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تاسلجلا ىقتلم زجوم



يبرغملا لالط .د
يذيفنتلا ريدملا

رامثتساللةكميداوةكرشليذيفنتلاسيئرلابئان!
ةيناطيربلاةيدوعسلالامع�اسلجملةيذيفنتلاةنجللاوضع!
ةراد¬اوقيوستللةيناطيربلاةيدوعسلاةيعمجلاسسؤموسيئر!
ةينورتكل¬اةراجتلاو،قيوستلايفهاروتكدلاةداهشىلعلصاح!

.ةدحتملاةكلمملا!لينوربةعماجنم

يناميلس قفوم .أ
 لفحلا مدقم

بط بلاط!
بويتويلا ىلع ةيبط جمارب مدقم!
تارمتؤم مدقم!



ةفدهتسملا تائفلا

 نيمتهملا لامع�ا داوررارقلا عانصةضايرلاب نيمتهملا
ةيضايرلا تاينقتلاب



ةينقتلا ةيضايرلا تاسلجلا جمانرب

 ب ةيفيرعت ةملكةيبيحرت ةملكليجست
!"#$% ,&'() -#+

 ةحارتسا
فراعتو ةوهق

ةسلجلا
ىلو�ا ةيراوحلا

فراعت ةحارتسا
فراعتو ةوهق

ةسلجلا
ةيناثلا ةيراوحلا

 تاراسفتسالا
اهيلع ةباجالاو

ميركت



ةيؤرزئاكرمدخيامبةكلمملابةيضايرلالامع�اةدايرريوطتلةلماكتمةموظنميضايرلاداصتقالاربتعي“
مهانمتاسلجلاةقالطنادعت.ةيوقوةيحصةايحعيمجللرّفوييويحعمتجمىلإلوصولل٢٠٣٠

يلاةفاض¬اب،ةيضايرلاةينقتلاةيمنتوثيدحتويرشبلارصنعلايفرامثتسالايفمهاستيتلاجماربلا
ةينقتلاىنبلايفلثم�ارامثتسالاوةيليغشتلاةءافكلاعفروتاجتنملاوتامدخلاريوطتيفةلواحملا

.ةيدوعسلاةضايرلايف

ًايوقًاعفاددعيتاسلجلاهذهيفمهتكراشمولمعلاهذهريوطتيفنيعرشملاونيمتهملاةمهاسم
.ديدجلاقيوستلالاجميفينقتلايضايرلاقيوستلاةموظنمءانبوريوطتل

Âانذإبققحتسيتلاةعانصلاهذهلبقتسمبم2020ماعلالالخةزيممتاحاجنقيقحتىلعىعسن
ىلعًاعلطتموينطولالوحتلاجمانربنمضةكلمملابيضايرلاينقتلاقيوستلاتالاجميفةريبكًةرفط

“.ةمداقلارهشالالالخةكلمملايفىرخاندميفةشرولاهذهةماقا

يبرغملا لالط روتكدلا ةملك



 ةيراوحلا ةسلجلا
ىلو�ا
 يف اهلبقتسمو ةئشانلا تاكرشلا

يضايرلا داصتقالا ةمادتساو ومن



.ةيضايرلاةموظنملايفتاراكتبالاوةينقتلاةئشانلاتاكرشلاكارح!

ءاقتراللةيضايرلاةئشانلاتاكرشلاولامع�اداورهجاوتيتلاتايدحتلاوتابقعلامهأ!

.يضايرلاداصتقالاةمادتساو

ةيضايرلاموهفمبةايحلاةدوجللوصوللةيضايرةينقتتاراكتباداجي¬قودنصلاجراخريكفتلا!

.هيفرتلاو،ةحايسلاو،ةحصلاو،ميلعتلاعمةمادتسملا

ءاكذلانمةدافتسالابعجشملاةبرجتنيسحتلةيضايرلاتاينقتللةيلبقتسملاقافÇا!

.ءايش�اتنرتنإويضارتفالاعقاولاوةمخضلاتانايبلاويعانطصالا

 رواحملا



ميكحاب رامع .أ
يضاير يمالعا

 ةدج ةكرشب تاونس3 ةدمل ريوطت سدنهم لمع!
ينارمعلا ريوطتلاو ةيمنتلل
 نم ديدعلا يف يضاير ينويزفلت لسارمو عيذم!

ةيجيلخلاو ةيدوعسلا ةيضايرلا تاونقلا
رامثتسالل ةثالثلا راكف�ا ةكرش يف يذيفنت سيئر!
يافتنرج قيبطت يف كيرش!
/!. تاونق يف ينويزفلت لسارم! ,&'()

ىلو�ا ةسلجلا سيئر

ةيلغ وبأ رماث .د

ناسنالا ءانب ةكرش ةرادإ سلجم سيئر!
ماهسلل يدوعسلا داحتالا ةرادإ سلجم وضع!
راغصلا نويدايرلا جمانربل سسؤم كيرش!
 تاهجلا نم ددعل لامعالا ريوطت راشتسم!

ةيومنتلاو ةيميلعتلا

يف ثدحتم
ىلو�ا ةسلجلا

دارم Âا دبع .د

 مظن يف ةاروتكدلاو ريتسجاملا يتجرد ىلع لصاح!
ةيحصلا ةيكذلا تاقيبطتلاو تامولعملا ةينقتو

 مظنو يلالا بساحلا ةيلك يف دعاسم ذاتسأ!
ىرقلا ما ةعماجب تامولعملا
 ةمظن�ا ريوطت لاجم يف ماع14 نمرثكال ةربخ!

ةينورتكلالا
ىرقلا ما ةعماجب يحصلا ينقتلا راكتبالا زكرم سيئر!

ةكم يداو ةكرشب ةئشانلا تاكرشلاليهات جمانربو
ريك تفوس ةكرش سسؤم!

نيثدحتملا

يف ثدحتم
ىلو�ا ةسلجلا



يف ثدحتم
ىلو�ا ةسلجلا

نيثدحتملا

يف ثدحتم
ىلو�ا ةسلجلا

يف ثدحتم
ىلو�ا ةسلجلا

رتويبمكلاةسدنهيفمولعلاسويرولاكبىلعلصاح!
ةيكيرمالاتايالولااديرولفلارتنسةعماجنم

لامعالاةدايروينقتلالاجملايفريبخ!
مدقلاةركيبعاللةدئارةصنميافتنرقةكرشلسسؤم!

ةاوهلا
ةعانصيفةصصختمنيتكرشيفسسؤمكيرش!

لامعالاءاكذلولحوتاقيبطتلاايجولنكت
ةكلمملايفةينقتلاتاكرشربكادحايفيميلقإريدم!

ولوللا يدجم .م
يافتنرق ةكرشل يذيفنت ريدم

لامعاةرادإسويرولاكبىلعلصاح!
ولصوةصنململعةكرشيفيليغشتلاريدملا!

لقنللةماعلاةئيهللةيسيئرلاعيراشملالقن
ةينورتكلالاباعلاةكبشلواسيسأتيفكراش!

1"0%)طسو�اقرشلاوةكلمملايف يتلاو#1',
كراشمفلا100نمرثكاتمض

يفةكراشمللينورتكلايدوعسقيرفلواسسأ!
11"2ةبعللةيجراخلاتالوطبلا '3 نيالنوا44(#$
تاضايرللزئاوجلفحلواميظنتوةرادإىلعلمع!

ةلظمتحتنيفرتحمللةكلمملايفةينورتكلالا
يدوعسلاداحتالا

نادمحلا  زيزعلا دبع .أ
ةينهذلاو ةينورتكلالا تاضايرلل يدوعسلا داحتالا ةنجل سيئر

يريمشكلا ميهاربإ .م
0#7(56 يذيفنتلا سيئرلا

لامعالاةرادإيفريتسجاملاةجرد!
يمقرلاقيوستلل6&4-ةكرشسسؤم!
يفةيبرغلاةقطنملايفتايلمعلايسدنهمريبك!

اقباسيليابومةكرش
لامعاجاتنال68-,'7ةكرشيفسسؤمكيرش!

كيفارجلا
0#7(56ةكرشيفيذيفنتسيئروسسؤمكيرش!



 دارم Âا دبع .د
"لامعالا داور نيكمتل ةضايرلا يف ةصصختم تانضاح جاتحت ةريبك ةحيرش كانه"

ةيلغ وبأ رماث .د
"عمتجملا يف ةناكم مهل صاخشا مهنم لعجتو دارفالا عنصت نا ةضايرلا عيطتست"

ولوللا يدجم .م
نودب قرط كانه9ةركفلا ةيرارمتسا يف دعاست تانضاح دوجو مدع عم ىتح ةركفلا ىلع لمعلا يف ءدبلا نم دبال لامعا دئارك"
"يجراخلا يلاملا معدلل ةجاحلا

يريمشك ميهاربإ .م
"ةلودلا هجوت ببسب يضايرلا داصتقالا يف عافترا كانه نوكيس2030 ةيؤر عم نكل9فيعض ايلاح ربتعي داصتقاك ةضايرلا قوس"

نادمحلا زيزعلا دبع .أ
"اهيلا لوخدلا يف نيرمثتسملا رذح وه لاجملا اذه هجاوت يتلا ةديحولا ةبقعلا نكل9ةريثك ةينقت ةيراكتبا راكفأ دجوي"

تاـساـبـتـقا



ةبعللالخنمفديعبلاىدملاىلعلافط�اىلعريثأتلاىلعةيلاعةردقكلتمتةينورتكل¬اباعل�ا!

.ءامظعلافطأةعانصعيطتسنةينورتكلإ

ذخأتتاكرشلافنيرمثتسمللماقرالاتابثإنميناعننحنوذيفنتلاوزاجنÎلاتقوذخأتةيدايرلاراكفالا!

.جضنتنألبقتومتفاهسفنتابث¬تاونس5

ةئشانةكرشيناثيفلامع�ادئارحجنيابلاغتالواحمةدعىلإانايحألامع�ادئارجاتحي!

رذحرمثتسملانكلةديجراكفأةمثسراممنويلم6زواجتنيسرامملاددعادجريبكلعافتلامجح!

ثيدحلايفنوثدحتملابهسأثيحتايدحتلابةقلعتملاةيئزجلاصوصخلابويناثلاروحملاىلعزيكرتلامت!

.ةصتخملاتاهجلالبقنمنواعتلاوةيداملاةبقعلانع

فادهأةيبلتلهتيزهاجىدمىلعاوفلتخامهنأالإهيفةدوجوملاصرفلاوعاطقلاومنىلععيمجلادكأ!

.ةيداملانيرمثتسملا

 ةسلجلا تاجرخم



 ةيراوحلا ةسلجلا
ةيناثلا
2030 ةيؤر نمض يضايرلا داصتقالا



ةيضايرلاةيدايرلاةموظنمللةيلودلاوةيلحملاتارامثتسالابذجيفةيفافشلاوةمكوحلارود!

.ةيدوعسلا

ىلعرشابملااهريثأتو،ةمادتسمفئاظوقلخيفاهداصتقاوةضايرلاةئيبةيبذاجىدم!

.ةيلحملاةيمنتلاوعمتجملا

قيوستواهدراومفاشتكايفهرثأو،ةيدوعسةرامإ13نيبيضايرلاسفانتلليباجي¬اريثأتلا!

.يضايرلاداصتقالاةيمنتوةيدوعسلا

ثاحب�اريخستلتاعماجلاعمنواعتلاو،تاراكتبالاةدايزلةيدوعسلاةيضايرلاةموظنملاةيمهأ!

.ةفرعملاىلعينبمداصتقاللوحتلامعدل

.ةيضايرلاةموظنملايفلامع�اتاديسلوخدريثأت!

 رواحملا



يف ثدحتم
ةيناثلا ةسلجلا

 يف ثدحتم
ةيناثلا ةسلجلا

داحتالايدانبةينسلاتاعاطقلابماعلافرشملا!
اقباس

اقباسداحتالايدانبةركلاةرادإريدم!
يفتابختنملاوةيدن�انمديدعلاعملمع!

نيسحتلاوريوطتلالاجم
بعالملاىدصجمانرببيضايرللحم!
صاخلايدوعسلاناريطلاةكرشماعريدم! ةيناثلا ةسلجلا سيئر

ءاحيفلا يدانب ةركلا ةرادإ ريدم
ناميلسلا دمحم .د

انيعم لا دلاخ هنيل .أ
ةيضايرلا دتيانوي ةدج سسؤم كيرشو لامعا ةدئار

ىروشلاسلجمبةعباسلاةرودلايفةوضع!
تاديسوتادئارىدتنميفةدايرلاةزئاجىلعةزئاح!

2010ماعللامعالا
ةلجمفينصتببرعلاتاديسىوقابقلىلعةزئاح!

2014ماعلةيداصتقالازيروف
يضايرلارامثتسالاولامعالاتاباشةنجليفةوضع!

اقباسةدجبةيعانصلاةيراجتلاةفرغلايف

ديجملا دبع يكرت .د
ةدحولا يدانل يذيفنتلا سيئرلا

ةددعتمةيملاعلاتاكرشلاعمماع21نمرثكاةربخ!
ماعلاعاطقلاوةيموكحلاتاكرشلاوتايسنجلا
ةطسوتملاوةريغصلاتائشنملاةئيهظفاحمدعاسم!

اقباس
اقباسالوفاصةعومجمسيئربئان!
اقباسةدجةظفاحمنيم�لامعالاريوطتراشتسم!
اقباسةلودلاوكيسبيبةكرشبلامعالاريوطتريدم!

 نيثدحتملا



يعافرلا نميا .د
ةيفافشلا تاكرشلا ةمكوح يف صصختم ينوناق راشتسم

ةعماجبةيفافشلاتاكرشلاةمكوحيفةاروتكدىلعلصاح!
ةيكيرمالاتايالولا9تسيروفكيو

ةركةيدناوةيضايرلاتاكرشلاةمكوحيفدمتعمرضاحم!
اقباسيضايرلايبدسلجميفمدقلا
اقباسةاماحملليشرقلابتكمبينوناقراشتسمويماحم!
اقباسراقعلاعاطقوالوفافةعومجملينوناقراشتسم!
ةركليدوعسلاداحتالايفقالخ�اوطابضنالاةنجلسيئر!

اقباسمدقلا
اقباسمدقلاةركليكيرم�اداحتاللمكح!

ةندنوخ مالحأ .د

ةمركملا ةكمب ةيراجتلا ةفرغلاب لامعالا تاديس ةنجل ةسيئر!
 فرغلا سلجمب ةأرملا لمعل يقيسنتلا سلجملا ةسيئر!

ةيدوعسلا

حلاصلا حلاص .أ
$##"! سسؤم !%&'

ديدج مالعا يف ريتسجاملا ةجرد!
 يمالع¬ا لمعلا يف ماع15 نم رثكا ةربخ!

يضايرلا
دمتعم يمالعا بردم!
يضايرلا قيوستلا يف صصختم!

نيثدحتملا

يف ثدحتم
ةيناثلا ةسلجلا يف ثدحتم

ةيناثلا ةسلجلا

يف ثدحتم
ةيناثلا ةسلجلا



يعافرلا نميا .د
"ةيمويلا انتايح يف ةمكوحلا قبطن اعيمج انن� ةمكوحلل ددحم فيرعت عضو عيطتسن ال"

ةندنوخ مالحأ .د
"رغصلا ذنم اهيف ءدبلا جاتحت لامعالا يداير عانص"

ديجملا دبع يكرت .د
"فيظوتلا لبق رامثتسالاب رثكا انمامتها"

انيعم لآ دلاخ هنيل .أ
 ملو9ةلئاعلا دارفا لبق نم ليومتلا ناكو9يلمع طيطخت يأ نودب يفطاع لكشب يئاسنلا دتيانوي عورشم ادب"
"يجراخ ليومت كانه نكي

حلاصلا حلاص .أ
"تالامتحالا عيمجل ةحتفنم9ةدعاوو ةيبهذ ةرتف ربتعت ةرتفلا هذه"

 تاسابتقا



ةأرملا"ةددعتمبناوجنمعوضومللانرظنولميدقيضايرلالاجملايفتاديسلادوجو!

.يضايرلارامثتسالابناجيفةديجتاحاجنقيقحتىلعةرداق

.هزهاجريغاهنكلمتسيسوكي¬اصرفنمديزملاقلختسةعانصلا!

صرفلانمديزملاينعيوهفادجزاتممرمأثلاثلافرطلاتاكرشبةناعتسالابةيدن�امايق!

.فئاظولاو

.نييدوعسلانيضايرلانيقوسمللريبكبايغةمث!

.فئاطلايفزهاجيئاسنمدقةركقيرفدجوي!

ةسلجلا تاجرخم



 نويدايرلاو ةيدوعسلا ةضايرلا ةنضاح نيب ةيقافتا عيقوت مت
>;: عم ةكارشلاب راغصلا  نم ليج قلخ فدهب8'%("#8$';

 يضايرلا لاجملا يف عيراشم ةماق¬ نيركتبملاو نييدايرلا
.لامعالا ةداير عم يتاذلا بناجلا ةيمنتو



 ءاكرشلا ميركت
ةاعرلاو



ينقتلا كيرشلاتابسانملا ةرادإ كيرشيجيتارتسالا كيرشلا

ينيتالبلا يعارلاةماعلا تاقالعلا كيرش  ةيدوعسلا ةيعمجلا حاجنلا كيرش
ةراد±او قيوستلل ةيناطيربلا

 ةاعرلاو ءاكرشلا



يمالعالا يعارلاريوصتلا يعاريضفلا يعارلايضفلا يعارلا

يضايرلا معادلا يبهذلا يعارلايضايرلا معادلا يعاذالا يعارلا

 ةاعرلاو ءاكرشلا



 حاجنلا ءاكرش

!"#$"%&'()*+,%#"



تايئاصحا
ماقراو



نيسنجلا لبق نم يضايرلا لاجملا يف لعافتلا

روكذلا ثانالا

31(

69(

يضايرلا لاجملا يف نيمتهملا ةبسن

نيمتهملا نيمتهملا ريغ

3.4(

96.6(

يضايرلا لاجملا يف ةئشان ةكرشل ةركف كيدل له

معن ال امبر

41.4(

20.7(

37.9(
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بسانم ةيلاعفلا تقو له

معن ال ام دح ىلا بسانم لضفا ةيعوبس�ا تازاجالا يف اهداقعنا

ةمداقلا ةرتفلا يف مها ةنضاحلا تاردابم يأ

ةيناسن±الجانمةضايرلا
بابشللةيضايرلالامعالاةداير

يضايرلاينقتلاراكتبالاةزئاج
ةيضايرلاةئشانلاتاكرشلاةزئاج

ةيضايرلاةئشانلاتاكرشلليدوعسلاىقتلملا
ةيضايرلاةئشانلاتاكرشلانوثكاه
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ةمداقلا انتاسلجل مامضنالا ديرت له

معن ال امبر

 ةمداقلا ةنيدملل تاحارتقا

ةكم ةدج

ضايرلا ةيقرشلا

ةيداصتقالا «ا دبع كلملا ةنيدم

TANK

SPORT
SAUDI

THINK



!"#$$%&

867

495

355

Likes 

Retweet

Link clicks

Replies 

55

11.1K

Profile visits 9.3K

Impressions
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