
نشرة ربعية تصدر عنالتنافسية
المركز الوطني للتنافسية

الربع الثاني من العام 2021م

منصتا “مرئيات” و”استطالع” على طاولة 
اجتماع مع 50 شركة أمريكية

وزيرا التجارة واالتصاالت يلتقيان
260 رائد ورائدة أعمال

زيارات المناطق 
القصيم وتبوك والشرقية

أبــرز مــا حققته برامج
ومشروعــــات إطالق

خـــــــــالل األعــــــوام 
الخمســة الماضية

سمو ولي العهد يستعرض



تتزامــن النشــرة الربعيــة للربــع الثانــي مــن العــام 2021م 
مــع مــرور خمســة أعــوام علــى إطــالق رؤيــة الســعودية 
علــى  وإنجــازات  تقــدم  مــن  تشــهده  ومــا   2030
األصعــدة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، كمــا ترصــد 
ســفيري  اســتقبال  ومنهــا  والزيــارات،  األنشــطة  أبــرز 
بلجيــكا والمكســيك لــدى المملكــة، فــي مقــر المركــز 
لبحــث أوجــه تعزيــز وتطويــر التعــاون والتنســيق الثنائــي 
االهتمــام  محــل  الموضوعــات  مــن  عــدد  ومناقشــة 

المشــترك. 

كمــا تضمنــت النشــرة عــددًا من اللقــاءات واالجتماعات 
الغرفــة  مــع  المركــز  اجتمــاع  ومنهــا  العمــل،  وورش 
منصتــي  عمــل  بآليــة  للتعريــف  األمريكيــة،  التجاريــة 
مناقشــة  إلــى  إضافــة  و”اســتطالع”،  “مرئيــات“ 
التحديــات التــي يواجهونهــا وســبل معالجتهــا بالتعــاون 

العالقــة.  ذات  الحكوميــة  الجهــات  مــع 

المناطــق”  تنميــة  “فريــق  زيــارات  النشــرة  وتناولــت 
ــر التجــارة رئيــس  ــي وزي ــي د. ماجــد القصب ــادة معال بقي
مجلــس إدارة المركــز ونائبــه معالــي د. إيمــان المطيــري 
مناطــق  مــن  لعــدد  للمركــز،  التنفيــذي  الرئيــس 
تحديــات  وبحــث  تنافســيتها  تعزيــز  بهــدف  المملكــة، 
القطــاع الخــاص مــن خــالل عقــد لقــاءات مــع أصحــاب 
األعمــال والمســتثمرين فــي مناطــق القصيــم وتبــوك 

والشــرقية.

كلمة العدد.. 
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أن تكـــون المملكـــة العربيـــة الســـعودية فــــي مصـــاف الدول العشـــر 
األكثر تنافســـية عالميــــًا بحلول العام 2030م، من خالل التركيز على 

االســـتثمار، وريـــادة األعمال، واالبتـــكار واإلنتاجية.

تعزيـــز القـــدرة التنافســـية للمملكة ومواءمـــة اســـتراتيجيات الجهات 
الحكوميـــة حـــول رؤيـــة موحدة، من خـــالل تطويـــر البيئة التشـــريعية 

واإلجرائية.

رؤيتنا

رسالتنا

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.

ما هي 
التنافسية؟
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متابعات

 27 أبريل2021م

مرور خمسة أعوام على إطالق رؤية السعودية 2030

 تنــاول صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبــد العزيــز آل ســعود، ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــرز مــا حققتــه  رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، أب
األعــوام  خــالل   2030 الســعودية  رؤيــة  ومشــروعات  برامــج 
الخمســة الماضيــة، وذلــك فــي مقابلــة بثهــا التلفزيــون الرســمي 

ــة. وأهــم شــبكات التلفــزة العربي

وأوضــح ســمو ولــي العهــد أن حجــم الدخــل والنمــو الــذي حققــه 
النفــط للمملكــة أكبــر بكثيــر مــن احتياجاتنــا فــي ذلــك الوقــت 
وتحديــدًا فــي الثالثينيــات واألربعينيــات الماضيــة، وكان حجــم 
الفائــض مــن الدخــل والنمــو االقتصــادي أكثــر ممــا نطمــح إليــه 

مئــات المــرات.

ــة المملكــة بالمحافظــة علــى مســتوى  وأكــد ســموه علــى رغب
جــودة الحيــاة واســتمرار نمــوه، قائــاًل “نحــن الســعوديون نريــد أن 
نحافــظ علــى نفــس مســتوى الحيــاة وأفضــل مــع مــرور الزمــن 
ونســتمر فــي النمــو فــي المســتقبل، ناهيــك عــن خطــورة أن 
اقتصــاد المملكــة يعتمــد بشــكل رئيســي علــى النفــط ومــا يجابــه 
النفــط فــي األربعيــن أو الخمســين ســنة القادمــة مــن تحديــات 
وقلــة اســتخدامه وســتكون أســعاره أقــل على المنظــور البعيد.”

أجــاب  2030؟”  المملكــة  وفــي ســؤال عــن “مــاذا بعــد رؤيــة 
الرؤيــة تضعنــا فــي موقــع  ســموه أن التخطيــط مســتمر وأن 
متقــدم جــدًا فــي العالــم، لكــن فــي العــام 2040 ســوف تكــون 

المنافســة عالميــًا”. مرحلــة 

سمو ولي العهد
في لقاءه مع التلفزيون السعودي

رؤية 2030 تدفعنا إلزالة 
التحديات كي نستغل الفرص 
التي قد تكون بحجم 90 % .. 
ونستمر في النمو واالزدهار 

وننافس على كل الجبهات
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متابعات

كل األرقام التي كان ُيعتقد أنها 
أرقامًا كبيرة وغير قابلة للتحقيق 

كسرناها وصار أجزاء منها في 
العام 2020م وسنكسر كثيرًا من 

هذه األرقام في العام 2025م 

الرؤية كانت ضرورة لحاضر 
ومستقبل الوطن:

النمو االقتصادي في الربع الرابع 
من العام 2019م للقطاع غير 
النفطي وقد نما بنسبة %4.5.

المواطن السعودي هو أول 
مقومات النجاح:

استعداد المواطن للتحديات واقتناعه 
بالعمل أهم أسباب النجاح.

الخوف غير موجود في قاموس 
السعوديين.

هويتنا قوية للغاية ونفتخر فيها، وهي 
جزء رئيس من الحراك الذي نعيشه اآلن.

صندوق االستثمارات سيكون 
رافدًا للدولة بعد العام 2030م:

ستوضع سياسة محددة إليرادات 
الصندوق بعد العام 2030م.

الصندوق معزز لفرص القطاع الخاص 
وهو ُيضاعف اإلنفاق الحكومي 

للقطاع.

أبـــرز مـــا جـــــاء
في لقاء سمو ولي العهد
األمير محمد بن سلمان
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  أكــد معالــي د. ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة رئيــس 
رواد  أن  للتنافســية،  الوطنــي  المركــز  إدارة  مجلــس 
ورائــدات األعمــال هــم العصــب الحقيقــي لالقتصــاد، 
العقبــات  تذليــل  علــى  حريصــة  الدولــة  أن  مبينــًا 

تواجههــم. التــي  التحديــات  ومعالجــة 

نظمــه  الــذي  المفتــوح  اللقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
ــد  ــر مــن 260 رائ ــي للتنافســية مــع أكث المركــز الوطن
العــام  مــن  إبريــل   11 األحــد  يــوم  أعمــال،  ورائــدة 
الســواحة  عبداللــه  م.  معالــي  بمشــاركة  الجــاري، 
لمناقشــة  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت  وزيــر 
التحديــات والحلــول التــي تواجــه بيئــة ريــادة األعمــال 
العامــة  الهيئــة  إن  القصبــي،  وقــال  المملكــة.  فــي 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، والمركــز الوطنــي 
الســعودي،  األعمــال  ومركــز  “تيســير”،  للتنافســية 
وتحفيــز  لتمكيــن  الجهــود  توحيــد  علــى  يعملــون 

المنشــآت. 

مــن جهتــه، أكــد الســواحة، أن رواد ورائــدات األعمــال 

فــي التجــارة اإللكترونيــة أثبتــوا كفاءتهــم وســطروا 
وهــم  كورونــا،  جائحــة  أثنــاء  حقيقيــة  نجــاح  قصــص 
أبطــال رحلــة التعافي واالزدهار، وأن وزارة االتصاالت 
تعمــل علــى تذليــل العقبــات التي تواجههم بالشــراكة 

مــع جميــع الجهــات الحكوميــة.

رواد  تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  اللقــاء  وناقــش 
فــي  المتمثلــة  اإللكترونيــة  التجــارة  فــي  األعمــال 
التراخيــص واالســتضافة والبنيــة التقنيــة، ومعوقــات 
قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية، والمعامــالت 

وغيرهــا. والتاجــر  المســتهلك،  وحقــوق  التجاريــة، 

يشــار إلــى أن منســوبي القطــاع الخــاص بإمكانهــم 
باألنظمــة  المتعلقــة  وتحدياتهــم  اقتراحاتهــم  رفــع 
القطاعــات  كل  فــي  واإلجــراءات  والتشــريعات 
إلكترونيــًا عبــر منصــة “مرئيــات” مــن أجــل دراســتها 
وتحليلهــا وبحــث الحلــول مــع الجهــات ذات العالقــة 
واتخــاذ القــرارات حيالهــا، لإلســهام فــي تحســين بيئــة 

المملكــة. األعمــال فــي 

لقاءات

11 أبريل 2021م

اللقاء المفتوح مع 260 من رواد ورائدات األعمال

وزير التجارة لـرواد األعمال:

أنتم العصب الحقيقي 
لالقتصاد والدولة 

حريصة على دعمكم

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات:

رواد األعمال في التجارة 
اإللكترونية أثبتوا كفاءتهم 

أثناء كورونا، وهم أبطال رحلة 
التعافي واالزدهار
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لقاءات

15 أبريل 2021م

د. إيمان المطيري في حلقة نقاش نظمتها “ويل ديجيتال توكس” العالمية:
 “رؤية 2030” مشروع للتطوير والتحول إلى اقتصاد متنوع يعتمد على طاقات اإلنسان السعودي

ــر التجــارة  ــري نائــب وزي ــي د. إيمــان المطي شــاركت معال
فــي  للتنافســية  الوطنــي  للمركــز  التنفيــذي  الرئيــس 
حلقــة نقــاش نظمتهــا منظمــة “ويــل ديجيتــال توكــس” 
العالميــة )WIL Digital Talks( بالتعــاون مــع جامعــة 
مســتقبل  “بنــاء  عنــوان  وحملــت  اإلســبانية،   )IE(
المملكــة العربيــة الســعودية.. التنميــة وآفــاق تطورهــا“، 
بمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء واألكاديمييــن والمختصيــن 
مــن دول العالــم، وذكــرت معاليهــا فــي الحــوار الــذي 
إنيجيــز،  ســنتياجو  د.  اإلســبانية  الجامعــة  رئيــس  أجــراه 
أن “رؤيــة الســعودية 2030” مشــروع للبنــاء والتنميــة 
والتطويــر والتحــول مــن االعتمــاد الرئيــس علــى مــوارد 
النفــط والغــاز إلــى اقتصــاد متنــوع يعتمــد علــى قــدرات 

الســعودي. اإلنســان  وطاقــات 

وتابعــت د. المطيــري أن المملكــة تمثــل قــوة اســتثمارية 
العربــي  العالــم  قلــب  بأنهــا  ووصفتهــا  ضخمــة، 

واإلســالمي، ولديهــا فــرص هائلــة متاحــة للمســتثمرين 
المحلييــن واألجانــب فــي مختلــف القطاعــات، الفتــة إلى 
أن المملكــة تمتلــك موقعــًا اســتراتيجيًا متميــزًا، فهــي 
ملتقــى الطــرق بيــن آســيا وأوروبــا وأفريقيــا، وتســعى 
أن  مؤكــدًة  متقدمــًا،  عالميــًا  لوجســتيًا  مركــزًا  لتصبــح 
علــى  قائمــة  اإلطــار  هــذا  فــي  المملكــة  اســتراتيجية 
الموانــئ والنقــل،  التحتيــة فــي قطــاع  البنيــة  تحســين 
الحــرة،  المناطــق  وإقامــة  اللوجســتي،  الدعــم  وتوفيــر 

العالميــة. الشــركات  كبــرى  واســتقطاب 

وأكــدت أن المملكــة تمتلــك الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة 
والمدن الصناعية التي توفر البيئة الجاذبة للمســتثمرين 
الصناعييــن وفــَق رؤيــة الســعودية 2030، وقالــت “إن 
الــذي تشــهده المملكــة فــي كافــة  التحــول والتطــور 
المجــاالت، جعلهــا ورشــة عمــل كبــرى ســتحول االقتصــاد 

الوطنــي إلــى اقتصــاد منتــج متنــوع المــوارد”.

المملكـــة قـــوة اســـتثمارية ضخمـــة، وتمتلك فرصـــًا هائلة للمســـتثمرين، 
وتســـعى لتصبح مركـــزًا لوجســـتيًا عالميًا 

د. إيمان المطيري

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية
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لقاءات

2 يونيو 2021م

وزير التجارة رئيس مجلس إدراة »المركز« يستقبل سفيرة بلجيكا                     
لدى السعودية

  اســتقبل معالــي د. ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة 
إيمــان  د.  ومعالــي  المركــز،  إدارة  مجلــس  رئيــس 
التنفيــذي  الرئيــس  التجــارة  وزيــر  نائــب  المطيــري 
المركــز، ســعادة ســفيرة مملكــة  للمركــز، فــي مقــر 

مينــور.  دومينيــك  الســعودية  لــدى  بلجيــكا 

وجــرى خــالل اللقــاء مناقشــة ســبل تعزيــز عالقــات 
تطويرهــا،  وآفــاق  البلديــن،  بيــن  الثنائــي  التعــاون 
خصوصــًا فــي مجــاالت تبــادل التعــاون بشــأن جهــود 

البلديــن. فــي  األعمــال  بيئــة  تطويــر 

7 يونيو 2021م
في اجتماعهما الدوري “عن ُبعد” بحضور  50 شركة أمريكية:

»المركز« يناقش مع غرفة التجارة األمريكية آفاق التعاون المشترك

  عقد المركز الوطني للتنافسية اجتماعه الدوري 
مــع غرفــة التجــارة األمريكيــة، بحضــور ممثلــو 50 
شــركة أمريكيــة، وجــرى خــالل االجتمــاع مناقشــة 

العديــد مــن القضايــا ذات االهتمــام المشــترك.

وتــم اســتعراض آليــة عمــل المنصــات اإللكترونيــة 

“اســتطالع”  منصــة  المركــز،  عليهــا  ُيشــرف  التــي 
لمناقشــة  الخــاص،  القطــاع  “مرئيــات”  ومنصــة 
التحديــات التــي تواجههــا الشــركات األمريكيــة فــي 
إدارة أنشــطتها داخــل المملكــة وســبل معالجتهــا 

بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة.

نشرة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” 
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لقاءات

9 يونيو 2021م

سفير المكسيك لدى السعودية في ضيافة »المركز«

  اســتقبل معالــي د. ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة رئيــس 
مجلــس إدارة المركــز، ومعالــي د. إيمــان المطيــري نائــب 
وزيــر التجــارة الرئيــس التنفيــذي للمركــز، فــي مقــر المركــز، 
ســعادة الســفير المكســيكي لــدى المملكة أنيبــال توليدو.

البلديــن  بيــن  العالقــات  اســتعراض  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
والتنســيق  التعــاون  تعزيــز  ُســبل  وبحــث  الصديقيــن، 
الثنائــي ومناقشــة عــدد مــن الموضوعــات محــل االهتمــام 

المشــترك. 

فــي  يعقــد  تثقيفــي  أســبوعي  برنامــج 
المركز الوطني للتنافســية، ويهدف إلى 
والمهــارات  المعرفيــة  القــدرات  تنميــة 
الوظيفيــة لفريــق المركــز، وتهيئــة بيئــة 
خــالل  مــن  للفريــق،  اإلبداعيــة  العمــل 
اســتضافة متحدثيــن بارزيــن فــي مختلــف 
منســوبي  إلــى  باإلضافــة  المجــاالت، 
مواضيــع  أبــرز  عــن  للحديــث  المركــز، 
التــي  العالميــة  والتنافســية  االقتصــاد 

العالميــة. بالصحافــة  تداولهــا  يتــم 

نشرة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” 
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االستماع لمقترحات القطاع 
الخاص في تذليل تحديات 

القطاع السياحي.

استعراض أبرز الحلول 
والمبادرات بهدف تعزيز 
وتطوير تنافسية قطاع 

السياحة في المملكة.

تسليط الضوء على مكامن 
قوة وأهمية قطاع السياحة 

باعتباره أحد الركائز األساسية 
في تنمية االقتصاد الوطني.

أبرز ما جاء في الورشة

ورش عمل

  نظــم المركــز الوطنــي للتنافســية ورشــة عمــل عــن 
المملكــة،  فــي  الســياحة  تحديــات قطــاع  حــول  ُبعــد 
القطــاع  فــي  المســتثمرين  مــن  نخبــة  بمشــاركة 
تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  الســتعراض  الســياحي، 
القطــاع، وتقديــم االقتراحــات وبحــث الحلــول مــن أجــل 

ــة التــي  ــة التشــريعية والتنظيمي تحســين وإصــالح البيئ
تســهم فــي تحســين ورفــع جاذبيــة البيئــة الســياحية 
ــر فــرص الجــذب الســياحي األجنبــي  الســعودية وتطوي

للمملكــة.

8 إبريل 2021م 

»المركز« ينظم ورشة عمل

تنافسية قطاع السياحة
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نظرة عامة على 
قطاع األوقاف 

ومساهماته.

فرص النمو المتاحة 
في القطاع وتطوير 

المنتجات الوقفية.

أمثلة على أفضل 
النماذج العالمية 

في األوقاف.

المعوقات التشريعية 
أو اإلجرائية التي 
يواجهها القطاع.

أبرز ما جاء في الورشة

ورش عمل

  تحــت رعايــة معالــي د. ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة 
رئيــس مجلــس إدارة المركــز، وبحضــور معالــي د. إيمان 
للمركــز،  التنفيــذي  الرئيــس  الوزيــر  نائــب  المطيــري 
ُعقــدت ورشــة عمــل عــن ُبعــد حــول “قطــاع األوقاف” 
فــي المملكــة لمناقشــة الوضــع الراهــن للقطــاع وأبــرز 

المقترحــة  الحلــول  وطــرح  تواجهــه  التــي  التحديــات 
لتحســينه وتطويــره، باإلضافــة إلى اســتعراض النماذج 
العالميــة الناجحــة فــي المجــال نفســه، بمشــاركة نخبــة 

مــن المختصيــن والخبــراء.

29 يونيو 2021م 

»المركز« ينظم ورشة عمل

حول قطاع األوقاف
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البيئة التشريعية

  عقــد المركــز الوطنــي للتنافســية ورشــة عمــل عــن ُبعــد 
بعنــوان “نظــام بنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة”، 
الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  مــع  بالتعــاون 
ممثليــن  ومشــاركة  بحضــور  “منشــآت”  والمتوســطة 

للقطاعيــن العــام والخــاص، لمناقشــة مشــروع نظــام البنك 
الحلــول والخدمــات  القطــاع وتوفيــر  ودوره فــي تطويــر 
والمنتجــات التمويليــة لهــا، وتعزيــز مســاهمة المؤسســات 

الماليــة فــي دعــم وتطويــر البنيــة التحتيــة للتمويــل. 

الئحة تنظيم أعمال النظارة، وحوكمة األوقاف

ورشة عن بعد حول مشروع

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

»المركز« يعقد ورشة عمل مشروعي 

27 إبريل 2021م

14  يونيو 2021

أحكام مشروع 
نظام بنك المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة 

الخدمات 
والمنتجات 

التمويلية

 تعزيز مساهمة 
المؤسسات المالية

دعم وتطوير البنية 
التحتية للتمويل

أبرز المحاور

  نظــم المركــز الوطنــي للتنافســية ورشــة عمــل عــن 
أعمــال  تنظيــم  “الئحــة  مشــروعي  لمناقشــة  بعــد 
الهيئــة  مــع  بالتعــاون  األوقــاف”،  وحوكمــة  النظــارة 
العامــة لألوقــاف وبمشــاركة معالــي نائــب وزيــر التجارة 
الرئيــس التنفيــذي للمركــز د. إيمــان المطيــري، والعديد 
مــن المختصيــن والمهتمين بالقطاع، لمناقشــة تنظيم 

عليهــا  والمحافظــة  بالمملكــة  األوقــاف  أنشــطة 
رؤيــة  مســتهدفات  ومواكبــة  وتطويرهــا،  وتنميتهــا 
الســعودية 2030، الراميــة إلــى تعزيــز القطــاع وتنفيــذ 
الوقــف  أصــول  حمايــة  أجــل  مــن  الحوكمــة،  أعمــال 
وتنميتهــا بمــا يحقــق أهدافهــا فــي خدمــة المجتمــع 

وتنفيــذ وصايــا الواقفيــن وتعزيــز مبــادئ المســاءلة.

مبادئ حوكمة 
األوقاف

أحكام الئحة تنظيم 
أعمال النظارة

المتطلبات وااللتزامات 
الواجبة على الناظر

منهجية اإلشراف 
والرقابة على الوقف

أبرز المحاور
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عمــل  ورشــة  للتنافســية  الوطنــي  المركــز  نظــم    
عــن بعــد حــول مشــروع “نظــام الســجل التجــاري”، 
بالتعــاون مــع وزارة التجــارة، وبرعايــة وبحضــور معالــي 
الرئيــس  التجــارة  وزيــر  نائــب  المطيــري  إيمــان  د. 

ومشــاركة  للتنافســية،  الوطنــي  للمركــز  التنفيــذي 
الســتطالع  والخــاص،  العــام  للقطاعيــن  ممثليــن 
مرئياتهــم ومقترحاتهــم حــول مشــروع نظــام الســجل 

أحكامــه. وأبــرز  التجــاري 

نظام األسماء التجارية

استطالع المرئيات حول مشروع

نظام السجل التجاري

استطالع المرئيات حول مشروع
1 يونيو 2021

25 مايو 2021

مناقشة أحكام 
حاالت التشابه بين 

األسماء التجارية 
وتوسيع نطاقها

الشروط الواجب 
توافرها في االسم 

التجاري المراد قيده 
أو حجزه

األحكام الخاصة باألسماء 
التجارية المحظور حجزها 

أو قيدها في السجل 
التجاري

آلية التصرف 
باألسماء التجارية

أبرز المحاور

البيئة التشريعية

  أقــام المركــز الوطنــي للتنافســية ورشــة عمــل 
األســماء  “نظــام  مشــروع  بعنــوان  بعــد  عــن 
التجاريــة” بالتعــاون مــع وزارة التجــارة، لمناقشــة 
أبــرز أحــكام النظــام والشــروط الواجــب توافرهــا 

فــي االســم التجــاري، بهــدف اســتطالع مرئياتهــم 
وتحســينه  النظــام  تطويــر  حــول  ومقترحاتهــم 
وضمــان سالســة ومرونــة إجــراءات قيــد االســم 

التجــاري.

مناقشة أحكام 
حاالت التشابه بين 

األسماء التجارية 
وتوسيع نطاقها

الشروط الواجب توافرها 
في االسم التجاري 

المراد قيده أو حجزه

األحكام الخاصة باألسماء 
التجارية المحظور حجزها 

أو قيدها في السجل 
التجاري.

آلية التصرف 
باألسماء التجارية.

أبرز المحاور
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لقاء المستثمرين 
ورجال وسيدات 

األعمال وأصحاب 
المشاريع. 

لقاء سمو أمير 
المنطقة ومناقشة 

مستقبل بيئة األعمال 
وتنافسية المنطقة.

التقــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر الدكتــور فيصــل 
منطقــة  أميــر  عبدالعزيــز،  بــن  ســعود  بــن  مشــعل  بــن 
القصيــم، وبحضــور معالــي د. ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة 
رئيــس مجلــس إدارة المركــز، بمنتجــي التمــور ومنظمــي 
أن  موضحــًا  القصيــم،  منطقــة  فــي  التمــور  مهرجــان 
“رؤيــة الســعودية 2030” وضعــت ضمــن مســتهدفاتها 
علــى  للتمــور  األكبــر  المصــدر  تكــون  أن  المســتقبلية 
دعــم  فــي  الــوزارة  دور  معاليــه  العالم.وأبــرز  مســتوى 
تســويق  تكفــل  التــي  الســبل  وإيجــاد  التمــور  منتجــي 

التمــور بجــودة عاليــة وتســهيل جميــع اإلجــراءات لتحقيــق 
العالميــة.  إلــى  بــه  والوصــول   ،2030 الســعودية   رؤيــة 
وقــال، “إن تمــور القصيــم لهــا أولويــة لتصــل إلــى أرجــاء 
العالــم فــي ظــل وجــود األســواق اإللكترونيــة”، مشــيرًا 
عمــل  مأسســة  علــى  لالتفــاق  جــاء  االجتمــاع  أن  إلــى 
منتجــي التمــور وســبل تســويقه، كاشــفًا عــن عــدد مــن 
األفــكار التــي تدعــم تســويق التمــور مــن خــالل االســتفادة 
مســتقبلية  عمــل  ورش  خــالل  مــن  المنتجيــن،  آراء  مــن 

لدعــم تنفيــذ تلــك اآلراء.

القصـيـم
منطقة

|  الموقــــع: وسط المملكة

|  المساحة: 73,000 كم²

|  السكــــان: +1.400,000 

|  المدينة: بريدة

27 مايو 2021م

»المركز« يرصد تحديات منطقة القصيم

استعراض فرص التطوير وتحديات قطاع التمور بالقصيم

أبرز اللقاءات

نشرة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” 
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د. ماجد القصبي و د. إيمان المطيري وعدد من قيادات المنظومة
في لقاء مع رجال وسيدات أعمال منطقة القصيم

التقــى معالــي د. ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة رئيــس 
مجلــس إدارة المركــز الوطنــي للتنافســية، ومعالي  د. 
إيمــان المطيــري نائــب وزيــر التجــارة الرئيــس التنفيــذي 
للمركــز، مــع رجــال وســيدات األعمــال والمســتثمرين 
مواصلــة  ضمــن  وذلــك  القصيــم،  منطقــة  فــي 
منظومــة التجــارة العمــل بوتيــرة متســارعة مــن أجــل 
إحــداث تحســينات وتطويــر للمتطلبــات واإلجــراءات 
رؤيــة  مســتهدفات  لتحقيــق  التجاريــة  واألنظمــة 

.2030 الســعودية 

وأوضــح معاليــه أنــه يجــري العمــل علــى تطويــر النظام 

التجــاري، ونظــام الشــركات، ونظــام الســجل التجــاري، 
ونظــام األســماء التجاريــة، ونظــام حماية المســتهلك، 
وهندســة اإلجــراءات لتمكيــن قطــاع األعمــال، التــي 
أظهــرت أن حوالــى 97% مــن طالبــي الخدمــة ينجــزون 
أعمالهــم إلكترونيــًا، عبــر تنفيــذ 88 خدمــة رقميــًا مــن 

دون الحاجــة لمراجعــة الفــرع أو مركــز األعمــال.

وتــداول اللقــاء مشــاركات مــن المســتثمرين ورجــال 
طرحــوا  المشــاريع،  وأصحــاب  األعمــال  وســيدات 
فيهــا التحديــات التــي تواجههــم فــي قطــاع األعمــال، 

المختلفــة. أنشــطتهم  لتطويــر  ومبادراتهــم 

التجــارة  نائــب وزيــر  إيمــان المطيــري،  أكــدت معالــي د. 
علــى  للتنافســية،  الوطنــي  للمركــز  التنفيــذي  الرئيــس 
لالســتفادة  والفــرص  التحديــات  وتحديــد  رصــد  أهميــة 
أن  موضحــة  والتحســين،  التطويــر  عمليــة  فــي  منهــا 

المنتجــات  تســويق  فــي  اإللكترونيــة  التجــارة  اســتثمار 
ــر  ــه عائــد كبي الوطنيــة وفــي مقدمتهــا التمــور ســيكون ل
علــى االقتصــاد الوطنــي، واعتبــرت التجــارة اإللكترونيــة 

العالمــي. والتوســع  األعمــال  لتعزيــز  فرصــة 

د. إيمان المطيري: 
معرفة التحديات والفرص يعزز عملية التطوير والتحسين

الجنزير

الزعابة

السواني

أبرز الصناعات القديمة

بريدة

عنيزة

الرس

المذنب

أبرز المحافظات

مهرجان التمور

برج الشنانة

قرية الخبراء

سوق المسوكف

أبرز المعالم السياحية 

تجارة الجملة والتجزئة

الصناعة

النقل والتخزين

الزراعة

القطاعات الرئيسة

 ولي العهد قائد الرؤية وعراب التحول

 بالفرص الذهبية لتطوير وتسهيل 

األعمال 

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

مجلس التجارة اإللكترونية                          

يعمل على فتح أبواب جديدة لتمكين 

الشباب والشابات وتحفيزهم

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

نشرة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” 
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لقاء المستثمرين 
ورجال وسيدات 

األعمال وأصحاب 
المشاريع. 

لقاء سمو أمير 
المنطقة ومناقشة 

مستقبل بيئة األعمال 
وتنافسية المنطقة.

اســتقبل صاحــب الســمو الملكــي األميــر فهــد بــن ســلطان 
بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة تبــوك، معالــي د. ماجــد القصبــي 
وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس إدارة المركــز الوطنــي للتنافســية، 
الرئيــس  التجــارة  وزيــر  نائــب  المطيــري  إىمــان  د.  ومعالــي 
برنامــج  ضمــن  المنطقــة  زيارتهــم  أثنــاء  للمركــز،  التنفيــذي 
“تنميــة المناطــق” الــذي يقــوده المركــز الوطنــي للتنافســية.

المنطقــة  يخــص  مــا  مناقشــة  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
وتعزيــز  االســتثمارية  بيئتهــا  لتحســين  مبــادرات  مــن 
اقتصادهــا واســتغالل الثــروات والمقّومــات الطبيعيــة 
واإلنســانية بالمنطقــة، وتنميــة القطــاع الخــاص مــن 
خــالل تحفيــز المســتثمرين ورواد األعمــال وخاصــة فــي 

والمتوســطة. الصغيــرة  األعمــال 

تــــبــــوك
منطقة

|  الموقــــع: شمال غرب المملكة

|  المساحة: 146,072 كم²

|  السكــــان: +900,000 

|  المدينة: تبوك

1 يونيو 2021م

»المركز« يلتقي بالمستثمرين لتعزيز تنافسية المنطقة

أمير منطقة تبوك ُيناقش: 
مبادرات لتحسين بيئة المنطقة االستثمارية وتعزيز مقّوماتها االقتصادية 

والطبيعية واإلنسانية وتنمية القطاع الخاص

أبرز اللقاءات

نشرة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” 
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د. ماجد القصبي ألمير منطقة تبوك:
نعمل على تعزيز تنافسية المنطقة لتكون وجهة استثمارية عالمية

أّكــد معالــي د. ماجــد القصبــي وزيــر التجــارة رئيــس مجلــس 
مواصلــة  أهميــة  أن  للتنافســية  الوطنــي  المركــز  إدارة 
منظومــة التجــارة العمــل علــى االرتقــاء بقطــاع األعمــال 
وتعزيــز التنافســية بمنطقــة تبــوك تحقيقــًا لمســتهدفات 

 .2030 رؤيــة المملكــة 

العهــد  ولــي  ســيدي  ســمو  “وجهنــي  القصبــي  وقــال 
األميــر محمــد بــن ســلمان -حفظــه اللــه- لاللتقــاء بقطــاع 

ــي تواجهكــم وبحــث فــرص  ــات الت األعمــال، وحصــر التحدي
التحســين والتطويــر لتعزيــز التنافســية وتنميــة المنطقــة، 
لتكــون تبــوك وجهــة اســتثمارية رائــدة عالميــًا”. وبحــث مــع 
ــات التــي  ــارة التحدي مســؤولو منظومــة التجــارة خــالل الزي
مــع  المنطقــة  تنافســية  وتعزيــز  األعمــال  قطــاع  تواجــه 
تبــوك ورجــال وســيدات  التجــارة فــي  قيــادات منظومــة 
ورواد األعمــال ومســؤولي كبــرى الشــركات في المنطقة.

ــر التجــارة  ــري نائــب وزي ــي د. إىمــان المطي أكــدت معال
الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي للتنافســية علــى 
أهميــة الجــوالت المناطقيــة التــي تقــوم بهــا منظومــة 
التجــارة، مشــيرة إلــى أنهــا تهــدف إلــى تشــكيل فــرق 

عمــل مســتدامة مــن القطــاع الخــاص والغــرف التجاريــة 
والجهــات الحكوميــة تعمــل علــى مــدار العــام لمعالجــة 

التحديــات بشــكل مؤسســي.

د. إيمان المطيري:  
نهدف إلى تشكيل فرق عمل مستدامة

مفروشات المنزل
وبيوت الشعر

الّشداد والهودج

المراكب والسفن
الشراعية

أبرز الصناعات القديمة

تيماء

أملج

الوجه

ضباء

أبرز المحافظات

قلعة تبـــوك.

حطـــام ســـفينة 
جورجيـــوس جـــي.

جبل الديسة.

مغاير شعيب.

أبرز المعالم السياحية 

الزراعة

السياحة

تجارة الجملة/التجزئة

القطاعات الرئيسة

وجهني سمو سيدي ولي العهد بااللتقاء 
مع قطاع األعمال، وحصر التحديات التي 
تواجهكم وبحث فرص التحسين والتطوير 
لتعزيز التنافسية وتنمية المنطقة، لتكون 

تبوك وجهة استثمارية رائدة عالميًا

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

الجوالت المناطقية التي نقوم بها في 
منظومة التجارة تهدف إلى تشكيل فرق 

عمل مستدامة من القطاع الخاص والغرف 
التجارية والجهات الحكومية تعمل على مدار 

العام لمعالجة التحديات بشكل مؤسسي

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

نشرة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” 
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أمير المنطقة الشرقية
يستقبل وزير التجارة ونائب الوزير ويشيد بالبيئة االستثمارية في المملكة

بــن  ســعود  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  أكــد 
أن  الشــرقية  المنطقــة  أميــر  عبدالعزيــز  بــن  نايــف 
الكثيــر  تمتلــك  المملكــة  فــي  االســتثمارية  البيئــة 
جــذب  علــى  قــادرة  جعلتهــا  التــي  المقومــات  مــن 
االســتثمارات فــي ظــل مــا تقدمــه القيــادة الحكيمــة 
المســتثمرين  تجربــة  لتحســين  ومتابعــة  دعــم  مــن 

تواجههــم. قــد  التــي  الصعوبــات  وتذليــل 

أكبــر  مــن  ُتعــد  الشــرقية  “المنطقــة  إن  ســمّوه  وقــال 
المناطــق الجاذبــة لالســتثمارات، لمــا تمتلكــه مــن بنيــة 
الكبــرى  الصناعيــة  المناطــق  مــن  جعلتهــا  كبيــرة  تحتيــة 
علــى مســتوى العالــم، وتحتضــن شــركات ضخمــة لهــا أثرها 
االقتصــادي علــى الناتــج المحلــي واالقتصــاد الوطنــي”.

الشرقية
المنطقة

|  الموقــــع: شرق المملكة

|  المساحة: 540,000 كم²

|  السكــــان: +5,148,000 

|  المدينة: الدمام

22 يونيو 2021م

»المركز« يزور المنطقة الشرقية لتعزيز تنافسيتها

أبرز اللقاءات

لقاء المستثمرين 
ورجال وسيدات 

األعمال وأصحاب 
المشاريع.

لقاء سمو أمير 
المنطقة ومناقشة 

مستقبل بيئة األعمال 
وتنافسية المنطقة.

نشرة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” 
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د. ماجد القصبي: 
القطاع الخاص شريك محوري.. وكل اإلجراءات الحكومية موجهة لدعم هذه الشراكة

أوضــح معالــي الوزيــر أن المركــز الوطنــي للتنافســية 
يهــدف إلــى تطويــر البيئــة التنافســية فــي المملكــة 
فــي  المملكــة  بترتيــب  واالرتقــاء  وتحســينها، 
ــر العالميــة ذات العالقــة، وذلــك  المؤشــرات والتقاري

مــن خــالل دراســة المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه 
وتحليلهــا،  وتحديدهــا  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
والتوصيــات ومتابعــة  والمبــادرات  الحلــول  واقتــراح 

تنفيذهــا.

وقالــت معالــي د. إيمــان المطيــري نائــب وزيــر التجــارة 
للتنافســية  الوطنــي  للمركــز  التنفيــذي  الرئيــس 
والمســتثمرين  األعمــال  وســيدات  رجــال  لقــاء  أثنــاء 
التجاريــة  الغرفــة  مقــر  فــي  الشــرقية  بالمنطقــة 
أحــد  هــو  للتنافســية  الوطنــي  المركــز  إّن  بالدمــام 

علــى  ويعمــل  الخــاص،  للقطــاع  الُممكنــة  القنــوات 
ــه الـــ23 والجهــات  ــات مــن خــالل لجان معالجــة التحدي
الحكوميــة الشــريكة. ويدعــم المركــز تحفيــز المنشــآت 
للتحــول للتجــارة اإللكترونيــة، ومعالجــة تحديــات البيئة 

التجاريــة مــن خــالل تطويــر األنظمــة واإلجــراءات.

د. إيمان المطيري: 
نعمل على تحفيز المنشآت للتحول إلى التجارة اإللكترونية، ونعالج تحديات البيئة 

التجارية من خالل تطوير األنظمة واإلجراءات

أرامكو

سابك

المتقدمة

التصنيع

أبرز المصانع

الدمام

الخبر

األحساء

الجبيل

أبرز المحافظات

مركز إثراء

جبل قارة

قلعة تاروت

مسجد جواثا

أبرز المعالم السياحية 

الطاقة

الصناعة

تجارة الجملة والتجزئة

الزراعة

القطاعات الرئيسة

 القطاع الخاص شريك رئيسي في 

 التنمية، وهو المحفز لخلق الوظائف 

ألبنائنا وبناتنا

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

نعمل على تحفيز المنشآت للتحول إلى 

التجارة اإللكترونية، ونعالج تحديات البيئة 

التجارية من خالل تطوير األنظمة واإلجراءات

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