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كلمة العدد..
واكبـــت نشـــرة “التنافســـية” للربـــع الثالـــث مـــن العـــام
2021م ،مـــا شـــهدته المملكـــة مـــن تطـــورات علـــى
النطـــاق المحلـــي والدولـــي ،كمـــا ترصـــد أبـــرز أنشـــطة
ومبادرات المركز الوطني للتنافســـية ،والتي تســـتهدف
فـــي مجموعهـــا تحســـين بيئة األعمـــال ورفع تنافســـية
المملكـــة محليـــاً وعالميـــاً  ،وتتصـــدر النشـــرة الكلمـــة
الضافيـــة التي وجهها خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك
ســـلمان بن عبـــد العزيز  -حفظه اللـــه – للجمعية العامة
لألمـــم المتحـــدة ،والتي أكد فيهـــا أن جوهر رؤية 2030
هـــو تحقيـــق االزدهار وصناعة مســـتقبل أفضـــل ،ليكون
اقتصادنـــا رائـــداً  ،ومجتمعنـــا مواكبـــاً للتطـــورات كافة.
وتشـــتمل النشـــرة علـــى البرامـــج واالســـتراتيجيات التي
أطلقهـــا ســـمو ولـــي العهـــد أخيـــراً لتعزيـــز تنافســـية
القـــدرات البشـــرية ،وتعزيـــز التكامـــل فـــي منظومـــة
الخدمـــات اللوجســـتية ،وأنمـــاط النقـــل الحديثـــة ،لدعم
مســـيرة التنميـــة الشـــاملة فـــي المملكـــة.

وترصـــد النشـــرة العديـــد مـــن اللقـــاءات واالجتماعـــات
وورش العمل ،ومنها زيارة ســـمو األمير فيصل بن نواف
بـــن عبـــد العزيز أميـــر منطقة الجـــوف ،والتي اســـتعرض
فيهـــا مع معالـــي د .ماجد القصبـــي وزير التجـــارة رئيس
مجلـــس إدارة المركـــز الوطنـــي للتنافســـية ،ومعالـــي د.
إيمـــان المطيـــري نائب الوزيـــر الرئيس التنفيـــذي للمركز،
جهـــود المملكـــة في تعزيـــز وتطويـــر البيئة التنافســـية،
ورصـــد وتحليل المعوقـــات والتحديات التـــي تواجه بيئة
األعمال فـــي المنطقة.
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ما هي
التنافسية؟

قـــدرة الدولـــة علـــى االســـتغالل األمثـــل لجميـــع مواردهـــا،
وسياســـاتها ،ومؤسســـاتها؛ لرفـــع كفايـــة الخدمـــات المقدمة
لألفـــراد وقطـــاع األعمـــال وجودتهـــا ،بمـــا يســـهم فـــي تحقيق
التنمية المســـتدامة للدولة ،وجعلها في مركز تنافسي متقدم.

رؤيتنا
أن تكـــون المملكـــة العربيـــة الســـعودية فــــي مصـــاف الدول العشـــر
األكثر تنافســـية عالميــــاً بحلول العام 2030م ،من خالل التركيز على
االســـتثمار ،وريـــادة األعمال ،واالبتـــكار واإلنتاجية.

رسالتنا
تعزيـــز القـــدرة التنافســـية للمملكة ومواءمـــة اســـتراتيجيات الجهات
الحكوميـــة حـــول رؤيـــة موحدة ،من خـــال تطويـــر البيئة التشـــريعية
واإلجرائية.
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متابعات
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خادم الحرمين الشريفين للجمعية العامة لألمم المتحدة:

رؤية السعودية  ..2030تستهدف تحقيق االزدهار
وصناعـــة مستقـبـــل أفضــل ،وبنـــــاء اقتصــــاد رائــــد

أكــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
بــن عبــد العزيــز آل ســعود  -حفظــه اللــه  -حــرص
المملكــة علــى تعافــي االقتصــاد العالمــي ،وهــو مــا
يتجلــى فــي الجهــود الرياديــة التــي بذلتهــا ،بالتعــاون
مــع شــركائها فــي تحالــف أوبــك بلــس ،وفــي إطــار
مجموعــة العشــرين ،لمواجهــة اآلثــار الحــادة التــي
نجمــت عــن جائحــة كورونــا ،وذلــك لتعزيــز اســتقرار
أســواق البتــرول العالميــة وتوازنهــا وإمداداتهــا،
علــى نحــو يحفــظ مصالــح المنتجيــن والمســتهلكين.

كمــا أكــد  -أيــده اللــه  -فــي كلمــة المملكــة التــي
ألقاهــا عبــر االتصــال المرئــي ،أمــام أعمــال الــدورة
الـــ ( )76للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي
نيويــورك ،حــرص المملكــة علــى تعافــي االقتصــاد
العالمــي ،وهــو مــا يتجلــى فــي الجهــود الرياديــة
التــي بذلتهــا ،بالتعــاون مــع شــركائها فــي تحالــف
أوبــك بلــس ،وفــي إطــار مجموعــة العشــرين.
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كمــا لفــت  -حفظــه اللــه – إلــى مبــادرات المملكــة
النوعيــة التــي تهــم المنطقــة والعالــم ،أبرزهــا
مبــادرات الســعودية الخضــراء والشــرق األوســط
األخضــر ،واالقتصــاد الدائــري للكربــون ،والتــي مــن
شــأنها تقديــم مســاهمة فاعلــة ومؤثــرة فــي تحقيق
األهــداف الدوليــة فــي هــذا المجــال.

وقــال إن جوهــر رؤيــة الســعودية  2030التــي تبنتهــا
المملكــة هــو تحقيــق االزدهــار وصناعــة مســتقبل
ـا
أفضــل ،ليكــون اقتصادنــا رائــداً  ،ومجتمعنــا متفاعـ ً
مــع جميــع العالــم ،ولقــد قطعنــا أشــواطاً كبيــرة،
خــال الســنوات الخمــس منــذ إطــاق هــذه الرؤيــة
الطموحــة ،فــي دعــم الصناعــات المحليــة ،وتطويــر
البنيــة التحتيــة ،وتقنيــات االتصــاالت ،وحلــول
الطاقــة ،واالســتثمار فــي قطاعــات عــدة ،إضافــة
إلــى تمكيــن المــرأة والشــباب ،وتحســين جــودة
الحيــاة للجميــع.

متابعات

جوهر رؤية السعودية
 2030هو تحقيق االزدهار
وصناعة مستقبل أفضل،
ليكون اقتصادنا رائداً،
متفاعال مع
ومجتمعنا
ً
العالم ،ولقد قطعنا أشواطاً
كبيرة ،خالل السنوات
الخمس منذ إطالق هذه
الرؤية الطموحة ،في دعم
الصناعات المحلية ،وتطوير
البنية التحتية ،وتقنيات
االتصاالت ،وحلول الطاقة،
واالستثمار في قطاعات
عدة ،إضافة إلى تمكين
المرأة والشباب ،وتحسين
جودة الحياة للجميع
خادم الحرمين الشريفين

من كلمة خادم الحرمين الشريفين

أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
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متابعات
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سمـــو ولــي العهــد يطــــــلق

استراتيجية تطوير منطقة عسير
بهدف تحويلها إلى وجهة سيــــاحية عالمية
طوال العام وجذب  10ماليين زائر بحلول 2030

أطلــق صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن والحداثــة ،وتســهم فــي دفــع عجلــة النمــو االجتماعــي
ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس واالقتصــادي فــي المنطقــة.
الــوزراء رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة وأعلــن ســموه ،أن اســتراتيجية عســير تهــدف إلــى
 حفظــه اللــه  ،-اســتراتيجية تطويــر منطقــة عســير تحويــل المنطقــة إلــى وجهــة ســياحية عالميــة طــوالتحــت شــعار “قمــم وشــيم” ،التــي تهــدف إلــى تحقيــق العــام ،تســتقطب أكثــر مــن  10مالييــن زائــر مــن
نهضــة تنمويــة شــاملة وغيــر مســبوقة للمنطقــة ،داخــل المملكــة وخارجهــا بحلــول عــام  ،2030وذلــك
بضــخ  50مليــار ريــال عبــر اســتثمارات متنوعــة؛ لتمويــل باســتغالل المقومــات الســياحية الهائلــة فــي المنطقة
ـتثمر مــن خــال مشــروعات ســياحية نوعيــة؛
المشــروعات الحيويــة ،وتطويــر مناطــق الجــذب التــي َستُ سـ َ
الســياحي علــى قمــم عســير الشــامخة؛ لتكــون عســير إلبــراز قممهــا الشــامخة إلــى جانــب التنـ ّـوع الجغرافــي
وجهــة عالميــة طــوال العــام ،معتمــدة فــي ذلــك علــى والطبيعــي فيهــا ،وكشــف الثــراء الثقافــي والتراثــي
مكامــن قوتهــا مــن ثقافــة وطبيعــة تجمــع بيــن األصالة لهــا.
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متابعات

استراتيجية عسير تسعى إلى جذب االستثمارات من داخل المملكة

فعال؛
وخارجها ،والتي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي ّ
عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل اإلجراءات ،وتعزيز دور

السياحة والثقافة؛ كمحركات رئيسية للتنمية االقتصادية في عسير

من تصريح ولي العهد حول إطالق استراتيجية تطوير منطقة عسير

وأكــد صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد ســعي
اســتراتيجية عســير إلــى جــذب االســتثمارات مــن داخــل
المملكــة وخارجهــا ،والتــي ستســهم بدورهــا فــي
فعــال؛ عبــر تفعيــل منظومــة
صناعــة حــراك اقتصــادي ّ
متكاملــة لتســهيل اإلجــراءات ،وتعزيــز دور الســياحة
والثقافــة؛ كمحــركات رئيســية للتنميــة االقتصاديــة
فــي عســير.

وأشــار ســمو ولــي العهــد إلــى أن تنفيــذ االســتراتيجية
سيســهم بحلــول  2030فــي توفيــر فــرص وظيفيــة
ُ
جديــدة ،باإلضافــة إلــى رفــع جــودة الحيــاة واالرتقــاء
والبنَ ــى التحتيــة فــي المنطقــة،
بالخدمــات األساســية ِ
التــي تشــمل االتصــاالت والصحــة والنقــل وغيرهــا مــن

الممكّ نــات.

وبهــذه المناســبة ،رفــع صاحــب الســمو الملكــي األميــر
تركــي بــن طــال بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة عســير،
أســمى آيــات الشــكر والعرفــان لســمو ولــي العهــد
علــى مــا يوليــه مــن دعــم مســتمر واهتمــام كريــم
بمنطقــة عســير وأهلهــا ،وإطــاق ســموه اســتراتيجية
تطويــر منطقــة عســير ،التــي تســعى لتحقيــق نهضــة
شــاملة للمنطقــة ،لتعــود بالنفــع علــى أبنــاء عســير
وســكّ انها ،وترفــع مــن خاللهــا مســتوى جــودة الحيــاة
البنَ ــى التحتيــة والخدمــات ،وتســهم فــي
وتطــور ِ
جــذب االســتثمارات ودفــع عجلــة التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة للمنطقــة.
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 15سبتمبر 2021م

سمو ولي العهد ُيطلق برنامجاً لتعزيز تنافسية القدرات البشرية..
ويؤكد ثقته بقدرات كل مواطن

أطلــق صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان بــن عبــد العزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء رئيــس لجنــة برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية ،يــوم
( 15ســبتمبر 2021م) ،برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية،
أحــد برامــج تحقيــق رؤيــة الســعودية  ،2030والــذي يمثــل
اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف تعزيــز تنافســية القــدرات
البشــرية الوطنيــة محليــ ًا وعالميــاً ،باغتنــام الفــرص
والمتســارعة.
المتجــددة ُ
الواعــدة الناتجــة عــن االحتياجــات ُ

وقــال ســمو ولــي العهــد“ :يمثــل برنامــج تنميــة القــدرات
البشــرية ،أحــد برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م،
اســتراتيجية وطنيــة تســتهدف تعزيــز تنافســية القــدرات
البشــرية الوطنيــة محليــ ًا وعالميــاً .ليكــون المواطــن
مســتعد ًا لســوق العمــل الحالــي والمســتقبلي بقــدرات
وطمــوح ينافــس العالــم ،وذلــك مــن خــال :تعزيــز القيــم،
وتطويــر المهــارات األساســية ومهــارات المســتقبل،
وتنميــة المعرفــة”.

وأضــاف ســموه“ :ولثقتــي بقــدرات كل مواطــن ،فقــد
تــم تطويــر هــذا البرنامــج ليلبــي احتياجــات وطمــوح جميــع
شــرائح المجتمــع ،مــن خــال تطويــر رحلــة تنميــة القــدرات
البشــرية بدايــة مــن مرحلــة الطفولــة ،مــرور ًا بالجامعــات
وصــوال إلــى
والكليــات والمعاهــد التقنيــة والمهنيــة،
ً
ســوق العمــل ،بهــدف إعــداد مواطــن طمــوح يمتلــك
المهــارات والمعرفــة ،ويواكــب المتغيــرات المتجــددة
لســوق العمــل ،ممــا يســاهم فــي بنــاء اقتصــاد متيــن
قائــم علــى المهــارات والمعرفــة وأساســه رأس المــال
البشــري”.

وتابــع ســمو ولــي العهــد“ :وتتضمــن خطــة البرنامــج 89
ـتراتيجيا مــن أهــداف
هدفــا اسـ
ً
ُمبــادرة بهــدف تحقيــق 16
ً
رؤيــة المملكــة 2030م ،وتشــتمل اســتراتيجية البرنامــج
ثــاث ركائــز رئيســة وهــي تطويــر أســاس تعليمــي متيــن
ومــرن للجميــع ،واإلعــداد لســوق العمــل المســتقبلي
محلي ـ ًا وعالمي ـاً ،وإتاحــة فــرص التعلــم مــدى الحيــاة”.

يمثـــل برنامـــج تنمية القـــدرات البشـــرية ،اســـتراتيجية وطنية تســـتهدف تعزيز
تنافســـية القـــدرات البشـــرية الوطنية محليـــاً وعالمياً
من تصريح سمو ولي العهد حول إطالق برنامج تنمية القدرات البشرية
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متابعات

 29يونيو 2021م

سمو ولي العهد ُيطلق االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
والهادفة لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي واالرتقاء بخدمات
ووسائل النقل

أطلــق صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان بــن عبــد العزيــز ،ولــي العهــد نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة ،رئيــس اللجنــة العليــا للنقــل والخدمــات
اللوجســتية -حفظــه اللــه ،-فــي  29يونيــو 2021م،
االســتراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجســتية،
وتهــدف لترســيخ مكانــة المملكــة كمركــز لوجســتي
عالمــي ،يربــط القــارات الثــاث ،واالرتقــاء
بخدمــات ووســائل النقــل كافــة ،وتعزيــز
التكامــل فــي منظومــة الخدمــات
اللوجســتية وأنمــاط النقــل الحديثــة
لدعــم مســيرة التنميــة الشــاملة
فــي المملكــة.
وقــال ســمو ولـــــــــي العهـــــــــد:
“إن اإلســتراتيجية تســتهدف
النهــوض بالمملكــة لتصبــح في
المرتبــة الخامســة عالميــاً فــي
الحركــة العابــرة للنقــل
الجــــــوي ،وزيــادة
الوجهـــــــــــــات
ألكثــر مــــــــــن
 250وجهــة
دوليـــــــــــــــــة،
إلى جانـــــــــب
إ طــــــــــــــــا ق

ناقــل وطنــي جديــد ،بمــا يمكــن القطاعــات األخــرى
مثــــــل الحــــــج والعمــــــرة والســــــياحة مــن تحقيــق
مســتهدفاتها الوطنيــة ،وإضافــة إلى ذلك ستســعى
اإلســتراتيجية إلــى رفــع قــدرات قطــاع الشــحن
الجــوي لتصــل طاقتــه االســتيعابية إلــى أكثــر مــن 4.5
مليــون طــن”.
كمــا أوضــح ســمو ولــي العهــد أن اإلســتراتيجية
تســتند علــى ركائــز عاليــة األهميــة؛ تشــمل
كذلــك شــبكة الطــرق الكبــرى ،التــي
تعــد بالدنــا األولــى فــي ترابطهــا
علــى مســتوى العالــم ،كمــا ســتكون
المملكــة  -بمشــيئة اللــه  -مــن
الــدول المتقدمــــــة دوليــاً علــى
صعيــد جــودة الطــرق وســامتها،
حيــث تتضمــن االســتراتيجية العديــد
مــن المبــادرات التي تهــدف لخفض
أعــداد ضحايــا الحــوادث إلــى الحــد
األدنــى ،وتحقيــق كفــاءة الربــط
وتطويــر خدمــات النقــل العــام
فــي المــدن الســعودية،
والمحافظــة علـــــــــى
البيئــــــــــــــة وتقليل
استهـــــــــــــــــــــاك
الوقــود بنســبة
.25%

“االســـتراتيجية تهدف لترســـيخ المملكة كمركز لوجســـتي عالمي وجعلها الخامسة
عالميـــاً فـــي الحركة العابـــرة للنقل الجوي ،وتكـــون ضمن العشـــر دول األولى عالمياً
في مؤشـــر األداء اللوجســـتي ،ورفع مســـاهمة القطاع إلى  10%من إجمالي الناتج
المحلي الوطني”
نشرة المركز الوطني للتنافسية “تيسير”
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األخبار

 13يونيو 2021م

وزير التجارة ونائبه يشاركان في المنتدى السعودي
البريطاني لالستثمار المستدام

انطلقــت يــوم الثالثــاء  13يوليــو 2021م ،أعمــال فــرص االســتثمار بيــن البلديــن ،والعمــل المشــترك نحــو
منتــدى االســتثمار المســتدام الســعودي البريطانــي مســتقبل أخضــر.
فــي لنــدن ،الــذي ينظمــه مجلــس األعمــال الســعودي وبــدأ المنتــدى أعمالــه بجلســة وزاريــة تحــت عنــوان:
البريطانــي المشــترك ،بحضــور كل مــن صاحــب الســمو الفــرص والتحديــات التــي تواجــه التعافــي بعــد تفشــي
الملكــي األميــر خالــد بــن بنــدر بــن ســلطان ســفير خــادم وبــاء كورونــا ،وإعــادة البنــاء بشــكل أفضــل وأكثــر اخضــراراً ،
الحرميــن الشــريفين لــدى المملكــة المتحــدة ،ومعالــي حيــث أكــد معالــي وزيــر التجــارة الدكتــور ماجــد القصبــي
الدكتــور ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس إدارة فــي حديثــه خــال الجلســة أن زيــارات الــوزراء البريطانييــن
المركــز الوطنــي للتنافســية.
األخيــرة للمملكــة العربيــة الســعودية هــي شــهادة علــى

وأعــرب عمــدة مدينــة المــال فــي لنــدن اللــورد وليــام متانــة العالقــة بيــن البلديــن ،داعيــاً إلقامــة قنــاة تواصــل
راســيل فــي كلمــة لــه عــن تطلعاتــه إلــى العمــل مــع بيــن المســتثمرين لفتــح مجــاالت اســتثمارية جديــدة.
المملكــة العربيــة الســعودية لتحقيــق أهــداف التنميــة وأكــد معالــي وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس إدارة المركــز ،أن
المســتدامة فــي قطاعــات الطاقــة الخضــراء ،مبينــاً أن رؤيــة الســعودية  2030فتحــت آفاقــاً جديــدة للمســتقبل،
الخدمــات الماليــة العالميــة ســتلعب دوراً كبيــراً فــي وفرصــاً متنوعــة فــي قطاعــات واعــدة ،مثــل التكنولوجيــا
دعــم التحــول االقتصــادي ،وتحقيــق مســتقبل خـ ٍ
ـال مــن والطاقــة والســياحة والترفيــه ،والتعديــن والخدمــات
االنبعاثــات الكربونيــة.
اللوجســتية وغيرهــا ،موضحــاً أن المملكــة لديهــا فــرص
ورحــب ســمو ســفير خــادم الحرميــن الشــريفين مــن جانبــه
بالحضــور والضيــوف ،مؤكــداً أن العالقــات التــي تربــط بين
المملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة المتحــدة تاريخية
وقديمــة ،وأن المملكــة المتحــدة ليســت مجــرد حليــف،
ـاداً هــذا المنتــدى فرصــة مهمــة لبحــث
بــل صديــق أيضــاً  ،عـ ّ
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فريــدة تغطــي الكثيــر مــن الجوانــب المهمــة كقطاعــات
التقنيــة الرقميــة وغيرهــا ،متطلعــاً إلــى تعزيــز وتطويــر
التعــاون المشــترك وتبــادل الخبــرات واســتقطاب
االســتثمارات البريطانيــة فــي ظــل التســهيالت
واإلصالحــات الكبيــرة التــي يحظــى بهــا قطــاع األعمــال.

األخبار

إن رؤية السعودية  ،2030فتحت آفاقا

اإلنجازات االستثنائية التي حققتها رؤية

قطاعات واعدة ،مثل التكنولوجيا والطاقة

الماضية ،منها توفير بيئة أعمال تنافسية

اللوجستية

القطاعات

جديدة للمستقبل ،وفرصاً متنوعة في

والسياحة والترفيه والتعدين والخدمات

معالي د .ماجد القصبي
وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية

مــن جانبهــا ،اســتعرضت معالــي نائــب وزير التجــارة الرئيس
التنفيــذي للمركــز الدكتــورة إيمــان المطيــري اإلنجــازات
االســتثنائية التــي حققتهــا رؤيــة الســعودية ،2030
خــال الخمســة أعــوام الماضيــة ،منهــا توفيــر بيئــة أعمــال
تنافســية مــن خــال إصالحــات متعــددة فــي مختلــف
القطاعــات ،كمــا ســاعدت المراجعــات والتحديثــات
األخيــرة فــي خلــق بيئــة أعمــال معــززة للنمــو ،وتُ مكّ ــن مــن
التحــول االقتصــادي الســريع.

السعودية  ،2030خالل الخمسة أعوام

من خالل إصالحات متعددة في مختلف

معالي د .ايمان المطيري
نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية

ً
وجهــة جاذبــة ،مشــيرة إلــى أنــه فــي ســياق
المملكــة
تمكيــن المــرأة تــم ســن قوانيــن جديــدة تشــجع مشــاركة
المــرأة بفعاليــة فــي التحــول االقتصــادي الجديــد علــى
جميــع المســتويات.

وشــملت أعمــال المنتــدى أيضــا جلســتين ،األولــى
لمناقشــة فــرص االســتثمار فــي قطــاع الطاقــة النظيفــة
والبنيــة التحتيــة لــدى كل مــن المملكــة
واالبتــكارات ُ
العربيــة الســعودية والمملكــة المتحــدة ،والدعــم
وأوضحــــــت معــــــاليهـــا أن اإلصالحـــــــــــــــات والســـياسات المتــاح للشــركات والمســتثمرين ،فيمــا تناولــت الجلســة
التجاريــة واالقتصاديــة التــي تبنتهــا الســعودية لتطويــر الثانيــة تبــادل المعرفــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية
بيئــة األعمــال أســهمت فــي الحــد مــن اآلثــار الســلبية والمملكــة المتحــدة فــي مجــال التمويــل األخضــر.
لجائحــة كورونــا نحــو تســريع التعافــي االقتصــادي وجعــل
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 4يوليو 2021م

مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية يعقد اجتماعه الخامس

عقد مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية اجتماعه
الخامــس “عــن بعــد” يــوم األحد  4يوليو 2021م ،برئاســة
معالــي د .ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة رئيــس المجلــس،
وبحضــور معالــي د .إيمــان المطيــري نائــب الوزيــر الرئيــس
التنفيــذي للمركــز ،وأعضــاء المجلس.
واســتعرض المجلــس الموضوعــات المدرجــة علــى

جــدول األعمــال ،وخصوصــ ًا مــا يتعلــق بمســتوى أداء
المركــز خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري ،والخطــط
والبرامــج التــي يتابــع المركــز تنفيذهــا ،والهادفــة إلــى
تحســين بيئــة األعمــال فــي المملكــة وتطويرهــا،
واالرتقــاء بترتيــب المملكــة فــي المؤشــرات والتقاريــر
العالميــة.

 15يوليو 2021م

القصبي يشارك في اجتماع مجلس الشراكة اإلستراتيجية السعودية البريطانية
عقــدت اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بمجلــس
الشــراكة اإلســتراتيجية الســعودية البريطانيــة اجتماعهــا
الثانــي بلنــدن ،فــي  15يوليــو ،برئاســة معالــي الدكتــور
ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس إدارة المركــز
الوطنــي للتنافســية ،ومعالــي وزيــر األعمــال والطاقــة
واإلســتراتيجية الصناعيــة عضــو البرلمــان البريطانــي
كواســي كوارتنــغ.

وناقــش االجتمــاع تنشــيط العالقــات الثنائيــة وتعزيــز
التعــاون بيــن البلديــن فــي إطــار المجــاالت المتفــق عليهــا
فــي الشــراكة اإلســتراتيجية ،وفــي ختــام االجتمــاع صــدر
بيــان مشــترك جــاء فيــه أن المملكــة المتحــدة أقــرت
بالتقــدم االقتصــادي واالجتماعــي الكبيــر الــذي شــهدته
الســعودية منذ تأســيس رؤية  2030في العام 2016م،
وأكــدت مــن جديــد التزامهــا المســتمر لدعــم تحقيــق
“الرؤيــة” ،وبرنامــج الســعودية للتنــوع االقتصــادي
واإلصــاح االجتماعــي.

فــي العديــد مــن القطاعــات لمواطنــي المملكتيــن.

يذكــر أن مجلــس الشــراكة اإلســتراتيجية الســعودية
البريطانيــة تأســس فــي مــارس 2018م لتأكيــد وتعزيــز
العالقــات الثنائيــة ،وااللتــزام بشــراكة إســتراتيجية
أعمــق وأقــوى لتعزيــز المصالــح المشــتركة ،حيــث يتألــف
وأكــدت الســعودية وبريطانيــا التزامهمــا المشــترك المجلــس مــن لجنتيــن :لجنــة اقتصاديــة واجتماعيــة،
بتطويــر التجــارة واالســتثمار ،إضافــة إلــى تحقيــق الرخــاء ولجنــة سياســية وأمنيــة.
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 5سبتمبر 2021م

وفد من الشورى يزور “المركز”

د .إيمان المطيري تستعرض
أبرز اإلصالحات التشريعية
والتنظيمية لتعزيز مشاركة
المرأة في التنمية االقتصادية
اســتقبلت معالــي د .إيمــان المطيــري نائــب وزيــر التجارة وأبــرزت معاليهــا الــدور الــذي لعبــه المركــز الوطنــي
الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي للتنافســية ،وفــد ًا للتنافســية فــي إنجــاز هــذه اإلصالحــات بالتعــاون مــع أكثــر
مــن مجلــس الشــورى يــوم األحــد « 5ســبتمبر 2021م» مــن  50جهــة حكوميــة والقطــاع الخــاص.
فــي مقــر المركــز ،برئاســة عضــو مجلــس الشــورى واســتعرضت معاليهــا أبــرز إصالحــات األنظمــة واللوائــح
الدكتــورة مســتورة عبيــد الشــمري ،رئيــس لجنــة الشــؤون التنفيذيــة المرتبطــة بتعزيــز دور المــرأة للمشــاركة فــي
االجتماعيــة والتربويــة والثقافيــة والمــرأة والشــباب فــي التنميــة االقتصاديــة ،ومنهــا عـــدم التمييـــز بيـــن الجنســين
البرلمــان العربــي.
فـــي الحصـــول علــى خدمــات التمويــل ،وتأســيس

وجــرى خــال اللقــاء اســتعراض منجــزات تمكيــن المــرأة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــق «رؤية الســعودية
وعرجــت معالــي المطيــري علــى مشــاركة المــرأة
ّ ،»2030
الســعودية فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وأبــرز
اإلصالحــات التشــريعية والتنظيميــة واإلجرائيــة في مجال
ممارســة األنشــطة التجاريــة وتحســين بيئــة األعمــال،

وممارســــة العمــل التجــاري ،والمســاواة فــي ســن
التقاعــد بيــن الجنســين ،ومنــع التمييــز بيــن الجنســين فــي
األجــور والوظائــف ،ومنــع فصــل المــرأة مــن العمــل خــال
فتــرة الحمــل ،وضمــان اســتمرار دفــع الرواتــب خــال إجــازة
الوضــع.

 6سبتمبر 2021م

سمو أمير الجوف ووزير التجارة يناقشان تحسين بيئة األعمال
زار صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن نــواف
بــن عبــد العزيــز أميــر منطقــة الجــوف ،المركــز الوطنــي
للتنافســية يــوم اإلثنيــن ( 6ســبتمبر 2021م) ،وكان
فــي اســتقبال ســموه لــدى وصولــه معالــي الدكتــور
ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة وزيــر اإلعــام المكلــف
رئيــس مجلــس إدارة المركــز ،ومعالــي الدكتــورة إيمــان
المطيــري نائــب وزيــر التجــارة الرئيــس التنفيــذي للمركــز.

وجــرى خــال اللقــاء اســتعراض جهود المملكة في تعزيز
وتطويــر البيئــة التنافســية ،ورصــد وتحليــل المعوقــات
والتحديــات التــي تواجــه بيئــة األعمــال وســبل تطويرهــا
ورفــع مســتوى جاذبيتهــا مــن خــال اقتــراح اإلصالحــات
التشــريعية والتنظيميــة واإلجرائيــة ومتابعــة تنفيذهــا،
بمــا يتواكــب مــع «رؤيــة الســعودية 2030م».

مــن جانبــه ،اســتعرض ســموه مبــادرات إمــارة منطقــة
الجــوف فــي تعزيــز بيئــة األعمــال ورفــع تنافســية
المنطقــة ،ومــن أبرزهــا دعــم نمــو المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ،وتحفيــز رواد األعمــال مــن خــال تأســيس
دليــل متكامــل لتشــغيل المتاجــر وتقليــص التكاليــف
التشــغيلية ورفــع القــدرة التنافســية لمتاجــر رواد
األعمــال وتحفيزهــا .كمــا تــم مناقشــة خطــط ومبــادرات
تطويــر األنشــطة اإلعالميــة فــي المنطقــة وحضورهــا
بشــكل أكبــر،
ومميزاتهــا علــى المنصــات اإلعالميــة
ٍ
خصوصــاً فــي اإلعــام التقليــدي (اإلذاعــة والتلفزيــون)
إلــى جانــب مبــادرة إقامــة ملتقــى اإلعــام والتنميــة
لجــذب المســتثمرين ،وتعزيــز دور المنطقــة إعالميــاً .
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 27سبتمبر 2021م

من أجل تعزيز سياسة التجارة السعودية

منظومة التجارة و”األونسيترال” يستعرضان آفاق التجارة السعودية

رأس معالــي الدكتــور ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة رئيــس
مجلــس إدارة المركــز الوطنــي للتنافســية ،يــوم اإلثنيــن
 27ســبتمبر 2021م ،وفــد منظومــة التجــارة فــي ورشــة
العمــل التــي تنظمهــا لجنــة األمــم المتحــدة للقانــون
التجــاري الدولــي “األونســيترال” ،والتــي ُعقــدت فــي
العاصمــة النمســاوية فيينــا ،لمناقشــة سياســة التجــارة
الداخليــة والخارجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي
اســتمرت لمــدة يوميــن.
واســتعرضت الورشــة  -بحضــور معالــي الدكتــورة إيمــان
المطيــري نائــب الوزيــر الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي
للتنافســية ،ومعالــي مســاعد وزيــر التجــارة بــدر الهــداب،
وعــدد مــن مســؤولي منظومــة التجــارة  -الوضــع الراهــن
للمملكــة فــي التجــارة الداخليــة والدوليــة ،وآفــاق التجــارة
الســعودية فــي الســنوات الثــاث المقبلــة ،لتكــون هــذه
الورشــة ركيــزة أساســية فــي تعزيــز سياســة منظومــة
التجــارة الهادفــة إلــى تعزيــز التوجــه الجديــد للدخــول إلــى
قطاعــات جديــدة واالســتفادة مــن خبــرة “األونســيترال”
فــي ســن قوانيــن التجــارة الخارجيــة وفــق أفضــل
الممارســات.

فــي منظومــة التجــارة ،مــن الخبــرة العريقــة التــي تتمتــع
بهــا لجنــة “األونســيترال” فــي مجــال صياغــة األنظمــة
والقوانيــن التجاريــة ،وتيســير تدفــق التجــارة لألســواق
ً
إضافــة إلــى تســوية المنازعــات التجاريــة،
العالميــة،
وممارســات العقــود الدوليــة والممارســات الســائدة
لتشــريعات التجــارة ،والتجــارة اإللكترونيــة والتحــول الرقمي
فــي الخدمــات التجاريــة ،وذلــك مــن أجــل تعزيــز سياســة
التجــارة الداخليــة والخارجيــة التــي تشــرف عليهــا وزارة
التجــارة واألجهــزة التابعــة لهــا ،إضافـ ًـة إلــى المركــز الوطنــي
للتنافســية ،مــن خــال تطويــر منظومــة التجــارة وتحســين
بيئــة األعمــال وتنافســية المملكــة محليــ ًا وعالميــاً.

وجــاءت هــذه الزيــارة علــى ضــوء قــرار مجلــس الــوزراء
مطلــع العــام الماضــي بالموافقــة علــى مذكــرة التعــاون
بيــن المملكــة ممثلــة فــي المركــز الوطنــي للتنافســية مــع
األمــم المتحــدة ممثلــة فــي مكتــب الشــؤون القانونيــة
مــن أجــل تهيئــة بيئــة قانونيــة مؤاتيــة للتجــارة واالســتثمار
الدولييــن ،إذ تعمــل اللجنــة منــذ مــا يزيــد علــى  50ســنة في
مواءمــة القواعــد المتعلقــة بممارســة األعمــال التجاريــة
الخارجيــة ومعالجــة التفــاوت فــي القوانيــن الوطنيــة التــي
وركــزت المناقشــات علــى اســتفادة المملكــة ،ممثلــة تنظــم التجــارة الدولــي.
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األخبار

 30سبتمبر 2021م

وزير التجارة يلتقي عدداً من المسؤولين وأصحاب األعمال في النمسا

التقــى وفــد منظومــة التجــارة برئاســة معالــي الدكتــور
ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس إدارة
المركــز الوطنــي للتنافســية عــدداً مــن رجــال األعمــال
والمســؤولين فــي غرفــة التجــارة العربيــة النمســاوية.

اإلنجــازات االســتثنائية التــي حققتهــا المملكــة خــال
الخمســة أعــوام الماضيــة ،والتــي أســهمت فــي إيجــاد
بيئــة تنافســية معــززة للنمــو االقتصــادي مــن خــال
العديــد مــن اإلصالحــات التنظيميــة والتشــريعية
واإلجرائيــة فــي قطاعــات مختلفــة.

وتنــاول اللقــاء فــرص تعزيــز وتطويــر العالقــات التجاريــة
ورفــع مســتوى التبــادل التجــاري والتعــاون بيــن البلديــن بدورهــا أوضحــت الســيدة ماريــا ميترميــر نائــب رئيــس
فــي ظــل التســهيالت واإلصالحــات النوعيــة التــي غرفــة التجــارة العربيــة النمســاوية حــرص الغرفــة علــى
مشــيدة
ً
تعزيــز العالقــات التجاريــة مــع المملكــة.
يحظــى بهــا قطــاع األعمــال فــي المملكــة.
وأكــد القصبــي عمــق العالقــات التاريخيــة بيــن البلديــن ،باإلصالحــات االقتصاديــة وتســهيل اإلجــراءات والدعــم
ً
الفتــة إلــى
مبينــاً أن الجانبيــن يطمحــان إلــى تعزيــز العالقات التجارية الموجــه لقطــاع األعمــال فــي المملكــة،
خاصــة أن االقتصــاد الســعودي يشــهد منــذ اهتمــام عــدد مــن أصحــاب األعمــال بالدخــول إلــى
ً
الثنائيــة،
انطــاق رؤيــة  2030تحــوالت جذريــة أدت إلــى فتح كثير الســوق الســعودية واالســتفادة مــن الفــرص والحوافــز
مــن القطاعــات الجديــدة ،ما يســهم في تنــوع االقتصاد التــي تمنحهــا المملكــة للمســتثمر األجنبــي.
وتوافــر العديــد مــن الفــرص أمــام المســتثمرين ،إضافـ ًـة مــن جهــة أخــرى ،التقــى معالــي القصبــي مــع الدكتــورة
غــادة والــي وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة لبحــث
إلــى تقديــم الدعــم وتذليــل العقبــات التــي تواجههــم.
مــن جانبهــا ،اســتعرضت معالــي الدكتــورة إيمــان ســبل التعــاون فــي العديــد مــن الملفــات المشــتركة،
المطيــري نائــب وزيــر التجــارة الرئيــس التنفيــذي للمركــز ،وأهميــة نزاهــة وأمــن التجــارة التــي تعــد مــن العوامــل
األساســية للقــدرة التنافســية االقتصاديــة.
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لقاءات

 11أغسطس 2021م

المطيري تستقبل نائب السفير األمريكي
اســتقبلت معالــي د .إيمــان المطيــري نائــب وزيــر التجــارة
الرئيــس التنفيــذي للمركــز ،فــي مقــر المركــز ،يــوم األربعــاء
 11أغســطس 2021م ،ســعادة نائــب الســفير األمريكــي
لــدى المملكــة الســيد دينيســون أوفــوت .وجــرى خــال
اللقــاء اســتعراض عالقــات التعــاون المتميــزة بيــن المملكــة
وســبل تعزيزهــا والتنســيق الثنائــي،
والواليــات المتحــدةُ ،
ومناقشــة عدداً من الموضوعات ذات االهتمام المشــترك.

 18أغسطس 2021م

د .القصبي يستقبل سفير
كوريا لدى السعودية

اســتقبل معالــي د .ماجــد القصبــي
وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس إدارة المركــز
الوطنــي للتنافســية ،فــي مقــر المركــز يــوم
األربعــاء  18أغســطس ،ســعادة ســفير
كوريــا الجنوبيــة لــدى الســعودية ،بــارك
جــون يونــغ .وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة
ســبل تعزيــز عالقــات التعــاون الثنائــي بيــن
البلديــن ،وآفــاق تطويرهــا ،خصوصــ ًا فــي
مجــاالت التعــاون بشــأن جهــود تطويــر
بيئــة األعمــال فــي البلديــن.

 26أغسطس 2021م

المطيري تلتقي وكيلة الخارجية الهولندية
التقــت معالــي الدكتــورة إيمــان المطيــري نائب وزير
التجــارة الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي للتنافســية
مــع ســعادة وكيلــة وزارة الخارجيــة الهولنديــة
للعالقــات االقتصاديــة الخارجيــة الســيدة هانيكــي
شــويلينج ،يــوم  26أغســطس مــن العــام الجــاري،
بحضــور الســفيرة الهولنديــة لــدى الســعودية جانيــت
ألبيــردا ،وجــرى خــال اللقــاء بحــث مجــاالت التعــاون
الثنائــي بيــن البلديــن ،وســبل تعزيزهــا.
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لقاءات

 20سبتمبر 2021م

المركز والهيئة السعودية للمهندسين ينظمان اللقاء المفتوح مع المكاتب الهندسية

قبــل الدفــاع المدنــي ،وأوضحــوا الــدور المطلــوب مــن
المكاتــب الهندســية لتنفيــذ اشــتراطات كــود البنــاء
الســعودي ،إضافــة إلــى قيــام المكتــب الهندســي بإصــدار
الترخيــص للمبنــى ،بعــد تقديــم المخططــات الالزمــة لبنــاء
المشــروع.

نظــم المركــز بالتعــاون مــع الهيئــة الســعودية
للمهندســين اللقــاء المفتــوح (عــن بعــد) مــع نحــو ألــف
مكتــب هندســي( ،يــوم اإلثنيــن  20ســبتمبر ،)2021
وتنــاول “كــود البنــاء الســعودي” ،إذ شــارك فــي اللقــاء
ممثلون عن وزارة الشــؤون البلدية والقروية واإلســكان،
والمديريــة العامــة للدفــاع المدنــي ،واللجنــة الوطنيــة وأضــاف المتحدثــون بــأن علــى المكتــب الهندســي
لكــود البنــاء الســعودي ،والهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي .المشــرف اإلشــراف ومتابعــة أعمــال مقــاول البنــاء ،وبعــد
واســتهدف اللقــاء معرفــة آراء المهتميــن والجهــات إصــدار شــهادة التأميــن ضــد العيــوب الخفيــة ،فــي حيــن
الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،وخصوصــاً أصحــاب لفتــوا إلــى أن هــذه المتطلبــات تتمثــل فــي تعييــن مكتــب
المكاتــب الهندســية بشــأن اإلجــراءات التنظيميــة مصمــم هندســي معتمــد ،ليقــوم بإعــداد التصاميــم
المتعلقــة بتطبيــق كــود البنــاء الســعودي ،وتطبيــق والرســومات وفــق الكــود الســعودي للمبانــي الســكنية،
معاييــر الســامة فــي المبانــي ،وإجــراءات ترخيــص باإلضافــة لتعييــن مكتــب مشــرف هندســي معتمــد،
مكاتــب الســامة ،إضافــة إلــى دور المكاتــب الهندســية لإلشــراف علــى األعمــال ورفــع التقاريــر عبــر منصــة بلــدي
وفــق كــود البنــاء الســعودي ،كمــا تشــمل المتطلبــات
فــي رخــص ســكن العمالــة والرخــص التجاريــة.
وقــدم ممثلــون للجهــات المختصــة شــرحاً موجــزاً حــول تعييــن مقــاول بنــاء معتمــد يقــوم بتنفيــذ األعمــال وفــق
ســبل تفعيــل بنــود واشــتراطات كــود البنــاء الســعودي المخططــات والتصاميــم المعتمــدة ،وشــراء بوليصــة
وتطبيــق معاييــر الســامة ،الــذي تنــاول شــرح إجــراءات التأميــن اإللزامــي علــى المبنــى ،الــذي يتضمــن تأمينــاً ضــد
ومتطلبــات تراخيــص الســامة علــى المبانــي مــن العيــوب الخفيــة للمبانــي الســكنية.

أبرز ما جاء في الورشة
الدور المطلوب من المكاتب
الهندسية في إصدار التراخيص
للمباني.

إلزام المكاتب الهندسية
باإلشراف ومتابعة أعمال
مقاول البناء ،بعد إصدار
شهادة التأمين.

سيتم تخصيص نافذة
إلكترونية بمنصة بلدي تجمع
متغيرات الرخص بحسب كل
منطقة.

مستقبل التعاون مع المكاتب
الهندسية في إجراءات
التراخيص.

تطبيق كود البناء السعودي
سيكون بشكل إلزامي على
كافة المباني في العام
1444هـــ.

أهمية توفير نماذج
استرشادية مطابقة للكود
لدعم المكاتب الهندسية.
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ورش عمل

 9أغسطس2021م

المركز الوطني للتنافسية ووزارة العدل ينظمان ورشة عمل

مشروع نظام التنفيذ الجديد
تحــت رعايــة نائــب وزيــر التجــارة الرئيــس التنفيــذي
للمركــز الوطنــي للتنافســية الدكتــورة إيمــان المطيــري،
نظــم المركــز ورشــة عمــل عــن بعــد بالتعــاون مــع وزارة
العــدل ،يــوم اإلثنيــن  9أغســطس حــول “مشــروع
نظــام التنفيــذ الجديــد” ،واســتهدفت اســتطالع آراء
المهتميــن والجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص،
بشــأن أحــكام المشــروع وأهدافــه ،الراميــة لرفــع كفاءة
قضــاء التنفيــذ وإنفــاذ العقــود ،وتعزيــز إســناد األعمــال
غيــر القضائيــة إلــى القطاعيــن الخــاص وغيــر الربحــي،
وقصــر دور القاضــي علــى األعمــال القضائيــة.

واســتعرض ممثــل وزارة العــدل عناصــر وأهــداف
مشــروع النظــام ،وتطــور مراحــل صياغتــه ،الفتــاً إلــى
االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة فــي هــذا الخصــوص،
كمــا تــم تســليط الضــوء علــى أبــرز األحــكام التــي
تضمنهــا المشــروع ،والســند التنفيــذي ،وإجــراءات
التنفيــذ الجبــري ،وتتبــع األمــوال وبيــع المــال المحجــوز،
وتــم االســتماع إلــى مرئيــات المختصيــن والباحثيــن
المشــاركين في الورشــة والبالغ عددهم أكثر من 146
مختصــاً وخبيــراً  ،والــرد علــى مــا أبــدوه مــن ملحوظــات
واستفســارات ،ومــا عرضــوه مــن مقترحــات.

أبرز ما جاء في الورشة
عرض مشروع نظام التنفيذ
الجديد ،والمراحل التي مر
بها ،والتجارب الدولية التي
تم دراستها قبل صياغة
المشروع ،حتى طرحه على
منصة استطالع للعموم
إلبداء المرئيات.
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تسليط الضوء على أبرز
المضامين التي شملها
المشروع ،واألحكام العامة
للمشروع ،والسند التنفيذي،
وإجراءات التنفيذ الجبري،
وتتبع األموال وبيع المال
المحجوز.

االستماع إلى استفسارات
ومرئيات المختصين والمعنين
والباحثين المشاركين في
ورشة العمل ،والرد على
ما أبدوه من ملحوظات
ومقترحات.

مكّ نــت منصــة اســتطالع ،التابعــة للمركــز
الوطنــي للتنافســية ،العمــوم والقطــاع
الخــاص والجهــات الحكوميــة مــن إبــداء
اآلراء والملحوظــات علــى المشــروعات ذات
الصلــة بالشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة
قبــل إقراراهــا ،بمــا ُيســهم فــي تحســين بيئــة
األعمــال وتطويــر البيئــة التنافســية للمملكــة.

منصة استطالع خالل الربع الثالث من العام 2021م

887

189

إجمالي اآلراء والملحوظات
على المشروعات المطروحة

عدد المشروعات
المطروحة

25

عدد الجهات
الحكومية

أبرز القطاعات

قطاع
الصحة

قطاع التعليم
والعلوم

قطاع التجارة
واالقتصاد
واالستثمار

قطاع السلطة
القضائية وتحقوق
اإلنسان

قطاع العمل
والرعاية
االجتماعية

أبرز المشروعات المطروحة
مشروع وثيقة
الضمان الصحي
التعاوني
المحدثة
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مشروع الالئحة
التنفيذية لطرق
االعتراض على
األحكام
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مشروع تعديل
الئحة تصنيف
مخالفات كود
البناء السعودي

مشروع تعديل
الئحة نظام
المرافعات

مشروع وثيقة
الضمان الصحي
التعاوني
المحدثة

ترجمة األنظمة واللوائح
المرتبطة بقطاع األعمال
يعمــل المركــز الوطنــي للتنافســية بالتكامــل مــع
الجهــات الحكوميــة علــى ترجمــة ونشــر جميــع األنظمــة
واللوائــح المرتبطــة بقطــاع األعمــال باللغتيــن العربيــة
تســهيال لإلجــراءات ،وتمكينــاً للمســتثمر
واإلنجليزيــة
ً
المحلــي واألجنبــي مــن الوصــول إلــى كافــة المعلومــات
والوثائــق النظاميــة إلكترونيــاً .

التنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء

140

وثيقـــــــــــــــــــة
نظاميـــــــــــــــة
تم حصرها من
قبل المركــــــز

90
50

وثيقة نظامية يتم العمل على

ترجمتها من قبل شعبة الترجمة

وثيقة نظامية ذات أولوية تم
االنتهاء من ترجمتها

التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ األمر السامي

932

وثيقة نظامية تم االتفاق
على ترجمتها من قبل الجهات

1,300

وثيقة نظامية تم حصرها مرتبطة

بقطاع األعمال غير مترجمة

368

وثيقة نظامية
يتم تحديثها ومراجعتها

762
170

وثيقة تم االنتهاء
من ترجمتها

يتم العمل على
ترجمتها

التنسيق مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

332

وثيقة نظامية مترجمة

ومنشورة على موقع المركز الوطني للوثائق
والمحفوظات خالل شهر سبتمبر 2021م
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في صـــور
برنامــج أســبوعي تثقيفــي يعقــد فــي
المركــز الوطنــي للتنافســية ،ويهــدف
إلــى تنميــة القــدرات المعرفيــة
والمهــارات الوظيفيــة لفريــق المركــز،
وتهيئــة بيئــة العمــل اإلبداعية للفريق،
مــن خــال اســتضافة متحدثيــن بارزيــن
فــي مختلــف المجــاالت ،باإلضافــة
إلــى منســوبي المركــز ،للحديــث عــن
أبــرز مواضيــع االقتصــاد والتنافســية
العالميــة التــي يتــم تداولهــا بالصحافــة
العالميــة.
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ﻣﺮﻛــﺰ اﻻﺗﺼﺎل

ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻚ دوﻣﺎً
ﻣﻦ اﻷﺣـﺪ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪ

199077

@

ﻣﺴﺎء
ﻣﻦ  8ﺻﺒﺎﺣـﺎً إﻟﻰ 8
ً

اﻟﺒﺮﻳـــــﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧـــــﻲ
Info@NCC.gov.sa

اﻟﺪردﺷﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗـــــــــــــــﻊ

