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جدة - محمد حميدان

رحب عدد من االقت�صاديني 
مبوافقة جمل�س ال��وزراء على 
"بح�صب  حرة  اأ�صواق  اإن�صاء 
اجلوية  املنافذ  يف  احلاجة"، 
وال�صماح  والربية  والبحرية 
ب��ال��ب��ي��ع ف��ي��ه��ا ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن 
واملغادرين  للمملكة  القادمني 
ت�صب  ب��اأن��ه��ا  م��وؤك��دي��ن  منها، 
ال��ب��ن��ى  ت��ن��م��ي��ة  ����ص���ال���ح  يف 
التحتية والتو�صع يف خمتلف 
املقدمة  اللوج�صتية  اخلدمات 
وامل��واين  امل��ط��ارات  مبختلف 
الطائرات  منت  وعلى  واملنافذ 
وال�����ص��ف��ن، واأ����ص���اروا اإل���ى اأن 
هذه اخلطوة �صيكون لها دور 
يف زيادة معدل اال�صتفادة من 
وخدماتها  احل���رة  االأ����ص���واق 
ال���ق���واع���د  واأن  خ�����ص��و���ص��ا 
اجلديدة املنظمة لعملها تلزمها 
بدعم املنتجات املحلية بن�صبة 
مرفقا  ت��ع��د  اأن��ه��ا  ك��م��ا   ،%  20
ال�صياحة  قطاع  يخدم  حيويا 
وال�����ص��ي��اح وامل�����ص��اف��ري��ن من 
واإل����ى امل��م��ل��ك��ة، وك��ان��ت هيئة 
واجلمارك  وال�صريبة  الزكاة 
املنظمة  م���وؤخ���را  ح��دث��ت  ق���د 
لعمل االأ�صواق احلرة باململكة 

بغية  ال��ب��ن��ود  بع�س  م�صيفة 
االرتقاء بعملها والتو�صع فيه. 
االقت�صادي  امل�صت�صار  وق���ال 
اإن  والقانوين هاين اجلفري، 
على  ال���وزراء  جمل�س  موافقة 
"بح�صب  حرة  اأ�صواق  اإن�صاء 
اجلوية  املنافذ  يف  احلاجة"، 
وال�صماح  والربية  والبحرية 
ب��ال��ب��ي��ع ف��ي��ه��ا ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن 
واملغادرين  للمملكة  القادمني 
مع  وت��ت��ك��ام��ل  تتنا�صب  منها 
ال��ذي  الكبري  وال��ن��م��و  ال��ت��ق��دم 
ق��ط��اع  امل��م��ل��ك��ة يف  ت�����ص��ه��ده 
ال�صياحة ومعدل تدفق ال�صياح 
مناطق  خمتلف  من  والقادمني 
العامل، اإذ تعد االأ�صواق احلرة 
وامل��واين  امل��ط��ارات  مبختلف 
الطائرات  منت  وعلى  واملنافذ 
وال�صفن مرفقا حيويا واململكة 
يف  زائ���ر  م��اي��ني   4 ا�صتقبلت 
ا�صتقطاب  وت�صتهدف   2021
12 م��ل��ي��ون زائ����ر خ���ال ه��ذا 
2022م و�صيت�صاعد ذلك  العام 
العدد كلما توغلنا يف التو�صع 
مببادرات وبرامج روؤية 2030 

املتعلقة بال�صياحة.
ب�������دوره رح�����ب ال��رئ��ي�����س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ع�����ص��و جم��ل�����س 
الرائدة  اخلليج  �صركة  اإدارة 

عبدالعزيز  بن  زي��اد  لل�صناعة 
اجل��وي�����ص��ر، مب��واف��ق��ة جمل�س 
اأ�صواق  اإن�صاء  على  ال���وزراء 
يف  احلاجة"،  "بح�صب  ح��رة 
امل��ن��اف��ذ اجل���وي���ة وال��ب��ح��ري��ة 
بالبيع فيها  والربية وال�صماح 
للمملكة  القادمني  للم�صافرين 
اإلى  م�صريًا  منها،  واملغادرين 
اأو  خدمة  اأي  يف  التو�صع  اأن 
ذل��ك  ع��ل��ى  بالنفع  ي��ع��ود  ع��م��ل 
ل���ه حتقيق  ال��ن�����ش��اط وي��ت��ي��ح 
م��ع��دالت من��و ت��ف��وق امل��ع��دالت 

ال�صابقة.
وق������ال زي������اد اجل��وي�����ص��ر، 
اإن�صاء  يف  التو�صع  �صيكون 
االأ�صواق احلرة خادما ملختلف 
مطارات  كانت  ���ص��واء  املنافذ 

حدودية  منافذ  اأو  م��واين  اأو 
واأي���������ص����ا و����ص���ائ���ط ال�����ص��ف��ر 
طائرات اأو �صفن ومكما للبنى 
حتظى  التي  املتقدمة  التحتية 
التي  اللوج�صتية  واخل��دم��ات 
معدل  �صيزيد  اأنه  كما  تقدمها، 
احلرة  املناطق  من  اال�صتفادة 
املنتج  ي��دع��م  جت���اري  كمرفق 
املحلي خ�صو�صا واأن القواعد 
اجلديدة املنظمة لعملها تلزمها 
بدعم املنتجات املحلية بن�صبة 
التو�صع  �صيتيح  ك��م��ا   ،%  20
يف اإن�صائها مزيدا من الفر�س 
لها  �صيكون  التي  اال�صتثمارية 
وخلق  االإي��ج��اب��ي  م���ردوده���ا 
املنا�صبة  الوظائف  م��ن  مزيد 
ل��ل��م��واط��ن��ني.   وح��دث��ت هيئة 

واجلمارك  وال�صريبة  الزكاة 
االأ�صواق  عمل  قواعد  موؤخرا 
متافية  امل��م��ل��ك��ة  يف  احل����رة 
بذلك حتجيم وتطور االأ�صواق 
احل��������رة ب���امل���م���ل���ك���ة ب�����ص��ب��ب 
ال�صابق  يف  تواجدها  اقت�صار 
ب���االأ����ص���واق احل����رة ب�����ص��االت 
املغادرة يف املطارات الدولية، 
اجلديدة  القواعد  ت�صمنت  اإذ 
االإذن بوجود االأ�صواق احلرة 
اجل��وي��ة،  امل��ن��اف��ذ  خمتلف  يف 
منت  وعلى  البحرية،  ال��ربي��ة، 
ال�����ص��ف��ن وال���ط���ائ���رات، وذل���ك 
ل��ل��ب��ي��ع ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن وط��اق��م 
ال��ط��ائ��رة يف ���ص��االت ال��ق��دوم 
دعم  ا�صرتطت  كما  واملغادرة، 
 20 ال�صنع  الوطنية  املنتجات 

% يف خطوة من �صاأنها تعزيز 
ودع���م امل��ح��ت��وى امل��ح��ل��ي، كما 
ت�صمنت اال�صرتاطات اخلا�صة 
ل��اأ���ص��واق  ت�صغيل  ب��رخ�����ص��ة 
احل����رة ب����داًل م��ن االت��ف��اق��ي��ات 
ال�����ش��اب��ق��ة، واإ����ش���اف���ة ���ش��رط 
للب�صائع  ث��ال��ث  ط��رف  ت��اأم��ني 
يف امل�����ص��ت��ودع��ات وال�����ص��االت 
ع���ن امل��خ��اط��ر امل��ح��ت��م��ل��ة مثل 
احلريق، واإ�شافة �شرط البيع 
ح�����ص��ب ال��ك��م��ي��ات امل�����ص��م��وح 
نظام  ح�صب  م�صافر  لكل  بها 
اجلمارك واإ�شافة �شرط التقيد 
منتهية  املنتجات  بيع  ب��ع��دم 
�شيا�شة  وو���ش��ع  ال�شالحية 
انتهاء  قبل  الب�صائع  اإت���اف 

�صاحيتها.

التوسع في إنشاء األسواق الحرة يخدم قطاع السياحة ويدعم المنتج المحلي

الرياض - "الرياض"

تنطلق يف حمافظة جدة خال 
املقبل  اأك��ت��وب��ر   13  -  10 ال��ف��رتة 
"ري�صتاتك�س  معر�ض  فعاليات 
جدة العقاري" بن�صخته اجلديدة 
م��ع��ايل  ب���رع���اي���ة   ،2022 ل��ل��ع��ام 
والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزير 
واالإ����ص���ك���ان االأ����ص���ت���اذ م��اج��د بن 
املعر�ض  وُيقام  احلقيل.  عبدالله 
ع��ل��ى ك��ام��ل م�����ص��اح��ة م��رك��ز ج��دة 
مب�صاركة  والفعاليات،  للمنتديات 
وا���ص��ع��ة م���ن ك���ربي���ات ���ص��رك��ات 
ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري واالإ���ص��ك��اين 
ال�صركات  وخمتلف  والتمويلي 
االإ�صكان والعقار  املعنية ب�صوؤون 
والتمويل يف القطاعني احلكومي 

واخلا�س.
التنفيذي  الرئي�ض  واأو���ش��ح 
املُنظمة  ال�شركة  رامتان  ملجموعة 
العقارية  ري�شتاتك�ض  مل��ع��ار���ض 
انطاق  ع��ودة  اأن  ال��ف��راج  حممد 
مب�������ص���ارك���ة خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات 

االإ�صكان  ب�صوؤون  املعنية  االأعمال 
وال����ع����ق����ار وج����ه����ات ال��ت��م��وي��ل 
�صركات  -اإح��دى  رو�صن  و�صركة 
العامة-،  اال�صتثمارات  �صندوق 
واملكانة  الطيبة  ال�صمعة  ت��وؤك��د 
معار�ض  بها  تتمتع  التي  الرفيعة 
"ري�صتاتك�س" يف كل من الريا�ض 
مبيًنا  ال�صرقية،  واملنطقة  وج��دة 
والتمويلي  العقاري  القطاع  اأن 
ي�����ص��ري  ال���غ���رب���ي���ة  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
بخطوات واثقة وروؤية وا�شحة، 
امل�����ص��ارك��ني  ج��م��ي��ع  اأن  م���ف���ي���ًدا 
ب��امل��ع��ر���ض ����ش���ي���وف���رون ح��ل��ولاً 
ا �شخمة �شكنية وعقارية  وعرو�شاً
ا�صتثمارية.  وف��ر���س  ومتويلية 
وبني اأن معر�ض ري�شتاتك�ض جدة 
ل�شل�شلة  ام��ت��دادااً  ُي��ع��د  ال��ع��ق��اري 
عامًا   29 منذ  املعر�ض  جن��اح��ات 
كل  يف  ون�شختيه  ال��ري��ا���ض  يف 
م���ن ج����دة وامل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��رق��ي��ة 
ري�شتاتك�ض  معر�ض  و�شي�شهد 
اإط��اق  احلالية  ن�صخته  يف  ج��دة 
تعك�س  ج���دي���دة  ب�����ص��ري��ة  ه��وي��ة 

ي�صهده  ال���ذي  امل�صتمر  ال��ت��ط��ور 
امل��ع��ر���ض وال��ف��ك��ر املُ��ت��ج��دد ال��ذي 
ملوا�شلة  عليه  ي�شري  ا  نهجاً ُي��ع��د 
املجتمع  خلدمة  واالبتكار  النمو 

وممولني  مطورين  من  العقاري 
وم�����ص��وق��ني وج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة 
وم�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م���ن اأب����ن����اء ه��ذا 
متلك  فر�س  عن  الباحثني  الوطن 

يوفر  حيث  ال�صكنية،  ال��وح��دات 
فريدة  ومتويلية  ا�صكانية  حلواًل 

تالئم خمتلف �شرائح املُجتمع.
ري�شتاتك�ض  م��ع��ر���ض  وي��ع��د 
ال�صراكات  لعقد  االأب���رز  املن�صة 
وال�������������ص������ف������ق������ات واإط�������������اق 
و�صيت�صمن  االإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
جمموعة من الفعاليات املُ�شاحبة 
ي���ج���ري ال��ت��ح�����ص��ري ل��ه��ا ح��ال��ًي��ا 
ل��ت��ع��زي��ز خم��رج��ات ه���ذا احل��دث 

العقاري.

إطالق فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري".. أكتوبر المقبل

10 مبادرات لتطوير قطاع 
المتاجر اإللكترونية ورفع 

جودة الخدمات
الرياض - مفيض الخمساني

قطاع  لتطوير  م��ب��ادرات   10 عن  التجارة  وزارة  ك�صفت 
وذلك  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  االإلكرتونية  املتاجر 
ا�صتنادًا  لنتائج اال�صتبانة )�صوت امل�صتهلك( وذلك  ا�صتنادًا 
ا�صتطلعت  ال��ت��ي  امل�صتهلك(  )���ص��وت  اال���ص��ت��ب��ان��ة  لنتائج 
املتاجر  اأداء  ع��ن  امل�شتهلكني  ر���ش��ى  ال����وزارة  خاللها  م��ن 

االإلكرتونية.
واأظهرت نتائج اال�صتبانة التي �صارك بها اأكرث من 6 اآالف 
امل�صتهلكني  تواجه  رئي�صة  حتديات  اأربعة  وجود  م�صتهلك، 
يف ال��ق��ط��اع، وه����ي: ع���دم و����ش���وح ���ش��ي��ا���ش��ات ال�����ش��م��ان 
املناطق،  لبع�س  التو�صيل  خدمة  وج��ود  ع��دم  وال�صيانة، 
التاأخر يف معاجلة ال�صكاوى، التاأخر يف اإعادة املبالغ املالية 

للم�صتهلكني.
مبادرات   10 ال��وزارة  اأقرت  اال�صتبانة  نتائج  وبناء على 
املتاجر  اإل���زام  وه��ي:  الإل��ك��رون��ي��ة،  املتاجر  عمل  لتطوير 
املعلومات  ك��اف��ة  ال�����ص��راء  ف��ات��ورة  بت�صمني  االإل��ك��رتون��ي��ة 

املتعلقة بال�صمان والتوا�صل مع وكيل املنتج.  
تدريجيًا  للتو�صيل،  اجلغرافية  التغطية  نطاق  وتو�صيع 
بحيث ت�صمل خمتلف مناطق اململكة وعدم ح�صرها يف املدن 

الرئي�صة.
عدم  ي�صمن  مبا  والتو�صيل  ال�صحن  خيارات  تنويع  مع 

التاأخر يف اإي�صال ال�صحنات.
دفع  حلول  بتوفري  االإل��ك��رتون��ي��ة  املتاجر  اإل���زام  وك��ذل��ك 

متنوعة( مدى، بطاقات ائتمانية، وغريها(
وتوفري اأنظمة تقنية الإدارة ومتابعة ا�صرتداد املبالغ، مع 
ي�صمن  مبا  الطلبات  باإلغاء  اخلا�صة  االإج����راءات  ت�صهيل 
دوري��ة  تقارير  امل�صتهلك، ورفع  ل��دى  لب�س  اأي  وج��ود  ع��دم 
اإلى الوزارة حتوي موؤ�صرات االأداء التي تبني مدى التزام 
اإط��اق  م��ع  ذل��ك  وحت��دي��ات  امل�صتهلكني،  بحقوق  امل��ت��اج��ر 
حمالت توعوية من قبل املتاجر، تو�شح اأرقام التوا�شل مع 

املتجر، وتاأريخ موعد و�صول ال�صلعة عند �صراءها.
العربية يو�شح  بالغة  للمنتج  فيديو تو�شيحي  واإ�شافة 
من  �شور  لتوفري  بالإ�شافة  ا�شتخدامه،  وطريقة  مميزاته 

زوايا خمتلفة للمنتج.
وت��وظ��ي��ف ال��ت��ق��ن��ي��ة يف ت��ط��وي��ر اأن��ظ��م��ة اال���ص��ت��ب��دال 
بال�صراكة  تعمل  باأنها  التجارة  وزارة  واال�صرتجاع وتوؤكد 
املبادرات، حر�صًا  االإلكرتونية، على تنفيذ هذه  املتاجر  مع 
منها على الرتقاء باخلدمات التي يقدمها القطاع، لرفع ر�شا 
امل�صتهلك وثقته بالقطاع، وتعزيز التوا�صل واملتابعة الأداء 

املتاجر ب�صكل م�صتمر.

األسواق الحرة مرفق مهم يخدم القطاع السياحي

زياد الجويسرهاني الجفري

خارج األقواس
طلعت حافظ

ت�صرفت بدعوة من اإمارة منطقة الباحة للم�صاركة يف 
ور�س العمل بامللتقى الثاين الإمارات املناطق للمبادرات 
�شعادة  وُغ��م��رت  �شرفااً  وازددت  التنموية،  والتجارب 
االأم��ري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  على  وال�����ص��ام  باللقاء 
�صعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �صعود  ب��ن  ح�صام  ال��دك��ت��ور 

-يحفظه الله- اأمري املنطقة.
لزيارة  الفر�صة  باملنطقة  اإقامتي  خال  يل  واأتيحت 
حمافظة  مثل  للمنطقة،  التابعة  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ن  ع��دد 
التاريخية  االآث���ار  م��واق��ع  م��ن  ع��دد  وك��ذل��ك  "املندق"، 
"ذي عني"، التي حتت�صن  الرائعة واجلميلة، مثل قرية 
عام   400 على  عمرها  يزيد  التي  القدمية  املباين  بع�س 
عن  للدفاع  كح�شون  املا�شي  يف  ت�شتخدم  كانت  والتي 

اأهل القرية.
اأجمل  بني  من  ُتعد  الباحة  اإم��ارة  اأن  �شك  اأدن��ى  دون 
واأروع املناطق ال�صياحية يف اململكة العربية ال�صعودية، 
كون اأن الله حباها مبوقع �صياحي مميز يزخر بالعديد 
من االإطاالت واملدرجات املنحدرات اخل�صراء التي تقع 
به  ت�شتهر  ما  اإلى  بالإ�شافة  اجلبال،  و�شفوح  قمم  على 
املنطقة من وجود مباٍن واأماكن �صياحية لديها ذات طابع 
متنوعة  ت�صاري�صية  بت�صكيات  كذلك  تعها  ومتمَ اأث��ري، 
يف  �شبابية  وب�شحب  العام،  م��دار  على  ج��اذب  ومبناخ 
وتعر�شها  احل���رارة  درج���ات  يف  وت���دٍن  ال�شتاء  ف�شل 
الأمطار غزيرة، مبا يجعل منها مناخًا معتداًل وعليًا يف 

ف�صلي الربيع وال�صيف.
االأه��م، متتاز املنطقة  وف��وق كل ذلك وذاك وه��ذا هو 
وحبهم  و�صكانها  اأه��ل��ه��ا  وج���وه  وب�صا�صة  ب��ال��رتح��اب 
�صبل  وتوفري  اإك��رام��ه  على  ال�صديد  وحر�صهم  لل�صيف 
ي�صتهرون  اأي�صا  واإمن��ا  فح�صب  ذلك  ولي�س  له،  الراحة 

باأعمال احلرف اليدوية كالتطريز والنجارة وغريها.
التي ت�صرفت  الرائعة واجلميلة  ومن بني املحافظات 
قا�صم  االأ�صتاذ  ال�صاب  حمافظها  با�صت�صافة  بزيارتها 
امللك  بجامعة  االأ�صتاذ  ول�صعادة  يل  القرين  �صعيد  بن 
عبدالعزيز الدكتور نوح ال�صهري بح�صور عدٍد من اأعيان 
املحافظة، والتي تقع على مرتفعات جبال ال�صروات التي 
تطل على تهامة بارتفاع عن �صطح البحر بنحو 2243 م، 
مب�صاحة تقدر بنحو 650 كم، ويتبعها اأكرث من 100 قرية.
من اأبرز معامل املحافظة االإ�صامية التاريخية اجلميلة 
م��ن رحمها  ول��د  قبائل  ل��وج��ود  اأن��ه��ا موطن  وال��رائ��ع��ة، 
االأجاء واجلليات  ال�صحابة وال�صحابيات  العديد من 
ال�شحابي  بينهم  من  الذين  جميعااً-،  عنهم  الله  -ر�شي 

اجلليل اأبي هريرة عبدالرحمن بن �صخر الدو�صي.
اأخريًا ولي�س اآخرًا، قد ح�صلت املحافظة على �صهادة 
االعتماد كمدينة �صحية عاملية من منظمة ال�صحة العاملية 
وجمتمعيا  وتنمويا  �صحيا  م��ع��ي��ارا   82 ل��  بتحقيقها 

وريا�شيا وغريها.
اأخل�س القول؛ اإن منطقة الباحة مبحافظاتها وقراها 
واملعدنية  الطبيعية  برثواتها  غنية  منطقة  املختلفة، 
والتي  التاريخية اجلميلة،  واآثارها  ومناظرها اخلابة 
براأيي ُيكن ا�شتغاللها اقت�شاديااً لأن تكون منتجعا، بل 
الأن تكون موقعًا مميزًا ملنتجعات طبيعية وريفية وحتى 

�صحية.
التحديات  بع�س  على  بالتغلب  ذل��ك  حتقيق  وميكن 
التي يواجهها رجال و�صيدات  واملعوقات اال�صتثمارية، 
ال  املثال  �صبيل  على  بينها  من  والتي  باملنطقة،  االأعمال 
املنطقة وعزوفهم عن ال�شتثمار  اأهايل  احل�شر: هجرة 
الرئي�صة،  اململكة  وم��دن  مبناطق  لا�صتثمار  واللجوء 
وكذلك  جبلية،  ت�صاري�س  كونها  الت�صاري�س،  و�صعوبة 
من  وغ��ريه��ا  احلكومي،  والتمكني  املو�صمية،  م�صكلة 

التحديات واملعوقات.
احلكومي،  والتمكني  املو�صمية  مل�صكلتي  بالن�صبة 
بخلق  عليهما  والتغلب  حلهما  ُيكن  امل�شكلتان  فهتان 
للطلب  باملنطقة  االأع���م���ال  و���ص��ي��دات  رج���ال  وحت��ف��ي��ز 
يف  ال��ع��ام  م���دار  على  وامل�صتمر  ال��دائ��م  ال�صياحة  على 
التي  وال�شياحية  ال�شحية  بينها:  م��ن  ع��دة،  جم��الت 
�صياحية  وبيئة  اأج����واء  وال��زائ��ري��ن  لل�صائحني  ت��وف��ر 
وموا�شفات  ب�شروط  وال�شتجمام  لال�شرخاء  جاذبة 
ومعقولة  منا�صبة  وب��اأ���ص��ع��ار  اجل���ودة  وع��ال��ي��ة  راق��ي��ة 
اإيجاد  على  العمل  �صريطة   ،Affordable prices
على  معروفة  جتارية  عامات  ذات  الفنادق  من  �صل�صلة 
�شل�شلة  اإيجاد  واأي�شااً  جن��وم،  اخلم�ض  درج��ة  م�شتوى 
تتنا�صب  التي  واحلديثة  املتطورة  الرتفيه  و�صائل  من 
مما  ال�صياحية،  والرغبات  واالأذواق  االأعمار  جميع  مع 
تاأكيد  وبكل  ال�شياحي،  املعرو�ض  حتفيز  على  �شيعمل 
قويا  وداع��م��ا  مُمكنا  اأجهزتها  بجميع  ال��دول��ة  �شتكون 
للمنطقة بتوفري �صبكة من و�صائل النقل احلديثة والبنى 
التحتية والفوقية الازمة لدعم ال�صياحة باملنطقة، ولعل 
واخلدمات  النقل  وزارة  موا�صلة  ذل��ك،  على  يوؤكد  ما 
الريا�ض  يربط  ال��ذي  امل�شروع  على  العمل  اللوج�شتية 
والباحة عرب بي�صة والرين بطول 170 كيلو مرت، والذي 
ب�  والباحة  الريا�ض  بني  امل�شافة  اخت�شار  اإل��ى  يهدف 
280 كيلو مر، هذا بالإ�شافة اإلى م�شروع حتويل مطار 

الباحة اإلى مطار دويل.
ال��ع��م��ل ع��ل��ى تفعيل  اإم�������ارة امل��ن��ط��ق��ة  اأت���ط���ل���ع م���ن 
التنموي،  وجمل�صها  للمنطقة  ال�صياحية  اال�صرتاتيجية 
قطاع  مع  اال�صرتاتيجية  ال�صراكات  تفعيل  ذلك  يف  مبا 

االأعمال )�صركات واأفراد(.
لتطوير  م�صتقلة  هيئة  اإن�����ص��اء  اإل���ى  اأي�����ص��ًا  واأت��ط��ل��ع 
االأخ��رى،  املناطق  ببع�س  اأ�صوة  �صامل  ب�صكل  املنطقة 
احلركة  يف  ور�صاقة  ا�صتقالية  للمنطقة  �صتمَمنح  كونها 
كافة  يف  ال�صامل  والتطوير  التخطيط  مبجال  املرتبطة 
االأ�صا�صية  والبنية  والتنموية  االقت�صادية  امل��ج��االت 
ال�صياحة، وكذلك  الرقمية، مبا يف ذلك  والبنية التحتية 
توفري احتياجات املنطقة من اخلدمات واملرافق العامة.

واإح����داث  اجل��ه��ود  مللمة  ع��ل��ى  �صتعمل  الهيئة  ه���ذه 
مبا  اخل��ا���س،  والقطاع  احلكومية  اجلهات  بني  تكامل 
والرتقاء  للمنطقة  وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  ُيحقق 

مب�صتوى خدماتها املختلفة.
يف  التفكري  العامة  اال�صتثمارات  �صندوق  اأدع��و  كما 
على  باملنطقة  ال�شياحية  بالتنمية  ُتعنى  �شركة  اإن�شاء 
غرار �صركة ال�صودة للتطوير التي اأطلقت يف 24 فرباير 
م�شتهدفات  لتحقيق  ال�شندوق  اإ�شهامات  �شمن  املا�شي 
روؤية اململكة 2030 يف تعزيز وتطوير قطاعي ال�صياحة 

والرتفيه يف اململكة.

الباحة ومعززات السياحة

THURSDAY -8-9-2022-ISSUE:19799 - 60th Year

الخميس 12 صفر 1444هـ 8 سبتمبر 2022م - العدد  19799 - السنة الستون

ماجد الحقيل 


