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15 أبريل
انعقاد القمة العربية في الظهران

أيضا  ُسميت  والتي  الظهران«  قمة  أو«  والعشرون  التاسعة  العربية   القمة 
عبد الملك  مركز  في   2018 أبريل/نيسان   15 في  ُعقدت  القدس«،   »قمة 
في الشرقية  بالمنطقة  الواقعة  الظهران  مدينة  في  العالمي  الثقافي   العزيز 
 السعودية، ومثلت فيها الدول االثنين والعشرين األعضاء في الجامعة العربية
استضافة الجبير  عادل  السعودي  الخارجية  وزير  أعلن  وقد  القمة،  هذه   في 
اإلمارات دولة  طلب  على  بناء  وذلك  والعشرين،  التاسعة  للقمة   السعودية 
 العربية المتحدة، إذ كان من المقرر أن تعقد القمة في دولة اإلمارات العربية

المتحدة، ولكنها اعتذرت
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35 عامًا،  بعد حظرها لمدة 
 أعلنت السعودية افتتاح أول
وزير وأوضح  سينما   صالة 
السعودي واإلعالم   الثقافة 
صالح بن  عواد   الدكتور 
 العواد، أن هذه الخطوة تتيح
مهمة استثمارية   فرصًا 
الـعــرض دور   لمشغلي 
االنتباه الفتًا   السـيـنمــاـئي، 
السعودية السوق  أن   إلى 
سكان ومعظم   كبيرة، 
 المملكة دون سن الثالثين،
لمشاهدة يتوقون   وهم 
 األفالم المفضلة لـديــهـــم

فـي وطـنــهــم

 وأضاف الوزير أن من أهداف »رؤية المملكة 2030« تحسين جودة الحياة من
 خالل توفير فرص ترفيه إضافية، مشيراً إلى أن افتتاح دور السينما سيساعد
 في دعم االقتصاد المحلي من خالل االحتفاظ باإلنفاق األسري محليًا باإلضافة

إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في المملكة

18 أبريل
إطالق أول سينما سعودية في الرياض
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28 أبريل
وضع الملك سلمان حجر األساس لمشروع القدية 
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الشــريفين الحــرميــن  خــادم   وضـع 
الـعــزيــز عـبـد  بــن   الـمـلك سـلـمــان 
لـمـشــــروع األســاس  حـجــر   أمـس، 
الـتــرفـيـهـيــة الــوجهـــة   »القـــديــة«، 
في الجديدة  والثقافية   والرياضية 
إنشــاؤها سيتــم  والتـي   المملكــة، 
غــرب العــاصمـة السعــودية الـريـاض

بارزة حضارية  ترفيهية  وجهة  إلى  تحويله  في  القدية  مشروع  رؤية   وتكمن 
ومقر حيوي للنشاطات والتفاعل االجتماعي في السعودية

 ويـحـظـــى الـمــشـــروع بــدعــم صـنــدوق االســتــثـمــارات الـعــامـة، وسيـُبـنـى
 عـلـى مـســافــة 40 كيلــومتــراً مـن وســط العــاصمــة الريـــاض، بمســاحــة

إجـمــاـليــة مـقــدارهــا 334 كـيـلــو متــراً مــربعــًا

على قادرة  رياضية  ومرافق  ترفيهية،  ومراكز  ألعاب،  مدن  المشروع   ويحوي 
ومضامير تدريب،  وأكاديميات  العالمية،  واأللعاب  المسابقات   استضافة 
 صحراوية وأسفلتية مخصصة لعشاق رياضات السيارات، ونشاطات ترفيهية
الفعاليات على  فضاًل  سفاري،  وتجارب  الطلق،  الهواء  في  لمغامرات   وأخرى 

التاريخية والثقافية والتعليمية
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 دخـل الـقــرار الـخــاص بـقـيــادة الــمــرأة الـسـعـوديــة حــيـــز الـتـنــفــيــذ منتـصــف لـيــل األحـــد إذ
بــدأت آالف الـنـســـاء قـيـــادة الـسـيـــارات فـي المـمـلـكــة

 وقد صدر أمر ملكي في السعودية يقضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور والئحته التنفيذية،
بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور واإلناث على حد سواء

 وقرار السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة يوفر لألسر في المملكة مليارات الدوالرات
 ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع

اقتصادها بعيدا عن االعتماد على النفط يمضي في مساره

24 يونيو
السماح للمرأة السعودية بالقيادة
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26 سبتمبر
 اطالق  مشروع »أماال« الجديد: رياضات ومغامرات

ومنشآت فاخرة
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 وسيوفر »أماال« أول تجمع فائق الفخامة مرتكز
 على النقاهة والصحة والعالج والرياضة في العالم؛
ا متكاماًل، ومرافق صحية  إذ يضم منتجًعا صحّيً
 متقدمة حديثة، وعالجات مصممة لالستفادة
 من األصول المحلية. وسيركز العرض الرياضي
في التنافسية  والرياضات  األداء  تدريبات   على 
 مجاالت الفروسية وسباق اإلبل والصقور، فضاًل
وتبني للجولف،  ونواٍد  أكاديمية  إنشاء   على 
 مفهوم المركبات الصديقة للبيئة والمغامرات

الشيقة

في تتالقى  للفنون،  مركًزا  المشروع   ويضم 
 أرجائه أصداء الفن المعاصر مع عجائب المملكة
4 العرض على   العربية السعودية. ويعتمد هذا 
المعاصر، الفن  رئيسية، هي:   عناصر تصميمية 
الريفيرا، حياة  نمط  وفق  للفنانين   ومجتمع 
لتحسين األرض  وفن  غامرة،  فنية   ولحظات 

المشهد الطبيعي

 يؤسس مشروع صندوق االستثمارات العامة لوجهة سياحية فائقة الفخامة
ا للسياحة الفاخرة  على ساحل البحر األحمر، ويرمي إلى إرساء مفهوم جديد كلّيً

المرتكزة على النقاهة والصحة والعالج



 أهم االنجازات السعودية 2018

23 نوفمبر
مبادرة مستقبل االستثمار

 

سلمان الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  رعاية   تحت 
أقيم سلمان،  بن  محمد  األمير  وبرئاسة  العزيز،  عبد   بن 
 مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار الذي استمر حتى الـ25

من نوفمبر
 

 وقد نجح المؤتمر في تحقيق زخم واسع ونجاح ملموس،
140 من  أكثر  يمثلون  متحدثًا   120 من  أكثر   بحضور 
 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة
اتفاقية ومذكرة  25  عالمية، وقد شمل الملتقى توقيع 
 تفاهم بين المملكة وعدد من الشركات والمؤسسات

بقيمة 212 مليار ريال
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26 سبتمبر
 الملك سلمان يدشن مشاريع »وعد الشمال« بـ86

مليار ريال

 8

ن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الخميس 22 نوفمبر، مشاريع  دشَّ
»وعد الشمال«، في منطقة الحدود الشمالية بتكلفة 86 مليار ريال سعودي

 وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن قطاع التعدين سيكون مفتوحًا لالستثمار األجنبي
 بعد طرح قانون التعدين الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم وضع حجر األساس للمرحلة الثانية
 من المشروع بتكلفة 31 مليار ريال، وبعد انتهائها ستصبح المملكة ثاني أكبر منتج لألسمدة

الفوسفاتية
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28 نوفمبر
 ولي العهد األمير محمد بن سلمان آل سعود يترأس

 وفد السعودية في قمة مجموعة العشرين في
بوينس آيرس في األرجنتين

 

 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس ولي العهد نائب رئيس
 مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية المشارك
2018، والتي تنعقد في مدينة بوينس آيرس عاصمة  في قمة قادة مجموعة العشرين لعام 

األرجنتين غداً الجمعة

 وقد شّكل دخول المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين الدولية، زيادة فاعلة في دور
صلبة، صناعية   - اقتصادية  قاعدة  على  قائمة  كونها  العالمي؛  االقتصاد  في  المؤثر   المملكة 

استحقت معها، وعن جدارة االنضمام ألقوى 20 اقتصاداً حول العالم
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7 ديسمبر
 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تطلق

 قمرين صناعيين هما »سعودي سات 5أ« و »سعودي
 سات 5ب« على متن صاروخ صيني من قاعدة

جيوغوان بالصين

 1 0

قمرين إطالق  ديسمبر،   7 الجمعة  السعودية،   أعلنت 
 صناعيين هما »سعودي سات 5أ« و«سعودي سات 5ب«

على متن صاروخ صيني من قاعدة جيوغوان بالصين

ستتم أنه  الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة   ونقلت 
 االستفادة من هذين القمرين في »تزويد الجهات الحكومية
في مثيالتها  تضاهي  التي  الدقة  عالية  الفضائية   بالصور 
مجاالت شتى  في  الستخدامها  وذلك  المتقدمة،   الدول 
 التنمية الوطنية. وستتم إدارة وتشغيل هذين القمرين
الملك مدينة  مقر  في  تقع  متطورة  تحكم  محطة   من 

»عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض
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9 ديسمبر
 انطالق قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 39 التي :

استمرت يومًا واحداً في الرياض

 1 1

القمة أعمال  »الرياض«  السعودية  بالعاصمة  الدرعية  قصر  في  ديسمبر   9 األحد  يوم   انطلقت 
الحرمين خادم  برئاسة  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  لقادة  والثالثين   التاسعة 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

 وقال خادم الحرمين في الكلمة االفتتاحية إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قام من أجل
 تعزيز األمن واالستقرار والنماء واالزدهار والرفاه لمواطني دول المجلس فهم ثروتنا األساسية
 وبهم تتحقق الرؤى واآلمال.. مؤكداً حرص الجميع على المحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره في
 الحاضر والمستقبل بعد أن حبا اهلل عزَّ وجلَّ دولنا بثروات بشرية وطبيعية عززت دورها الحضاري
المجلس يتطلب منا جميعًا تسخير طاقاتنا لخدمة شعوب  الذي  األمر  والعالم  المنطقة   في 

والحفاظ على أمن واستقرار دولنا والمنطقة
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10 ديسمبر
 ولي العهد األمير محمد بن سلمان آل سعود يدشن :

مدينة الملك سلمان للطاقة

 1 2

بن األميرمحمد  السعودي  العهد  ولي   دّشن 
 سلمان مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة

»سبارك« في الظهران

للطاقة عالمًيا  مركًزا  المدينة   وستكون 
50 مساحتها  أرض  على  والتقنية   والصناعة 
 كيلومتراً مربعًا. وستكتمل المرحلة األولى من
 أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة في

عام 2021
 وتقع المدينة بين حاضرتي الدمام واألحساء في
المرحلة مساحة  وتغطي  الشرقية،   المنطقة 
12 كيلومتًرا مربًعا وتنتهي أعمال  األولى منها 
تبلغ باستثمارات   2021 بالكامل في   تطويرها 

نحو 6 مليارات ريال

البنية تطوير  السعودية  أرامكو  شركة   وتتولى 
 التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها،
 بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية

.»ومناطق التقنية »مدن
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10 ديسمبر
 السعودية تعلن عن تأسيس مجلس الدول العربية 

واألفريقية المطلة على البحر األحمر وخليج عدن

1 3

 أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، األربعاء 12 ديسمبر، تأسيس كيان لدول البحر األحمر 
 وخليج عدن، مؤكداً أن الكيان سيعمل على تعزيز األمن والتنمية ويمنع القوى الخارجية من لعب

أي دور سلبي بالمنطقة

ومصر األردن  خارجية  وزراء   واجتمع 
 والسودان وجيبوتي والصومال واليمن،
الرياض، في  السعودية،  جانب   إلى 
إلنشاء ميثاق  مسودة   لمناقشة 
واإلفريقية العربية  الدول   مجلس 
وخليج األحمر  البحر  على   المطلة 
السعودي، الخارجية  وزير  وكان   عدن. 
أهمية على  الضوء  ألقى  الجبير،   عادل 
مشتركة تعاون  وآلية  كيان   إيجاد 
 تضم الدول المطلة على البحر األحمر
مصالح من  ذلك  على  يترتب   وما 
 مشتركة. وأضاف: »إنشاء كيان يجمع
 دول البحر األحمر وخليج عدن سيعزز
 األمن واالستقرار والتنمية واالستثمار

»في هذه المنطقة
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13 ديسمبر
فورميال إي الدرعية :

 احتضنت المملكة فعاليات منافسة سباق »الفورموال إي« في محافظة الدرعية غرب العاصمة
 الرياض، وحققت نجاحا الفتًا وتضمنت عدداً من النشاطات والفعاليات، وحظيت بمتابعة مباشرة

من ولي العهد األمير محمد بن سلمان الذي تجول في المكان المخصص إلقامتها وتفقده

 وامتدت الفعاليات يومين، تضمنت إقامة حفالت موسيقية ضخمة طوال أيام السباق بمشاركة
أبرز نجوم الموسيقى العالميين والعرب، منهم اإلسباني إنـريكـي إغليسيـاس

والمصــري عمرو دياب

 وبلغ طول مسار السباق 2,495 متراً وتألف من 21 دورة، وتم وضعه ضمن شبكة الطرق الحالية
 في مدينة الدرعّية، فيما فاز بالسباق البرتغالي دا كوستا


