ 
التحفظات  لديهم بعض  كانت  البداية 
وت���س���رع���وا ف����ي أخ�����ذ ال������ق������رارات ول���م 
يكونوا مطمئنني لديناميكية الحكومة 

في تحقيق األهداف«. 
وي��ض��ي��ف: »ق��ب��ل ي��وم��ني، ُأع��ل��ن عن 
1٠ برامج جديدة تدعم تحقيق رؤية 
٢٠٣٠، من بينها تطوير اإلسكان أي 
توفير السكن املناسب لكل املواطنني، 
وخدمة الحجاج، وتحسني نمط الحياة، 
وتعزيز الشخصية السعودية وزيادة 

الشركات الوطنية، وتطوير الصناعات، 
وهذا  اللوجستية  الخدمات  وتحسني 

ما سارت عليه اململكة«.
1- أه���داف بحلول ع��ام )144٢ه����� - 

٢٠٢٠م(:
أكثر من )45٠( نادي هواة مسجل 
يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات 
ترفيهية وفق منهجية منّظمة وعمل 

احترافي
للمساكن  األس���ر  تمّلك  نسبة  رف��ع 
ب��ح��ل��ول ٢٠٣٠،  إل���ى %7٠  م��ن %5٠ 

بمقدار ال يقل عن )٢٠%(.
تدريب أكثر من )5٠٠( ألف موظف 
لتطبيق  وتأهيلهم  بعد  عن  حكومي 
ال��ب��ش��ري��ة في  امل������وارد  إدارة  م���ب���ادئ 

األجهزة الحكومية.
 � ه�����   145٢( ب���ح���ل���ول  أه��������داف   -٢

٢٠٣٠م(:
زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال 
 )8( من  املعتمرين  الرحمن  ضيوف 

ماليني إلى )٣٠( مليون معتمر
رفع عدد املواقع األثرية املسّجلة في 

اليونسكو إلى الضعف على األقل
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تصنيف )٣( مدن سعودية بني أفضل )1٠٠( 
مدينة في العالم

رفع إنفاق األسر على الثقافة والترفيه داخل 
اململكة من )٢.9%( إلى )%6(

رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على األقل 
أسبوعًيا من )1٣ %( إلى )4٠ %(

من  االجتماعي  امل���ال  رأس  بمؤشر  االرت��ق��اء 
املرتبة )٢6( إلى املرتبة )1٠(.

إلى   )74( م��ن  امل��ت��وق��ع  العمر  زي���ادة متوسط 

)8٠( عاما.
إل��ى   )%11.6( م��ن  ال��ب��ط��ال��ة  م��ع��دل  تخفيض 

.)%7(
واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  مساهمة  رفع 
ال���ن���ات���ج امل���ح���ل���ي م����ن )٢%( إل���ى  ف����ي إج���م���ال���ي 

.)%٣5(
رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من 

)٢٢%( إلى )٣٠%(
رفع حجم االقتصاد وانتقاله من املرتبة )19( 
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إلى املراتب ال� )15( األولى على مستوى 
العالم.

رفع نسبة املحتوى املحلي في قطاع 
النفط والغاز من )4٠%( إلى )%75(.

رف������������ع ق�����ي�����م�����ة أص���������������ول ص������ن������دوق 
مليار   )6٠٠( من  العامة  االستثمارات 
إلى ما يزيد على )7( تريليونات ريال 

سعودي.
االنتقال من املركز )٢5( في مؤشر 
ال�  امل��راك��ز  أح��د  إل��ى  ال��ع��امل��ي  التنافسّية 

)1٠( األولى.
رف���ع ن��س��ب��ة االس��ت��ث��م��ارات األج��ن��ب��ي��ة 
امل��ب��اش��رة م���ن إج��م��ال��ي ال��ن��ات��ج املحلي 

من)٣.8%(إلى املعدل العاملي )%5,7(
الخاص  القطاع  بمساهمة  ال��وص��ول 
املحلي من )%4٠(  الناتج  إجمالي  في 

إلى )%65(.
أداء  مؤشر  في  اململكة  ترتيب  تقدم 

 )45( املرتبة  من  اللوجستية  الخدمات 
إلى )٢5( عامليا و)1( إقليمًيا.

النفطية  غير  ال��ص��ادرات  نسبة  رف��ع 
من )16%( إلى )5٠%(على األق��ل من 

إجمالي الناتج املحلي غير النفطي.
زي�������ادة اإلي�����������رادات ال���ح���ك���وم���ي���ة غ��ي��ر 
إل����ى )1(  م���ل���ي���اًرا  م���ن )16٣(  ال��ن��ف��ط��ي��ة 

تريليون ريال سنوًيا.
الوصول من املركز )8٢( إلى املركز 

)٢٠( في مؤشر فاعلية الحكومة.
الوصول من املركز )٣6( إلى املراكز 
ال���� )5( األول����ى ف��ي م��ؤش��ر ال��ح��ك��وم��ات 

اإللكترونية.
رف������ع ن���س���ب���ة م�����دخ�����رات األس�������ر م��ن 

إجمالي دخلها من )6%( إلى)%1٠(.
الربحي  غ��ي��ر  ال��ق��ط��اع  رف���ع مساهمة 
أق��ل من  املحلي من  الناتج  في إجمالي 

)1%( إلى )%5(.

الوصول إلى )1( مليون متطوع في 
القطاع غير الربحي سنوًيا مقابل )11( 

ألف اآلن. 
الرؤية واملوقع االستراتيجي:

   يقول  صاحب السمو امللكي االمير  
محمد بن سلمان  عن رؤي��ة٢٠٣٠: قد 
حبانا الله في اململكة العربية السعودية 
م������ق������ّوم������ات ج�����غ�����راف�����ي�����ة وح�����ض�����اري�����ة 
واقتصادية  وديموغرافية  واجتماعية 
رفيعة  مكانة  تبوء  من  تمّكننا  عديدة، 
بني الدول القيادية على مستوى العالم. 
تنطلق  ملستقبلها  دول���ة  أي  ورؤي����ة   
م����ن م���ك���ام���ن ال����ق����وة ف���ي���ه���ا، وذل�������ك م��ا 
ان��ت��ه��ج��ن��اه ع��ن��د ب��ن��اء رؤي��ت��ن��ا للمملكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��ل��ع��ام )145٢ه������ – 
٢٠٣٠م(. فمكانتنا في العالم اإلسالمي 
ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق 
وسند ألمتينا العربية واإلسالمية، كما 
س��ت��ك��ون ق��وت��ن��ا االس��ت��ث��م��اري��ة امل��ف��ت��اح 
وتحقيق  اق��ت��ص��ادن��ا  لتنويع  وامل���ح���ّرك 

استدامته. 
   وسيمّكننا موقعنا االستراتيجي 
م���ن أن ن���ك���ون م���ح���ورًا ل���رب���ط ال���ق���ارات 
الثالث. تعتمد رؤيتنا على )٣( محاور 
وه�����ي امل��ج��ت��م��ع ال���ح���ي���وي واالق���ت���ص���اد 
املزدهر والوطن الطموح، وهذه املحاور 
تتكامل وتّتسق مع بعضها في سبيل 
تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من 
مرتكزات هذه الرؤية.    تبدأ رؤيتنا من 
املحور  ويمّثل  تنتهي،  وإل��ي��ه  املجتمع، 
ال���رؤي���ة  ه�����ذه  ل��ت��ح��ق��ي��ق  أس����اس����ًا  األول 
وت���أس���ي���س ق���اع���دة ص��ل��ب��ة الزده����ارن����ا 

االقتصادي. 
      ينبثق ه��ذا امل��ح��ور م��ن إيماننا 
ب��أه��م��ي��ة ب��ن��اء م��ج��ت��م��ع ح���ي���وي، يعيش 
املبادئ اإلسالمية ومنهج  وف��ق  أف��راده 
بهويتهم  ين 

ّ
معتز واالعتدال،  الوسطية 

ال��وط��ن��ي��ة وف���خ���وري���ن ب��إرث��ه��م ال��ث��ق��اف��ي 
ال���ع���ري���ق، ف���ي ب��ي��ئ��ة إي��ج��اب��ي��ة وج���اذب���ة، 



65

ت��ت��واف��ر ف��ي��ه��ا م��ق��ّوم��ات ج����ودة ال��ح��ي��اة 
بنيان  ويسندهم  واملقيمني،  للمواطنني 
أسري متني ومنظومتي رعاية صحية 

واجتماعية ممّكنة. 
  وفي املحور الثاني االقتصاد املزدهر، 
ن���رّك���ز ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ال���ف���رص ل��ل��ج��م��ي��ع، 
مرتبطة  تعليمية  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن��اء  ع��ب��ر 
باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص 

وامل��ن��ش��آت  األع���م���ال  رّواد  م��ن  للجميع 
الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ونؤمن 
إلط��الق  االستثمارية،  أدوات��ن��ا  بتطوير 
إمكانات قطاعاتنا االقتصادية الواعدة 
وتنويع االقتصاد وتوليد فرص العمل 

للمواطنني. 
  وإليماننا بدور التنافسية في رفع 
االقتصادية،  والتنمية  الخدمات  ج��ودة 

نرّكز جهودنا على تخصيص الخدمات 
بما  األعمال،  بيئة  وتحسني  الحكومية 
الكفاءات  أفضل  استقطاب  في  يسهم 
العاملّية واالستثمارات النوعّية، وصواًل 
إل���ى اس��ت��غ��الل م��وق��ع��ن��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي 

الفريد. 
   وألن الفاعلية واملسؤولية مفهومان 
ج���وه���ري���ان ن��س��ع��ى ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��م��ا على 
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جميع املستويات لنكون وطنًا طموحًا 
في  نركز  ولذلك،  ومنجزاته.  بإنتاجه 
القطاع  الرؤية على  الثالث من  املحور 
الحكومة  م��الم��ح  ن��رس��م  ال��ع��ام، حيث 
ال��ف��اع��ل��ة م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز ال��ك��ف��اءة 
ثقافة  واملساءلة وتشجيع  والشفافية 
وط��اق��ات��ن��ا  م�����واردن�����ا  ل��ت��م��ك��ني  األداء 
ال���ب���ش���ري���ة، ون���ه���ي���ئ ال���ب���ي���ئ���ة ال����الزم����ة 
ل��ل��م��واط��ن��ني وق��ط��اع األع��م��ال وال��ق��ط��اع 
غ��ي��ر ال��رب��ح��ي ل��ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ات��ه��م 
وأخ������ذ زم������ام امل�����ب�����ادرة ف����ي م��واج��ه��ة 

التحدّيات واقتناص الفرص. 
  وفي كل محور من محاور الرؤية، 
ق��م��ن��ا ب���س���رد ع�����دد م����ن االل����ت����زام����ات 
مّما  نموذجا  تمّثل  والتي  واأله���داف، 
س���ن���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ح���ق���ي���ق���ه، وت��ع��ك��س 
طموحنا باألرقام. كما سيّتم اعتماد 
الرؤية كمرجعية عند اتخاذ قراراتنا، 
للتأكد من مواءمة املشاريع املستقبلية 
مع ما تضمّنته محاور الرؤية وتعزيز 

العمل على تنفيذها. 
     وح��رص��ًا ع��ل��ى ت��وض��ي��ح آل��ي��ات 
ال��ق��ادم��ة، فقد قمنا  العمل وال��خ��ط��وات 
التي  التنفيذية  البرامج  بعض  بسرد 
بدأ العمل عليها في مجلس الشؤون 
أخرى  وبرامج  والتنمية،  االقتصادية 
تمّثل نماذج من البرامج التي ستطلق 
ق��ري��ب��ًا ف���ي س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق أه��داف��ن��ا 
وال��ت��زام��ات��ن��ا. إن اس��ت��دام��ة نجاحنا ال 
ت���ك���ون إال ب���اس���ت���دام���ة م���ق���وم���ات ه��ذا 
أن تحققه  ن���أم���ل  م���ا  ال���ن���ج���اح، وه�����ذا 
قوتنا  عناصر  من  تنبع  التي  رؤيتنا 
وتقود في املحّصلة إلى استثمار هذه 
بإذن  استدامة  أكثر  بشكل  املقّومات 

الله.  
   ل���ل���م���زي���د, ن����رج����و زي��������ارة امل���وق���ع 
ال��رس��م��ي ل��رؤي��ة ال��س��ع��ودت��ه��دف رؤي��ة 
التحول إلى حكومة عالية  إلى   ٢٠٣٠
وال��ش��ف��اف��ي��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت��ت��س��م  األداء 
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والقطاع  املواطنني  وتمّكن  واملساءلة، 
الخاص واملؤسسات غير الربحية من 
أخ��ذ امل��ب��ادرة في استكشاف الفرص 
بالدنا  تكون  أن  األول  هدفي  املتاحة 
نموذجًا ناجحًا و رائدًا في العالم على 
كافة األصعدة، وسأعمل معكم على 

تحقيق ذلك
الرؤية واملجتمع:

  وماذا عن تفاعل املجتمع السعودي 
األمير  »قالها  يجيب:  الرؤية،  هذه  مع 
م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان أنَّ م���ن ه���و غير 
أو  اململكة  رؤي��ة  يتفاعل مع  أن  راٍض 
من يحاول وضع عراقيل سيصطدم 
بالشارع. اليوم يحاول البعض التقليل 
أو  العزيمة  الرؤية أو تحطيم  من هذه 
ال��ن��ق��د ض�����روري لتحسني  االن���ت���ق���اد، 
يحتاج  ال  الحلم  تحقيق  ول��ك��ن  األداء 
ألن������اس ي���ض���ع���ف���ون ال�������روح امل��ع��ن��وي��ة 
من  قوية  رغبة  هناك  لكنَّ  والنفسية. 
إل��ى  ال����ذي نسبته 65  ال��ش��اب  ال��ج��ي��ل 
وسعى  ال��رؤي��ة  ل��ه��ذه  متعطش   %7٠
للتماهي مع العالم اآلخر خارج حدود 

اململكة«.
  ويتابع: »م��ا سمعناه من زي��ارات 
واألمير  العزيز  بعد  بن  سلمان  امللك 
الشرق  ف��ي  ب��ن سلمان س���واًء  محمد 
أو الغرب يؤكد على وج��ود رغبة في 
الرؤية  ه��ذه  ف��ي  واملساهمة  املشاركة 
ألن���ه���ا ه����ي امل��س��ت��ق��ب��ل وت���م���ن���ح دورًا 
ال��ع��م��ل واإلن��ت��اج  ل��ألج��ي��ال املقبلة ف��ي 
وزيادة الحضور. األساس هو االنفتاح 

على العالم بشكل أكثر حيوية«.
تغييرًا مفصليًا  ل رؤية ٢٠٣٠  تمثِّ
ل���ص���ورة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
وت����ض����ع����ه����ا ع����ل����ى خ������ارط������ة ال����ع����ال����م 
التنافسية على كل الصعد، وهي في 
حال نجحت ستعتبر الحجر األساس 

واملثال الواجب االقتداء به للتقدم.

 

برامج رؤية ٢٠٣٠:
 ول����ي ول��ي 

َّ
    ف���ي ع����ام ٢٠16 ح����ل

ال��ع��ه��د ال���س���ع���ودي األم���ي���ر م��ح��م��د بن 
س��ل��م��ان ض��ي��ف��ًا م���ع اإلع���الم���ي ت��رك��ي 
أول  ف��ي  »العربية«  قناة  على  الدخيل 
اعتبر  ي��وم��ه��ا  ل���ه،  تلفزيونية  م��ق��اب��ل��ة 
إص���الح���ًا  س��ي��م��ث��ل   ٢٠16 ع������ام  أنَّ 
بعد  ل���ه.  وم��خ��ط��ط��ًا  س��ري��ع��ًا ممنهجًا 
 

ُّ
م��رور ع��ام على مقابلته األول��ى يحل
ب���ن س��ل��م��ان ض��ي��ف��ًا ع��ل��ى اإلع���الم���ي 
 .»mbc« ق���ن���اة  ع��ل��ى  ال���ش���ري���ان  داود 
ر ب�«رؤية ٢٠٣٠«، فما هي  تزامنًا نذكِّ
م���ب���ادؤه���ا؟ ه���ي خ��ط��ة م���ا ب��ع��د النفط 
للمملكة العربية السعودية تم اإلعالن 

عنها في ٢5 نيسان من العام ٢٠16. 
االقتصادية  ال��ش��ؤون  مجلس  أع��ده��ا 
وال��ت��ن��م��ي��ة ب��رئ��اس��ة األم��ي��ر محمد بن 
س��ل��م��ان، وت��ض��م��ن��ت خ��ط��ط��ًا واس��ع��ة 
اق��ت��ص��ادي��ة  منها  مختلفة  ل��ق��ط��اع��ات 
واج���ت���م���اع���ي���ة وت���ن���م���وي���ة، وذل������ك ع��ب��ر 
تنفيذ إص��الح اقتصادي وفق خطط 
اختصاصيني  مع  بالتعاون  وضعت 
سعوديني ودوليني، على أن تنجز في 
٢٠٣٠ متضمنًة ٣ تقسيمات رئيسية 
هي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، 

ووطن طموح.
ة بدأ تنفيذها ومهدت      برامج عدَّ
الطريق أمام بناء هذه الرؤية، أبرزها، 
ب����رن����ام����ج إع��������ادة ه��ي��ك��ل��ة ال���ح���ك���وم���ة، 
والتوجهات، برنامج  ال���رؤى  ب��رن��ام��ج 
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ت��ح��ق��ي��ق ال�����ت�����وازن امل����ال����ي، ب��رن��ام��ج 
برنامج مراجعة  املشروعات،  إدارة 
األداء.  ق���ي���اس  ب���رن���ام���ج  األن���ظ���م���ة، 
ول���ض���م���ان ت��ح��ق��ي��ق رؤي������ة امل��م��ل��ك��ة 
العربية السعودية ٢٠٣٠ يتم العمل 
البرامج  م��ن  مجموعة  إط���الق  على 
كبير  لها  والتي سيكون  التنفيذية 
ومنها  تحققها،  ف��ي  الكبير  األث���ر 

على سبيل املثال ال الحصر: 
ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول االس��ت��رات��ي��ج��ي 

لشركة أرامكو السعودية،
إع����ادة هيكلة ص��ن��دوق  ب��رن��ام��ج 

االستثمارات العامة،
برنامج رأس املال البشري،

برنامج  الوطني،  التحول  برنامج 
تعزيز حوكمة العمل الحكومي، 

برنامج التوسع في التخصيص،
ب������������رن������������ام������������ج ال������������ش������������راك������������ات 

االستراتيجية.
    وق���د ح���دد م��ج��ل��س ال��ش��ؤون 
االق�������ت�������ص�������ادي�������ة وال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة ف���ي 
ذات  ب���رام���ج   1٠ السعودية أخيرًا 
أه���م���ي���ة اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق »رؤي������ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
أق��ره��ا  وال���ت���ي   »٢٠٣٠ ال��س��ع��ودي��ة 
م��ج��ل��س ال���������وزراء ب���رئ���اس���ة خ����ادم 
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبد العزيز، في ٢5 نيسان ٢٠16.

  وتعتبر هذه البرامج استكمااًل 
ل��ب��رن��ام��ج��ني ت���م إق���راره���م���ا س��اب��ق��ًا 
ال��وط��ن��ي  ال���ت���ح���ول  وهما »برنامج 
٢٠٢٠« ال�����ذي أط��ل��ق ف��ي 6 ح��زي��ران 
ال���ع���ام امل���اض���ي وي��ه�����������دف إل���ى  م���ن 
تطوي���ر العم���ل الحكوم���ي وتأس���يس 
البني���ة التحتي���ة الالزمة واس���تيعاب 
طموحاته���ا ومتطلباته���ا. و«برنامج 
التوازن املالي ٢٠٢٠« الذي أطلق في 
آل��ي��ات  أي��ل��ول ٢٠16، وص��ي��غ��ت   ٢٢



69

التي أقرت  ال��رؤي��ة  عمله وف��ق حوكمة 
في ٣1 أيار ٢٠16. وتأتي البرامج ال� 1٢ 
العربية  اململكة  »رؤي��ة  تحقيق  لتدعم 
اقتصاد  في جعل  السعودية ٢٠٣٠« 
اململكة أكثر ازدهارًا ومجتمعها أكثر 
اإلسالمية،  بالقيم  متمسكًا  حيوية، 

وبالهوية الوطنية الراسخة.
أوال: برنامج التحول الوطني:

وصف البرنامج:
إلى  الوطني  التحول  برنامج  يهدف 
الحكومي،  األداء  ف��ي  التميز  تحقيق 
وت����ع����زي����ز امل���م���ك���ن���ات االق����ت����ص����ادي����ة، 

واالرتقاء بمستوى الخدمات املعيشية، 
وذل��ك من خالل تسريع وتيرة تنفيذ 
م��ش��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة األس��اس��ي��ة 
في  املستفيدين  وإش����راك  وال��رق��م��ي��ة، 
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ال���ت���ح���دي���ات واب���ت���ك���ار 
التنفيذ،  ف��ي  وم��س��اه��م��ت��ه��م  ال��ح��ل��ول، 
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وتقييم أداء مبادرات البرنامج
األهداف:

اإلسهام في تمكني القطاع الخاص:
تسهيل ممارسة األعمال

ج�������ذب االس�����ت�����ث�����م�����ارات األج���ن���ب���ي���ة 
املباشرة

تنمية االقتصاد الرقمي
تطوير قطاع التجزئة

الصغيرة  املنشآت  زي��ادة مساهمة 

واملتوسطة في االقتصاد
املنتجة في  األس��ر  زي���ادة مساهمة 

االقتصاد
باستدامة  الشركات  اهتمام  تعزيز 

االقتصاد الوطني
ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ي وال��ت��راث 

الوطني:
املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي 

والعربي والوطني والتعريف به

تطوير قطاع السياحة
االرتقاء بالرعاية الصحية:

ال��خ��دم��ات  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول  تسهيل 
الصحية

ت��ح��س��ني ج����ودة وك���ف���اءة ال��خ��دم��ات 
الصحية

ت����ع����زي����ز ال�����وق�����اي�����ة ض�����د امل���خ���اط���ر 
الصحية

ت�����ح�����س�����ني م������س������ت������وى امل����ع����ي����ش����ة 
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والسالمة
االرت���ق���اء ب��ج��ودة ال��خ��دم��ات املقدمة 

في املدن السعودية:
تحسني املشهد الحضري في املدن 

السعودية
تعزيز السالمة املرورية

الحد من التلوث بمختلف أنواعه
ت����ح����س����ني ال���������ظ���������روف امل���ع���ي���ش���ي���ة 

للوافدين

ضمان استدامة املوارد الحيوية
ض���م���ان ت��ح��ق��ي��ق األم�����ن ال��ت��ن��م��وي 

والغذائي
ض���م���ان اس���ت���ف���ادة م��س��ت��دام��ة من 

املوارد املائية
ح�����م�����اي�����ة ال����ب����ي����ئ����ة م�������ن األخ������ط������ار 

الطبيعية
حماية وتهيئة املناطق الطبيعية

وتطوير  املجتمعية  التنمية  تعزيز 
القطاع غير الربحي

تشجيع العمل التطوعي
تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها 

االجتماعية:
دعم نمو القطاع غير الربحي

من  الربحية  غير  املنظمات  تمكني 
تحقيق أثر أعمق

تمكني املواطنني من خالل منظومة 
الخدمات االجتماعية

منظومة  وك��ف��اءة  فاعلية  تحسني 
الخدمات االجتماعية

تحقيق التميز في األداء الحكومي:
تحسني إنتاجية موظفي الحكومة

تطوير الحكومة اإللكترونية
االرت��ق��اء ب��ج��ودة ال��خ��دم��ات املقدمة 

للمواطنني
ت����ع����زي����ز ال����ش����ف����اف����ي����ة ف������ي ج��م��ي��ع 

القطاعات الحكومية
املواطنني  التواصل مع  دعم قنوات 

ومجتمع األعمال
الحكومية  الجهات  تجاوب  ضمان 

ملالحظات عمالئه
التزامات ٢٠٢٠:

االرتقاء بالرعاية الصحية:
السكانية  التجمعات  نسبة  زي���ادة 
بالخدمة  املغطاة  الطرفية-  فيها  -بما 

الصحية من 78% إلى %88
زيادة نسبة تلقي املرضى للرعاية 
الطبية خالل 4 ساعات منذ دخولهم 

من بوابة الطوارئ إلى خروجهم منها 
من ٣6% إلى %54

ت����ح����س����ني م�����س�����ت�����وي�����ات امل���ع���ي���ش���ة 
والسالمة:

خفض عدد وفيات الحوادث املرورية 
من ٢8 إلى ٢٣ لكل1٠٠ ألف نسمة

تقليص زمن التنقل في املدن من77 
دقيقة إلى 67 دقيقة

ضمان استدامة املوارد الحيوية:
املياه  خ��دم��ات  تغطية  نسبة  زي���ادة 

للسكان من 87% إلى %9٢
زي�������ادة م���س���اح���ة ال���غ���ط���اء ال��ن��ب��ات��ي 
الطبيعي املعاد تأهيله من 18 ألف إلى 

8٠ ألف هكتار
وتطوير  املجتمعية  التنمية  تعزيز 

القطاع غير الربحي:
زيادة نسبة مساهمة املنظمات غير 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  ف��ي  الربحية 

من ٠.٢% إلى 6.٠%
تحقيق التميز في األداء الحكومي:

ت��ح��س��ني ت��رت��ي��ب امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
السعودية في مؤشر مدركات الفساد 

من الترتيب 57 إلى 4٠
ت��ح��س��ني ت��رت��ي��ب امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال����س����ع����ودي����ة ف�����ي م����ؤش����ر ال���ب���ي���ان���ات 

املفتوحة من الترتيب 74 إلى 6٠
ت��م��ك��ني ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع م���ن دخ���ول 

سوق العمل ورفع جاذبيته:
رف���ع م��ع��دل امل��ش��ارك��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ل���إن���اث ال���س���ع���ودي���ات م���ن 17% إل��ى 

%٢5
اإلسهام في تمكني القطاع الخاص:

زي�������ادة ن��س��ب��ة م��س��اه��م��ة امل��ن��ش��آت 
الصغيرة واملتوسطة في الناتج املحلي 

اإلجمالي من ٢٢% إلى ٢٣%
الرقمي في  زي��ادة نسبة االقتصاد 
النفطي  غير  اإلجمالي  املحلي  الناتج 

من ٢% إلى ٣%
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ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ي وال��ت��راث 
الوطني:

زي�����ادة ع���دد م���واق���ع ال���ت���راث ال��ق��اب��ل��ة 
للزيارة من ٢41 إلى 447

ثالثا: برنامج تحقيق التوازن املالي:
وصف البرنامج:

ال��ت��وازن  تحقيق  ب��رن��ام��ج  يتضمن 
األداء  واس����ت����ش����راف  م���راق���ب���ة  امل����ال����ي 
املالي بهدف تعظيم اإليرادات النفطية 
االن��ف��اق  ك��ف��اءة  النفطية ورف���ع  وغ��ي��ر 
املصاحبة  املخاطر  وإدارة  الحكومي 
لذلك، مع االحتفاظ باحتياطيات مالية 
مناسبة وقدرة عالية مستدامة على 
االستدانة من األسواق املالية املحلية 
الدين  الستراتيجية  وف��ق��ًا  وال��دول��ي��ة 
امل��دى وذل��ك لتحقيق  العام متوسطة 

االستدامة املالية. 
األهداف:

ت��ع��زي��ز ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ال��ي 
وكفاءة اإلنفاق الحكومي

تنويع اإليرادات الحكومية – زيادة 
اإليرادات من األصول اململوكة للدولة 

)مثل الشركات( إلى الحد األقصى
تنويع اإليرادات الحكومية – زيادة 
اإلي�����������رادات امل��ت��ح��ص��ل��ة م����ن رس����وم 

الخدمات إلى الحد األقصى
تنويع اإليرادات الحكومية – زيادة 
إيرادات الرسوم دون فرض ضرائب 

على الدخل أو ممتلكات املواطن
ت��ع��زي��ز ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ال��ي 

وكفاءة اإلنفاق الحكومي
تنويع اإليرادات الحكومية – زيادة 
اإليرادات من األصول اململوكة للدولة 

)مثل الشركات( إلى الحد األقصى
تنويع اإليرادات الحكومية – زيادة 
اإلي�����������رادات امل��ت��ح��ص��ل��ة م����ن رس����وم 

الخدمات إلى الحد األقصى
تنويع اإليرادات الحكومية – زيادة 
إيرادات الرسوم دون فرض ضرائب 

على الدخل أو ممتلكات املواطن
التزامات ٢٠٢٠:

لبرنامج   ٢٠٢٠ ال��ت��زام��ات  تنبثق    
ت��ح��ق��ي��ق ال����ت����وازن امل���ال���ي م���ن ال��ح��اج��ه 
ل���ت���خ���ف���ي���ض ال����ع����ج����ز ال��������ى م���س���ت���وى 
م����س����ت����دام، ب����ال����ت����زام����ن م�����ع ال���ح���ف���اظ 
ع��ل��ى ن��م��و م��ن��اس��ب ل��الق��ت��ص��اد غير 
ال��ن��ف��ط��ي م���ن ج��ه��ة أخ����رى ول��ل��م��وازن��ة 
ب���ني ه���ذي���ن امل��س��ت��ه��دف��ني، أخ����ذ بعني 
ال��دول التي خضعت  االعتبار تجارب 
ألص������الح������ات م���ال���ي���ة ك����ب����ي����رة، ح��ي��ث 

أن  الدولية  املعيارية  املقارنات  اشارت 
الخط الزمني الذي تم وضعه لبرنامج 
وال���ذي  امل��ال��ي ٢٠16  ال���ت���وازن  تحقيق 
 %15.٢ بنسبه  يستهدف اصالحات 
من الناتج املحلي االجمالي على مدى 
4 سنوات. وقد حددت وثيقة البرنامج 
الصادرة في عام ٢٠16م اإلصالحات 
امل���ال���ي���ة ال���ش���ام���ل���ة ع���ل���ى م�����دى خ��م��س 
سنوات. وفيما عدا ما اشتملته وثيقة 

البرنامج:
أي��ة إج���راءات مالية   لن تكون هناك 
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إض���اف���ي���ة ت��ف��رض��ه��ا ال���ح���ك���وم���ة ع��ل��ى 
املواطنني أو القطاع الخاص

 لن يكون هناك املزيد من اإلعانات 
التي يتم إلغاؤها

ف��رض ضريبة دخ��ل على  يتم   لن 
املواطنني وال على املقيمني

 لن تكون هناك ضريبة على دخل 
الشركات

وك����ج����زء م����ن ب���رن���ام���ج���ن���ا ال����رام����ي 
ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ة أك���ث���ر ق����وة وم���رون���ة 
ل��ص��ن��ع ال��س��ي��اس��ات ف��إن��ن��ا م��ل��ت��زم��ون 

أيًضا يما يلي:
 سوف تكون هناك عملية مراجعة 
ت��ت��س��م ب��م��ش��ارك��ة واس���ع���ة مل���س���ودات 

السياسات الرئيسية
 سوف ت��ك��ون ه��ن��اك ف��ت��رة س��م��اح 
بني اإلعالن عن السياسات والتطبيق 

الفعلي لها
ات��خ��اذ أي ق���رارات ذات أثر   لن يتم 
الكثير  أن  ال��ب��رن��ام��ج  وي�����درك  رج��ع��ي 
م���ن ن��ش��اط��ات األع���م���ال ق���د اع��ت��م��دت 
في املاضي على التدفق النقدي الذي 

كانت تتلقاه من الحكومة. وكجزء من 
لالقتصاد  ومساندته  البرنامج  دع��م 
في نطاقه األوسع فقد التزم البرنامج 

باآلتي:
بتسوية  ق�����راًرا  ال��ح��ك��وم��ة   اتخذت 
ج��م��ي��ع ال���دف���ع���ات امل��س��ت��ح��ق��ه ل��ل��ق��ط��اع 
الثقه  تعزيز  بهدف  واألف���راد  الخاص 
ب��دف��ع أي مبلغ  ب��االق��ت��ص��اد وت��ل��ت��زم 
م��س��ت��ح��ق ع��ل��ي��ه��ا ل���ل���ق���ط���اع ال���خ���اص 
واألف������راد خ���الل 6٠ ي��وًم��ا م��ن تسلم 

مستندات االستحقاق
ثالثا: برنامج اإلسكان:

وصف البرنامج:
   ي��ه��دف ال��ب��رن��ام��ج ل��ت��ق��دي��م حلول 
ال��س��ع��ودي��ة من  األس���ر  تمكن  سكنية 
تملك املنازل املناسبة أو االنتفاع بها 
امل��ادي��ة  وق��درات��ه��م  احتياجاتهم  وف���ق 
الحالية  ل��ألج��ي��ال  ال��ظ��روف  وتحسني 
توفير  م��ن خ��الل  وذل��ك  واملستقبلية، 
ح���ل���ول ت��م��وي��ل��ي��ة م���دع���وم���ة وم��الئ��م��ة 
للوحدات  العرض  زي��ادة  بالتوازي مع 
ف��ي م��دة  م��ن��اس��ب��ة  ب��أس��ع��ار  السكنية 
متخصصة  ب��رام��ج  وتنفيذ  قياسية، 
إلس���ك���ان ال���ف���ئ���ات األك���ث���ر ح���اج���ة في 
التشريعية  البيئة  وت��ط��وي��ر  املجتمع، 
وتعظيم  اإلسكان،  لقطاع  والتنظيمية 
األث��������ر االق�����ت�����ص�����ادي م����ن����ه، وت���ع���زي���ز 
ج��اذب��ي��ت��ه ل��ل��ق��ط��اع ال���خ���اص وت��ن��م��ي��ة 
املحتوى املحلي، مما يؤدي إلى خلق 
مزيد من فرص العمل وتمتني القاعدة 

االقتصادية للمملكة.
األهداف:

املالئم  السكن  تملك  ف��رص  إت��اح��ة 
لألسر السعودية

التزامات ٢٠٢٠:
التموي��ل  ف��������رص  م��ن   االس��تفادة 
ال��ع��ق��������اري امل��م��ك��ن��������ة م��������ن خ��������ال رف��������ع 
القائم��ة  العقاري��ة  الق��روض  إجمال��ي 

إل��ى 5٠٢ ملي��ار ري��ال س��عودي
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النسبة بي�ن متوسط سعر  خفض 
الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي 

الى 5 اضعاف
املساهمه في رفع املستوى املحلي 

الى %6٣
زي�������ادة ن��س��ب��ة ت��م��ل��ك امل����ن����ازل ب��ي�����ن 

املواطنني السعوديني إلى %6٠

رابعا: برنامج تطوير القطاع املالي:
وصف البرنامج:

وفاعل،  متنوع  مالي  قطاع  تطوير 
لدعم تنمية اإلقتصاد الوطني وتنويع 
م����ص����ادر دخ����ل����ه، وت��ح��ف��ي��ز االدخ������ار 
وال���ت���م���وي���ل واالس���ت���ث���م���ار، م���ن خ��الل 
ت��ط��وي��ر وت��ع��م��ي��ق م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع 

املالي وتطوير السوق املالية السعودية 
ال  بما  متقدمة،  مالية  سوقا  لتكوين 
االستراتيجية  األه��داف  مع  يتعارض 
للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع 

املالي.
األهداف:

تطوير سوق مالية متقدمة
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تمكني امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة م��ن دعم 
نمو القطاع الخاص

ت��ع��زي��ز وت��م��ك��ني ال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ال��ي 
)التقاعد، واالدخار، وما إلى ذلك(

التزامات ٢٠٢٠:
 يلتزم برنامج تطوير القطاع املالي 

 :

األص��ول  إجمالي حجم   بزيادة 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  إلى  املالية 
 ٢٠٢٠ ع���ام  ب��ح��ل��ول  لتبلغ ٢٠1% 
امل��س��ج��ل��ة في  م��ق��ارن��ة م���ع %19٢ 

عام ٢٠16
أس����واق  أص����ول  ح��ص��ة   بزيادة 
رأس املال من %41 في عام ٢٠16 

إلى %45 بحلول عام ٢٠٢٠
  ب��ف��ت��ح أب�����واب ق��ط��اع ال��خ��دم��ات 
املالية أمام الجهات الفاعلة الناشئة 
 ) امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا  )ك��ش��رك��ات 

لتحفيز االبتكار والنمو
املنشآت  تمويل  حصة   بزيادة 
البنوك  ف��ي  وامل��ت��وس��ط��ة  الصغيرة 
من %٢ في الوقت الراهن إلى 5% 

بحلول عام ٢٠٢٠
العقارية  ال��ره��ون  ح��ص��ة   برفع 
ف��ي ال��ت��م��وي��ل امل��ص��رف��ي إل���ى 16% 
م����ق����ارن����ًة   ٢٠٢٠ ع��������ام  ب����ح����ل����ول 

بمستوى ٢٠16  البالغ 7%
ب���زي���ادة ح��ص��ة امل���ع���ام���الت غير 
ع��ام ٢٠16  ف��ي  م��ن 16%  النقدية 

إلى %٢8 بحلول العام ٢٠٢٠
 ب������اإلل������ت������زام ال������ت������ام ب���امل���ع���اي���ي���ر 
ال��دول��ي��ة ذات ال��ص��ل��ة ب��االس��ت��ق��رار 
بنك  متطلبات  ذل��ك  بمافي  امل��ال��ي، 
التسويات الدولية واملنظمة الدولية 

لهيئات األوراق املالية
  ٢٠٣٠ طفرة اقتصادية:

 طفرة اقتصادية كبيرة يسعى 
ولى العهد السعودى األمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز إلحداثها 
فى اململكة، من خالل وضع خطة 
ثمارها  ستظهر  طموحه  اقتصادية 
ك���ام���ل  ل���ت���ص���ل  م�����ن اآلن  ب���ع���د ع���ق���د 

نضجها فى عام ٢٠٣٠.
 وتهدف الخطة التى وضع أركانها 
األس��اس��ي��ة األم���ي���ر ب���ن س��ل��م��ان، ول��ى 
ال���ع���ه���د ال����س����ع����ودى إل������ى اس���ت���ح���داث 

مصادر جديدة لالقتصاد السعودى 
والحج  النفط  يقوم على  اقتصاد  من 
ال��ع��م��رة إل���ى إض���اف���ة ج���وان���ب ج��دي��دة 
والصناعى  العقارى  االستثمار  مثل 
وسكانية  صناعية  منطقة  وإن��ش��اء 
»ن��ي��وم«  م��ش��روع منطقة  ه��ى  عمالقة 
ي��ش��رف ع��ل��ى تأسيسها خ��ادم  ال��ت��ى 
بن  سلمان  امللك  الشريفني  الحرمني 

عبد العزيز.
   وب���دأ األم��ي��ر ال��ش��اب وض���ع أول��ى 
الطامحة  االقتصادية  الخطة  خطوات 
فى  العام  االقتصادى  الشكل  لتغيير 
امل��م��ل��ك��ة ف���ى إب���ري���ل م���ن ع����ام ٢٠16، 
والتى من ضمنها خصخصة شركة 
أسهمها  وط��رح  السعودية،  اتصاالت 
املستشفيات  وكذلك  العام،  لالكتتاب 
ل�����وزارة الصحة  ال��ق��اب��ض��ة وامل��م��ل��وك��ة 

السعودية.
  ك��م��ا يتضمن ط���رح ش��رك��ات فى 
رفع  بهدف  للخصخصة؛  قطاعًا   18
تنافسيتها، وتشمل قطاعات الرعاية 
الصحية، والتعدين، والنقل، والتعليم، 
باإلضافة إلى أنه من املقرر أن تنتهج 
ال��ح��ك��وم��ة م���س���ارًا أك���ث���ر ن��ش��اط��ًا فى 
للمملكة  امل��ال��ي��ة  االح��ت��ي��اط��ي��ات  إدارة 
وذلك بحسب مسئولني واستشاريني 

مطلعني على األمر.
 ووفقًا للبرنامج، فإنه سيجرى طرح 
م��ش��روع��ات ج��دي��دة ف��ى م��ج��ال البنية 
األساسية، مثل تشييد الطرق واملوانئ 
م���ن خ���الل ع��ق��ود ال��ب��ن��اء وال��ت��ش��غ��ي��ل، 
ون����ق����ل امل���ل���ك���ي���ة »ب�������ى. أو.ت����������ى«، ال��ت��ى 
الخاصة  الشركات  خاللها  من  تقوم 
من  وتشغيلها؛  امل��ش��روع��ات  بتمويل 
أج���ل اس��ت��ع��ادة م��ب��ال��غ االس��ت��ث��م��ارات، 
وت��ح��ق��ي��ق أرب�����اح ت��س��رع م���ن ال��وت��ي��رة 
كما  الخصخصة،  ل��ب��رن��ام��ج  البطيئة 
ت��ش��م��ل ال���خ���ط���ة ك���ذل���ك ع��م��ل��ي��ات ب��ي��ع 
أص�����ول، وف����رض ض���رائ���ب، وخ��ف��ض��ًا 
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الدولة  لإنفاق، وتغييرًا لطريقة إدارة 
لتعزيز  املالية، وتوجهًا  لالحتياطيات 
أكبر  دور  وإع��ط��اء  والفعالية،  الكفاءة 

ملشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
   ورغ����م أن امل���ش���روع ي��ه��دف إل��ى 
تعزيز اقتصاد اململكة، إال أنه يستند 
بشكل رئيس إلى طرح أقل من %5 
من شركة »أرامكو« النفطية الوطنية 
العام، وتخصيص عائدات  لالكتتاب 
ذل����ك ل��ت��غ��ذي��ة ص���ن���دوق اس��ت��ث��م��ارى 
يقدر  بحجم  عامليًا،  األك��ب��ر  سيكون 
على  يقوم  كما  دوالر،  مليار  بألفى 
واق��ت��راح  الوطنية،  األول��وي��ات  تحديد 
امل����ب����ادرات ال���الزم���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا عبر 
شراكات مع القطاع الخاص، وأسلوب 
تحديد  وع��ب��ر  مبتكر،  وم��ال��ى  إدارى 
تفصيلية،  بخطط  ن��وع��ي��ة  م���ب���ادرات 

ومؤشرات واضحة لقياس األداء.
إل���ى سعيها لخفض      وإض��اف��ة 
االع���ت���م���اد ع��ل��ى اإلي��������رادات ال��ن��ف��ط��ي��ة، 
وت���ن���وي���ع م����ص����ادر ال����دخ����ل، ت��ت��ط��رق 
ال��رؤي��ة ال��س��ع��ودي��ة إل���ى ج��وان��ب ع��دة؛ 
منها خفض البطالة، وزيادة مساهمة 
ال��ن��س��اء ف��ى ال��ق��وة ال��ع��ام��ل��ة، وت��ع��زي��ز 
مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى 
ع��دد م��ن ال��ب��رام��ج وامل��ش��اري��ع املحلية 

ال����ت����ى س���ُت���ط���ل���ق ت���ح���ت م���ظ���ل���ة رؤي����ة 
غير  أص�����واًل  ه��ن��اك  أن  ك��م��ا   ،٢٠٣٠
»أرامكو« سوف تدخل من ضمنها، 
مليار   ٣٠٠ إل��ى  قيمتها  سيزيد  م��ا 
دوالر، باإلضافة إلى قيمة الصندوق 
الحالية التى تقارب ٢٠٠ مليار دوالر، 

بحسب األمير محمد بن سلمان.
ل����ت����أس����ي����س   وخ�������ط�������ة ط������م������وح������ة 
ص��ن��دوق اس��ت��ث��م��اري ض��خ��م بقيمة 
تريليوني دوالر لحقبة ما بعد النفط، 
ح��ي��ث وص���ف���ت وك���ال���ة »ب��ل��وم��ب��ي��رغ« 
االق���ت���ص���ادي���ة أن األم���ي���ر م��ح��م��د بن 
سلمان رسم مالمح رؤيته لصندوق 
االس��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة، ال���ذي سيدير 
دوالر،  تريليوني  امل��ط��اف  نهاية  ف��ي 
اململكة  اعتماد  إن��ه��اء  على  ويساعد 
على النفط.  وتعمل السعودية حاليًا 
حكومية  قطاعات  خصخصة  على 
ل��ل��ت��ح��رر م���ن ال��ت��ب��ع��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط، ال���ذى 
اململكة  ميزانية  ف��ى  ع��ائ��دات��ه  تشكل 
ن��ح��و 9٠%؛ وذل���ك م��ن خ���الل إع���ادة 
هيكلة اقتصادها، كما تسعى إلنتاج 
54 غ���ي���غ���اواط م���ن ال���ط���اق���ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
بحلول عام ٢٠4٠، رغم أن استهالك 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ي��ق��در ح��ال��ي��ًا بنحو 
أنه  إال  العاملى،  االستهالك  14% من 

إل��ى 19% بحلول عام  س��وف يرتفع 
٢٠4٠، بحسب الخطط املعلنة.

 وطرحت شركة »أرامكو« أسهمها 
إلتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة 
م�����ن امل���س���ت���ث���م���ري���ن ل���ت���م���ل���ك ح��ص��ة 
م���ن���اس���ب���ة م����ن أص����ول����ه����ا م���ب���اش���رة، 
أو م����ن خ�����الل ط�����رح ح���زم���ة ك��ب��ي��رة 
م��ن م��ش��اري��ع��ه��ا ل��الك��ت��ت��اب ف��ى ع��دة 
التكرير  ق��ط��اع  ق��ط��اع��ات، خصوصًا 
والكيميائيات، يأتى ذلك لتعزيز خطة 
تحويل »أرام��ك��و« م��ن ش��رك��ة للنفط 
إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية.

  وت��ن��ف��ي��ذًا ل��ل��خ��ط��ط ال���ت���ى رس��م��ت 
مسارها رؤية ٢٠٣٠، قال وزير العمل 
السعودى، مفرج الحقبانى، فى وقت 
س���اب���ق، إن م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل امل��ك��ون��ة 
ال���وزارة، وصندوق تنمية امل��وارد  من 
العامة  واملؤسسة  )ه���دف(،  البشرية 
واملؤسسة  واملهنى،  التقنى  للتدريب 
بدأت  االجتماعية،  للتأمينات  العامة 
م��ن  امل��م��ل��ك��ة ٢٠٣٠؛  رؤي������ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
افتتاح ورشة عمل »مستقبل  خالل 
ال��ت��دري��ب التقنى وامل��ه��ن��ى ف��ى ض��وء 
بمشاركة  الوطني«،  التحول  برنامج 
خبراء محليني ودوليني؛ للتوسع فى 
ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب وال���دع���م وال��ت��وط��ني 
العمل  منظومة  ت��ق��وده  ال���ذى  امل��وج��ه 
ف����ى امل���م���ل���ك���ة.  وي������رى م���راق���ب���ون أن 
خ��ط��ة ال���ت���ح���ول ال���وط���ن���ى ال��س��ع��ودي��ة 
لعدد من  تنموية  ب��رام��ج  م��ع  تتشابه 
ال�����دول االق���ت���ص���ادي���ة؛ م��ن��ه��ا م��ال��ي��زي��ا 
خ����ص����وص����ًا، ف���ه���ن���اك ه���ي���ئ���ة واح������دة 
م��ن��وط��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��رن��ام��ج ل��ض��م��ان 
التعاون بني  ق��در من  تحقيق أفضل 
الخاص،  القطاع  ال��وزارات، ومشاركة 
واس��ت��ب��ي��ان آرائ������ه، وت��ع��زي��ز نصيب 
ال��ق��ط��اع ال���خ���اص م���ن االس��ت��ث��م��ارات، 
وه����و أم����ر ي��ع��ت��ب��ره ص��ان��ع��و ال���ق���رار 
ال��س��ع��ودي��ون ش��دي��د األهمية ف��ى ظل 

هبوط إيرادات النفط.
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 في يوم 4 نوفمبر 2017م أصدر امللك سلمان 

عليا  لجنة  بتشكيل  ملكيا  أم���ًرا  العزيز  عبد  ب��ن 

ملكافحة الفساد في السعودية برئاسة محمد بن سلمان، 

إثر ذلك بدأت اللجنة بحملة مالحقات قانونية لعدد من مسؤولي 

الدولة في السعودية، كان على رأس هؤالء شخصيات من العائلة الحاكمة 

وأخرى اقتصادية شهيرة، حيث وجهت لهم تهًما بالفساد. 

 أنشأ جلنة 
مكافحة الفساد 
برئاسة ولي العهد 

ضد 
  الفساد
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االع��ت��ق��االت   نتج ع��ن حملة 
إج������������راءات ق���ان���ون���ي���ة ت��م��ث��ل��ت 
ال��س��ع��ودي��ة  ال��ح��ك��وم��ة  بتحفظ 
ع���ل���ى أم�������وال امل��ت��ه��م��ني ال���ذي���ن 
وض��ع��ت ط��ائ��رات��ه��م ال��خ��اص��ة 
هروبهم  ملنع  ال��ح��راس��ة،  تحت 
إل����ى خ�����ارج ال���س���ع���ودي���ة، كما 
املطارات  املراقبة على  دت  ُش��دِّ
السعودية ملنع هروب أي متهم 
وقد  التحقيق.  تحت  ي���زال  م��ا 
وُأوِدع�����وا في  املتهمون  ُأوِق���ف 
فندق ريتز كارلتون بالعاصمة 
الرياض، الذي ُأخلي من جميع 
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ال�����ن�����زالء، وأوق����ف����ت ف���ي���ه ج��م��ي��ع 
خ��دم��ات ال��ح��ج��ز. ك��ذل��ك ُقِطعت 
جميع خطوط االتصال الهاتفي 

به.  في أعقاب الحملة، قال محمد 
ب��ن س��ل��م��ان ف��ي وص��ف��ه لحملة 
يقودها  ال��ت��ي  ال��ف��س��اد  مكافحة 

في السعودية: »إن جميع حروب 
الحكومة السعودية في القضاء 
ع��ل��ى ال��ف��س��اد ف��ش��ل��ت، ذل���ك ألن 
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تلك الحمالت ب��دأت عند الطبقة 
الكادحة صعوًدا إلى غيرها من 
ُمستطرًدا:  املرموقة«،  الطبقات 
»أّم��ا اليوم فاألمر مختلف، ذلك 
أن امللك سلمان بن عبد العزيز 
ق��ط��ع ع��ه��ًدا ع��ل��ى نفسه بوضع 
ح����ٍد ل���� )ع��م��ل��ي��ات ال��ف��س��اد ال��ت��ي 
ك���ان���ت م��س��ت��ش��ري��ة ف����ي ه��ي��ك��ل 
ال����دول����ة(« ك��اش��ًف��ا ع���ن أن امل��ل��ك 
سلمان فور توليه مقاليد الحكم 
أمر بجمع كل البيانات امُلتعلقة 
بالفساد، عند الطبقة الُعليا في 
ال��س��ع��ودي��ة، وه����و م���ا اس��ت��غ��رق 
خاللها  ُجمَعْت  كاملني،  عامني 
ق��ائ��م��ة م��س��ن��دة إل����ى م��ع��ل��وم��ات 
دقيقة، تضم قرابة مائتي اسم، 
»أن خمًسا وتسعني في  ًنا  ُمبيِّ
امل��ائ��ة م��ن املّتهمني واف��ق��وا على 
اختلسوها  التي  األم���وال  إع��ادة 

من أموال الدولة«. 
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 وع����ن اإلج��������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
امل���ت���خ���ذة ض����د امل���ت���ه���م���ني، ق����ال: 
الفساد  إج���راءات مكافحة  »ك��ل 
كانت ض��روري��ة، وُاّت��ِخ��َذت بناًء 
ق��وان��ني واض��ح��ة ومعمول  على 
بها؛ بهدف إيصال رسالة عدم 

التهاون مع أي فساد«.
 وتعليًقا على بعض ما رّوجته 

وسائل اإلعالم - املحسوبة على 
أطراف مضادة للسعودية - إلى 
استهدفت  االعتقاالت  أن حملة 
إلى  ب��ن سلمان  وص��ول محمد 
سّدة الحكم في السعودية، قال 
ابن سلمان: »إنه ألمٌر مضحك 
أن يقول أحد إن حملة مكافحة 
ال����ف����س����اد ه������ذه ك����ان����ت وس��ي��ل��ة 

الن����ت����زاع ال���ُس���ل���ط���ة. ف��األع��ض��اء 
ال���ب���ارزي���ن م���ن امُل��ح��ت��ج��زي��ن في 
ريتز أعلنوا مسبًقا بيعتهم لي 
أن  كما  ودعمهم إلص��الح��ات��ي، 
الغالبية العظمى من أفراد العائلة 

الحاكمة تقف في صفي«، 
 وأض�����������اف ق������ائ������ال: »ل����ط����امل����ا 
ع��ان��ت دول��ت��ن��ا م��ن ال��ف��س��اد منذ 
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العشرين  ال��ق��رن  ثمانينيات 
ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه����ذا«. وبحسب 
م���ح���م���د ب������ن س�����ل�����م�����ان، ف����إن 
ت���ح���ق���ي���ق���ات ال���ل���ج���ن���ة ال��ع��ل��ي��ا 
ملكافحة الفساد توصلت إلى 
ال��ع��ش��رة في  ُي���ق���ارب  »أن م���ا 
الحكومي  اإلن���ف���اق  امل��ائ��ة م��ن 
السعودي كان قد تعّرض إلى 
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ال��ه��در، منذ بداية  االخ��ت��الس أو 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، ب��س��ب��ب ال��ف��س��اد 
م�����ن ك���ل���ت���ا ال���ط���ب���ق���ت���ني: ال���ُع���ل���ي���ا 

والكادحة«.
ُأْع��ِل��َن   وف��ي ٣٠ يناير ٢٠18، 
في السعودية عن أن »الحكومة 
السعودية نجحت في جمع أكثر 
من مائة وسبعة مليارات دوالر 

أمريكي، من خالل تسويات مالية 
م��ع رج��ال األع��م��ال واملسؤولني 
ال���ذي���ن ج����رى اس��ت��دع��اؤه��م في 
إط������ار ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ف����ي ح��م��ل��ة 
)السعودية(«.  الفساد  مكافحة 
ن��ص��ًرا سياسًيا  ��ل اإلع����الن  م��ثَّ
سلمان،  بن  محمد  العهد  لولي 
ت��وّق��ع -عند تدشني حملة  ال��ذي 
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التطهير- بأن يصل صافي التسوّيات إلى نحو 
مائة مليار دوالر أمريكي.

الهيئة العليا ملكافحة الفساد:
 يرى عدٌد من الباحثني في الشأن السعودي أن 
ابن سلمان لديه نفوذ قوي ومتزايد في القرارات 

السيادية في اململكة العربية السعودية، كون والده 
هو امللك؛ فتحدثت تقارير مختلفة عن التغييرات 
الجذرية التي بدأت بالظهور على الدولة السعودية 
فور ظهور محمد على الساحة السياسية، وعزت 
ه����ذه ال��ت��ق��اري��ر ق������رارات اإلص������الح االق��ت��ص��ادي 
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واالج���ت���م���اع���ي ال���ت���ي ات��خ��ذت��ه��ا 
بما    ،٢٠16 ع��ام  ف��ي  الحكومة 
ف��ي��ه��ا س���ح���ب س��ل��ط��ة ال��ض��ب��ط 
ال��ج��ن��ائ��ي م���ن ال��ش��رط��ة ال��دي��ن��ي��ة 
ب��امل��م��ل��ك��ة وال���ع���م���ل ع��ل��ى ت��ن��وي��ع 
الفجوة  وتقليل  الدخل  مصادر 
ب����ني ال������������واردات وامل����ص����روف����ات 
بتقليل العجز في امليزانية - إلى 
أنه  وذك���رت  ب��ن سلمان  محمد 

هو من كان يقف وراءها.
      يقول م��راق��ب��ون: إن هذه 
ال�����ق�����رارات ال���ت���ي ص������درت إّب�����ان 
العهد،  ول��ي  ول��ي  توّليه منصب 
واس��ت��م��رت بعد أن ت��وّل��ى والي��ة 
ب���ه���ا أن ت��ح��دث  ُي��������راد  ال����ع����ه����د، 
ت�����ح�����ّوال ج������ذرًي������ا ف�����ي امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة. ف��ه��و يريد 
امل��م��ل��ك��ة  اق����ت����ص����اد  ي�����ح�����ّول  أن 
على  ال��ق��ائ��م  السعودية  العربية 
كمصدر  النفط  على  االع��ت��م��اد 
دخ���ل رئ��ي��س��ي ووح��ي��د ل��ل��دول��ة، 
إل���ى اق��ت��ص��اد م��ت��ن��ّوع وم��ت��ع��ّدد 
املجاالت، حيث، من جهة يحفظ 
ل��ل��س��ع��ودي��ة ب���ق���اءه���ا ك��م��ص��در 
رئيس للطاقة في »عالم ما بعد 
النفط«، ومن جهة أخرى يجعل 
السعودية في مأمن من »تقلبات 
ال��ن��ف��ط«، ب��ذل��ك يحافظ  أس���ع���ار 
ع��ل��ى اس���ت���م���رار دع����م م��ش��اري��ع 
إنجازها،  حتى  التنموية  الدولة 
وال���ت���ي ي��س��ت��ه��دف ب��ه��ا ت��ح��وي��ل 
السعودية إلى وجهة اقتصادية 

وسياحية عاملية.
 وك�������ان م���ح���م���د ب����ن س��ل��م��ان 
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ق��د وع���د ب��إن��ه��اء ع��الق��ة ارت��ه��ان 
والتي  بالنفط  السعودية  الدولة 
»اإلدم�����ان«، م��ش��ي��ًرا  وص��ف��ه��ا ب������
ل���م تستغل  ال��س��ع��ودي��ة  أن  إل����ى 
م���ن  امل�������ائ�������ة  ف�������ي  ع������ش������رة  إال 
الطبيعية  وإمكاناتها  ق��درات��ه��ا 
واالق���ت���ص���ادي���ة. وت��ع��ل��ي��ًق��ا على 

املشاريع االقتصادية والتنموية 
ال���ك���ب���رى ال���ت���ي أط��ل��ق��ه��ا، وال��ت��ي 
شبهت بعض وس��ائ��ل اإلع��الم، 
ج����زءا م��ن��ه��ا ب��ت��ل��ك ال��ت��ي ُأق��ي��م��ت 
في املنطقة الجنوبية من منطقة 
في  فرانسيسكو  س���ان  خليج 
تايم  ملجلة  ص���ّرح  كاليفورنيا، 

بناًء  »إننا نرسم خطتنا  قائاًل: 
ع��ل��ى م��ك��ام��ن ال���ق���وة ل��دي��ن��ا. فال 
نريد  وال  غيرنا،  نقلد  أن  نريد 

أن نبني وادي السيلكون«. 
ب����ن   وي����������ه����������دف م������ح������م������د 
س��ل��م��ان إل���ى ج��ع��ل ص��ن��دوق 
االس���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة أك��ب��ر 
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ث��روة سيادية على  ص��ن��دوق 
م���س���ت���وى ال����ع����ال����م وأك���ث���ره���ا 
ت������أث������ي������ًرا، ب���ق���ي���م���ة ت���ت���ج���اوز 
أم��ري��ك��ي،  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون��ي 
ال���ع���ام ٢٠٣٠.  ب��ح��ل��ول  وذل����ك 
وقد ترأس محمد بن سلمان 
»ص�������ن�������دوق االس����ت����ث����م����ارات 

ال��ع��ام��ة« ف��ي ٢٣ م����ارس ع��ام 
ب��م��راج��ع��ة  ق���ام  ٢٠15، ح��ي��ث 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه االس��ت��ث��م��اري��ة 
لدعم التنوع بعيدا عن النفط.

قيمة  أن  التقارير  وتشير   
ال���ص���ن���دوق ال�����ذي أن���ش���ئ في 
ب��ح��دود  ك��ان��ت  ال���ع���ام 1971، 

أب��ري��ل  ف��ي  م��ل��ي��ار دوالر   5.٣
ال��ع��ام ٢٠16، وب��ع��د عدد  م��ن 
من االسثمارات التي قام بها 
م��ح��م��د ب����ن س���ل���م���ان، ق��ف��زت 
أصول الصندوق في أكتوبر 
٢٠16، إلى مائة وستني مليار 

دوالر.
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إن ال��رج��ال ق��در ه��ذا ال��وط��ن، تمامًا كما أن ه��ذا ال��وط��ن ق��در ال��رج��ال، فمنذ فجر 
التأسيس على يد املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله 
ثراه- والله سبحانه وتعالى ينعم على بالدنا بكوكبة من الرجال األفذاذ يحملون 
لواء التوحيد ويقودون بثقة الوطن فيخضم بحر متالطم األمواج من االضطرابات 
السياسية التي لم تهدأ عواصفها حول بالدنا منذ فجر التأسيس حتى اليوم لكن 
رج��ال الوطن الكبار ملوك الدولة السعودية بما أوت��وا من عزم وحكمة وبعد نظر 
للمواقف واألح��داث والشدائد،  العابرة  الشافية  وس��داد رأي كانوا بصيرة بالدهم 
فعبروا بسفينة ال��وط��ن آم��ن��ة م��ن ك��ل ش��دة واج��ت��ازوا امل��ح��ن وال��ف��ن ب��ع��زم ال��رج��ال 
املخلصني األشداء على البغاة واملعتدين واملجرمني الرحماء يبقى وطنهم .......على 

أجياله من سوء املآل.
ولقد وهب الله -سبحانه وتعالى- وطننا رجاًل شابا من أولي العزم والرحمة في 
آن واحد، حمل لواء الوطن في معترك ظرف سياسي بالدنا في وبمناسبة مرور 
ثالث سنوات علي ذكري مبايعة ولي العهد.......... اليوم في أمس الحاجة إلى حكمة 
آل  عبدالعزيز  بن  امللك سلمان  الشريفني  الحرمني  لخادم  قائد ش��اب عضيد من 
سعود –حفظه الله-  القائد الفذ اآلتي من تاريخ طويل من العلم والثقافة والخبرة 
بدروب السياسية والتنمية. سطر خالله سيرة عاطرة من املآثر القيادية واإلنسانية 
كانت بالنسبة إلى كل من اقترب من اإلشعاع اإلنساني والحضاري والثقافي لهذه 
الشخصية املتفردة التي تمتلك رصيدًا هائاًل من الذاكرة الوطنية وتحتل واحدة من 
أعلى قمم الوعي الجمعي ألبناء الوطن الذين يرون في سلمان بن عبدالعزيز مدرسة 
الوطنية  الشخصيات  م��ن  سلمان  ب��ن  محمد  اميرنا  منها  تخرج  متفردة  قيادية 
الكبرى التي تدين بالكثير لهذه الشخصية العظيمة فيما حققته من منجزات كبرى 
للوطن من خالل املهام الوطنية الكبرى التي أوكل  غليها فواالمير محمد  شخصية 
اقتربت من اإلشعاع القيادي واإلنساني لخادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن 
أمامها في دروب  أو خالصة إنسانية فتحت طريقًا  أو ذك��رى  عبدالعزيز موقف 

حياته العملية.
وأمام الثقة امللكية الغالية التي منحها إياها خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان 
ال��ق��ول ب��أن هذه  ب��ن عبدالعزيز بتكليفي وتشريفه ف��ي والي���ة  ف��ال يسعني س��وى 
االمير  عنق  في  الشريفني  الحرمني  خ��ادم  علقها  كبرة  أمانة  الغالية  امللكية  الثقة 
لها وأن يعيننه على تنفيذ كل  أه��الً  أن يجعله  الله سبحانه وتعالى  محمدسائاًل 
أمر ملكي كريم وكل توجيه ملكي حكيم على الوجه الذي يحقق األهداف القيادية 
املصلحة  به  تتحقق  وبما  السامي.  املقام  يريدها  التي  الكبرى  التنموية  والخطط 
العامةللمواطنني  الذين أسأل الله العلي العظيم أن يكون لي في قلوبهم مثل ما لهم 
في قلبي، فلست بالجديد عليهم وهم يعملون قدرهم عندي وما أحلم به وأسمى 

جاهدًا لتحقيقه من أجل نماء وطنا وأهله ورفاهيتهم.
أسأل الله العلي العظيم أن يكون ي عون خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز وأن يعضده بسمو ولي عهده صاحب السمو امللكي االمير محمد 
بن سلمان وسلم الله الوطن ووالة أمره وأهله من كل سوء في عهد بيعة الخير التي 

أظلت وطننا وشعبنا الكريم. وندين لها جميعًا بالسمع والطاعة والوالء...

الوطن... وأقدار الرجال

بقلم. األمرية هند 
بنت عبدالرمحن ال 

سعود
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امل��واق��ف ،وتظهر م��ع��ادن اإلن��س��ان فقد م��رت اململكة  ال��ن��وازل تبرز  إذا كانت 
العربية السعودية

العالم بأسره في شرقه وغربه وف��ي شماله  أث��رت على  ك��ورون��ا كما  بنازلة 
وجنوبه وبغض النظر عن قوة الدولة أو كونها من دول العالم األول أو الثاني أو 
الثالث فكل الدول عانت من هذه النازلة وكلماكانت الدولة أقوى كانت معانتها 

أكبر وأكثر .
وفضحت هذه النازلة دوال وأنظمة وقيادات ، فضحت املادية القاسية التي ال 
ترى في اإلنسان إال عجلة تدير عجالت االقتصاد ، وملا احتاج هذا اإلنسان 
الجارفة وت��رك��ت املسنني  امل��ادي��ة  إل��ى نفسه وصحته وأس��رت��ه تخلت عنه ه��ذه 

واملرضى والضعفاء لحالهم .
ال��ذي يؤكد »إن��م��ا تنصرون  ال��دول��ة السعودية التي تأخذ ب��اإلس��الم  أم��ا ه��ذه 
وترزقون بضعفائكم » فقدمت نموذجا سعوديا ، وفق رؤية ثابتة ثاقبة للعناية 
بصحة اإلنسان الذي يعيش على هذه األرض الطيبة مواطنا أو مقيما أو حتى 
مخالفا لنظام اإلقامة في البلد املهم أنه إنسان يعيش في هذه البالد ، وقدم هذا 
البلد اآلم��ن بحبهم لشعبهم وحب الشعب لهم ،  النموذج السعودي قيادة هذا 
الحب والحرص رعاية مصالح الناس ومعاشهم وصحتهم ضحوا بالكثير من 
الفطنة لنعم كثيرة من أهمها  النموذج السعودي  . قدم هذا  الكبير  الحب  أجل 
نعمة اإلس��الم و« الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال أن هدانا الله 
»ونعمة األمن واالستقرار ونعمة االعتماد على الذات، و االعتماد على أساسيات 

الحياة .
لقد قدم هذا النموذج السعودي هذا التناغم بني القيادة والعلماء في توجيه 

الناس والعناية
بهم وشدد هؤالء العلماء على وحدة النسيج الوطني املتالحم .

وبرزت قيادات في كل مجال ، أدارت األزمة بتوجيه القيادة الرشيدة، تنطلق 
من أساسيات قامت عليها هذه البالد املباركة، برزت قيادات في األمن والتعليم 

والصحة واالتصاالت واالقتصاد واالعالم وغيرها .
التعليم والصحة  التي سهلت من مهام  املتقدمة  البنية األساسية  أثر  وظهر 
واإلعالم وغيرها . ومن يحلل ما تفرزه النازلة من أحداث يدرك أن مع ما فيها 
، وفيها من  لها إيجابيات كثيرة، وك��م في املحن من منح  أن  من سلبيات إال 
ضروب املنافع واملصالح على مستوى الفرد   واألسرة واملجتمع والدولة الشيء 
الكثير. والنظرة املتفائلة دائما تنظر إلى أن ما يكتبه الله هو خير »لنا« كما قال 
الله لنا » وقد ثبت من النموذج السعودي  تعالى :« قل لن يصيبنا إال ماكتب 
للعالم أن هذه النازلة نتعامل معها باتخاذ كافة اإلج��راءات الوقائية والعالجية 
،أي باتخاذ كافة األسباب، ومع هذا نلجأ إلى الله بالتوبة واإلنابة ومراجعة ماكنا 
عليه وما تأمل أن تكون عليه، بثقة وإيمان وقوة وتوكل على الحي الذي ال يموت 
حمانا الله جميعا من كل شر، وكتب لنا كل خير .تهنئة بهذا النموذج السعودي 

وبهذه القيادة الجديدة املتجددة.

النموذج السلماني السعودي

 أ.د. إبراهيم بن مبارك 
اجلوير 



قدر الله لهذه البالد أن تكون قبلة للعاملني.
وليس ألحد في الدنيا أن يغير قدر الله.

مسيرة هذه البالد هي امتداد ملا كان عليه سلف أمتنا العظيمة.
املحمودين  املحمدين  اإلمامني  بني  العظيم  وامليثاق  العهد  منذ  والسنة  الكتاب  على  قامت  ولقد 
محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب. والسابر للتاريخ يعلم أن التوفيق الرباني مرتبط بسياسة 

الدنيا بهذا الدين العظيم.
ومنذ ذلك الحني ليس فقط تعززت لحمة البالد بل األهم تصحح التوحيد مما شابه من الجهل 
الذي غلب على الناس آنذاك. ولذلك فالوحدة التي نستظل بها اليوم ليست وحدة األرض بل وحدة 

الدين وصفاء العقيدة وانتشار العلم  املبني على السنة الصحيحة.
وه��ذا ما يجب أن نتذاكره دائما بأن مسيرة الوحدة تشمل أمرين مهمني وح��دة الوطن ووحدة 

الدين.
واملتأمل لتاريخ مجدد الدولة السعودية يجد أن مسيرته يمكن أن تقسم ملرحلتني األولى ملحمة 

التوحيد والوحدة التي استمرت ٣٢ عاما .. والثانية ملحمة التنمية إلى نعيشها إلى اليوم.
وقد عزز هذا التوجه منذ عهد املؤسس امللك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبناؤه البررة من يعده. 
نقلة  واليوم نشهد  والدنيا.  الدين  بعلوم  تعني  التي  والجامعات  العظيمة  املشروعات  افتتاح  حيث 
حضارية رائدة برغم كل الصعوبات والتحديات التي يعيشها عالم اليوم خصوصا مع أزمة كوروما 
للعالم  نموذجا  فأصبحت  وتعامالتها  عملها  في  قيادتها  بحكمة  السعودية  أك��دت  حيث  العاملية 
ومحط انظاره. في عهد ملك الحزم امللك سلمان وولي عهد اإلرادة  والعزم األمير محمد بن سلمان 

.. تبنى الوطن رؤية طموحة ترتكز على سواعد أبنائه.
نطرح  تنموية طموحة  ت��ؤس��س ملسيرة  ال��ت��ي  العهد  ول��ي  م��ق��والت سمو  م��ن  ن��م��اذج  يلي  وفيما 
مالمحها في اآلتي: ودائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية. وهنا أذكر مقتطفات من أبرز ما أملح إليه 

سموه الكريم في رؤيته التنموية بقوله:
) رؤيتنا لبالدنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها اإلسالم، ومنهجها 
الوسطية، تتقبل اآلخر .. سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا 

البناء والنجاح(
هنا تتضح لغة الحزم والعدل والوسطية واالحتواء لكل ما يفيد وطن الرسالة.

ثم يطرح التفاؤل بقوله:
أن تكون محركا القتصادنا وموردا  إلى  ق��درات استثمارية ضخمة، وسنسعى  )بالدنا تمتلك 

إضافيا لبالدنا( ثم يؤكد على الثروة الحقيقة بقوله:
)ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة مهما بلغت: شعب طموح، معظمه من الشباب هو فخر بالدنا 

وضمان مستقبلها بعون الله(.
ثم يطرح سموه البشائر بقوله:

)إن مستقبل اململكة مبشر وواعد، وتستحق بالدنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدرات سنقوم 
بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا املستقبل(. ويؤكد سموه أهمية النقلة التقنية 

التي نعيشها بحمد الله في واقعنا بقوله:
االلكترونية، وسنعتمد  الخدمات  دائ��رة  الطويلة، وسنوسع  البيروقراطية  اإلج��راءات  ) سنخفف 
الشفافية واملحاسبة الفورية(. ويتطلع سمو ولي العهد أن نكون كما يجب أن نكون في مقدمة دول 

العالم بقوله:
) طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا ؛  يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي 

نبنيه معا لن نقبل إال أن نجعله في مقدمة دول العالم(.
ونحن بإذن الله واثقون أوال بعون الله ثم بحكمة قيادتنا أننا على العهد قائمون وبالوعد ملتزمون 

وبرؤية وطننا في عهد الحزم والعزم متفائلون. وهكذا يجب أن نكون  .. قدوة للعاملني.

الوطن القدوة ..  يف ظل قيادة ملهمة

أ.د خالد عبدالعزيز 
الشريدة

جامعة القصيم  .. بريدة
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منذ أن تمت مبايعة األمير محمد بن سلمان وليًا للعهد وهو في 
حركة دائبة ما شاء الله تبارك الله للعمل من أجل نهضة هذا الوطن 
الشريفن  الحرمن  ل��وال��ده خ��ادم  واس��ت��ق��راره وأن يكون خير معن 
-حفظهما الله- حيث النهوض بتنمية الوطن والتقدم إلى الصفوف 
األولى من دول العالم خصوصًا وأنه وطن ضمن مجموعة العشرين 
ال���ذي���ن ي��م��ث��ل��ون أق����وى اق��ت��ص��ادي��ات ال��ع��ال��م ب���ل وت�����رأس ب����الده ه��ذه 

املجموعة هذا العام.
وت���وج���ت ن��ج��اح��ات ه����ذا األم���ي���ر ال���ش���اب ب��ح��س��ن ق��ي��ادت��ه ل��ل��ج��ه��از 
وتمثل  أعضائه  ب��ن  وال��ج��دي��ة  التناغم  وت��ط��وي��ره وخلق  الحكومي 
التعامل  في  والتنمية  االقتصادية  ال��ش��ؤون  في نجاح مجلس  ذل��ك 
الحزم والجدية واالنضباط حتى أصبحت  ك��ورون��ا حيث  أزم��ة  مع 
فتمت  وإنسانيًا  حضاريًا  التجارب  أنجح  م��ن  السعودية  التجربة 
معالجة املقيمن ومخالفي اإلقامة وتم تسجيل معدل منخفض جدًا 
للوفيات قياسًا لدول العالم بسبب حسن اإلدارة وتوفير اإلمكانات 

واختيار صحة اإلنسان على اقتصاد البلد.
وس��اع��د ت��خ��ص��ص ال��ق��ان��ون ال����ذي ت��خ��رج م��ن��ه س��م��وه م��ت��ف��وق��ًا في 
االه��ت��م��ام ب��ال��ع��دل وت��ط��وي��ر اإلج�����راءات القضائية وال��رف��ع م��ن ق��درة 
امل��ج��ال وتم  ف��ي ه��ذا  التقنية فحدثت قفزة عظيمة  املحاكم وإدخ���ال 
تطوير أداء النيابة العامة وتحديث أنظمتها.. وألن االقتصاد عصب 
الحياة فإنه جسد ذلك برؤية حضارية تنموية هي رؤية 2030 التي 
تستهدف جودة الحياة وإسعاد اإلنسان واالهتمام بصحته وتعليمه 
النفط  وأمنه واستقراره.. فأصبح التوجه إلى تقليل االعتماد على 
وفتح مجاالت أخ��رى وت��م ط��رح أرامكو لالكتتاب العام وك��ان حدثًا 
عظيمًا ورأينا السياح ينتشرون في مدن اململكة الكتشاف مخزونها 
العمراني والتراثي والجغرافي والتاريخي.. وأنشئت مدينة املستقبل 
نيوم، وأعيدت الحياة للعال، وبدأت حركة عمران وتنمية وصناعة 

في عدد من مدن اململكة.
واهتم ولي العهد باملرأة ورأينا تطورًا كبيرًا في أنظمتها العدلية 
وف��ت��ح م���ج���االت ال��ع��م��ل ل��الس��ت��ف��ادة م���ن ط��اق��ات��ه��ا ال��ج��ي��دة. وح���ارب 
مصدر  كانت  التي  البغيضة  والحزبية  والتطرف  والغلو  اإلره���اب 
بكل  بناؤها  وأع��ي��د  العوامية  ف��ي  األم���ن  واستتب  للوطن  إش��ك��االت 
دقة واحترافية.. وقاد اللجنة العليا ملكافحة الفساد وتم استرجاع 
مئات املليارات لخزينة الدولة.. وأحبه الشباب الذين رأوا فيه األمل 
اطمئنانا على  فيه  رأوا  الذين  الكبار  الله، وأحبه  ملستقبلهم بعون 

حياة أبنائهم.

د. سعود املصيبيح   

القيادة موهبة وإجناز 
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األمير  امللكي  السمو  ص��اح��ب  س��ي��دي  ملبايعة  الثالثة  ال��ذك��رى  بمناسبة 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد،أجدد البيعة لسموه 

بالسمع والطاعة واإلخالص وصادق الوالء، سائال الله عز وجل أن يحفظ 

واالستقرار  األم��ن  نعمة  علينا  يديم  وأن  الرشيدة  وقيادته  الغالي  وطننا 

والرخاء.

إن هذه السنوات الثالث هي سنوات العز والشموخ حققت فيها اململكة 

العربية السعودية إنجازات وتقدما في شتى ميادين التنمية واإلزده��ار، 

على املستوى املحلي والدولي بتخطيط واضح املعالم وال��رؤى، ومتابعة 

من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية  الذي يرأسه سموه.

السعودية العظمى اليوم تشهد قصص نجاح يسطرها التاريخ وينعم 

ويسعد بها اإلنسان.

قيادة سمو سيدي األمير محمد بن سلمان حلقت بالطموح السعودي 

عنان السماء لصناعة مستقبل سعودي يحتل مكانته املناسبة واملستحقة 

في الخارطة العاملية.

ق��وام رؤي��ة الوطن 2030 بهم  اليوم -بنينا وبناتا-هم  الشباب السعودي 

ال��ره��ان وه��م س��ائ��رون ف��ي دروب  تتحق اآلم���ال والطموحات ويكسب بهم 

توجيهات القيادة الحكيمة وسمو سيدي ولي العهد ربان السير والنهج.

إن وطننا الذي نحتفل فيه بذكرى بيعة سموه هو الوطن الذي قال عنه ولي 

العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان:«دولة قوية مزدهرة 

تتسع للجميع دستورها اإلسالم ومنهجها الوسطيةنتقبل اآلخر،سنرحب 

ب��ال��ك��ف��اءات م��ن ك��ل م��ك��ان،وس��ي��ل��ق��ى ك��ل اح���ت���رام م��ن ج���اء ل��ي��ش��ارك��ن��ا البناء 

والنجاح«.

ويحسن بنا ونحن نستلهم الذكرى الثالثة للبيعة الكريمة الفخر بوطننا 

جائحة  ف��ي  األزم���ة  إدارة  ف��ي  وال��ن��ج��اح  السعودية  العربية  اململكة  الغالي 

كورونا واإلجراءات االحترازية التي اتخذتها قيادة اململكة للحد من انتشار 

هذا الفيروس الذي انتشر في العالم أجمع، واستطاعت اململكة بفضل الله 

تعالى ثم رؤية قيادتها الحكيمة وتظافر جهود القطاعات املختصة وتعاون 

الله  املواطن واملقيم في تنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، حمى 

بالدنا وحفظها من كل سوء ومكروه والعالم أجمع.

رجل أعمال ومالك مزرعة العقابية للخيل العربية األصيلة

وطن يفخر بأمريه  حممد بن سلمان

بقلم: إبراهيم بن 
عبدالرمحن العقاب
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ش��خ��ص��ي��ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ه����ي ش��خ��ص��ي��ة األم����ي����ر م��ح��م��د 

العهد خ��الل ٣ س��ن��وات و تحقيق رؤيته  ول��ي  ب��ن سلمان 

الصائبة والسديدة لصناعة املستقبل األفضل, شهدت منذ 

تعيني سموه وليا للعهد، حتى اليوم، سلسلة ُمتعاقبة من 

التي أدت بالفعل إلى تغييرات ملموسة  الباهرة  اإلنجازات 

وم��ش��ه��ودة ُت��رى بأعني امل��واط��ن��ني امُل��ج��ّردة ، وض��ع اململكة 

بكل ما فيها من مقومات الرقي والقوة والقدرة على أعتاب 

مرحلة مختلفة ورؤية فريدة من نوعها توازن بذكاء شديد 

بني ماض مشّرف وعريق وسمعة دولية مرموقة، من أجل 

مجتمع يتسم بالحيوية والديناميكية، 

املستدامة  التنمية  باتجاه  يدفع  ومتنوع  ق��وي  واقتصاد 

بالرفاه  ينعم  وذاك مجتمع  ه��ذا  القلب من  وف��ي  املنشودة، 

االج��ت��م��اع��ي وي��ح��ص��ل أب���ن���اؤه رج����اال ون��س��اء ع��ل��ى ف��رص 

السياسية  ال��ح��ي��اة  م��ن��اح��ي  م��م��ي��زة.  وتشغيلية  تعليمية 

واالقتصادية واالجتماعية داخليا وخارجيا.

أمل سامل باداود

حممد بن سلمان شخصية 
فريدة
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