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خادم الحرمني الرشيفني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لقــد وضعــت نصــب عيــي، منــذ أن ترشفــت 

نحــو  الســعي  الحكــم،  مقاليــد  بتولــي 

ثوابتنــا  منطلــق  مــن  الشــاملة  التنميــة 

بالدنــا  إمكانــات  وتوظيــف  الرشعيــة، 

وطاقاتهــا، واالســتفادة مــن موقــع بالدنــا 

ــق  ــزات، لتحقي ــروات وم ــن ث ــه م ــز ب ــا تتم وم

مــع  وأبنائــه،  للوطــن  أفضــل  مســتقبل 

والمحافظــة  الصافيــة،  بعقيدتنــا  التمســك 

وثوابتــه. مجتمعنــا  أصالــة  علــى 
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ــه  ــد في ــاًرا يج ــر ازده ــا أك ــيَ وطًن ــا أن نب طموحن

كل مواطــن مــا يتمنــاه، فمســتقبل وطننا الذي 

ــا لــن نقبــل إال أن نجعلــه فــي مقدمــة  نبنيــه مًع

ابلفــرص  والتأهيــل،  ابلتعليــم  العالــم،  دول 

الــي تتــاح للجميــع، والخدمــات المتطــورة، فــي 

التوظيــف والرعايــة الصحّيــة والســكن والرتفيه 

وغــره.

صاحب السمو الملكي
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون 
االقتصادية والتنمية
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شكر وعرفان
مســتقباًل  تبــي  طمــوح  ألمــة  شــكرًا 

رؤيتنــا  لتكــون  وتعمــل  إرشاقــًا  أكــر 

يتحقــق. واقعــًا 
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فــي 25 أبريــل مــن عــام 2016م، بــدأت رحلــة المســتقبل نحــو األفضــل، 
حينمــا أســس صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد 
العزيــز، ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس الشــؤون 
االقتصاديــة والتنميــة - حفظــه اللــه - رؤية المملكة العربية الســعودية 2030 
كأحــد أكبــر برامــج التحــول الوطنــي عالمًيــا، وهــي رؤيــة ثاقبــة وطمــوح تعبــر عن 
مــدى إيمــان حكومــة المملكــة بقــدرة شــعبها على تحقيــق آمالهــم وتطلعاتهم، 
وتســلط الضــوء علــى إمكانــات هــذا الوطــن وثرواتــه المتنوعــة، والــذي يربــط 
ــا  ــا قوًي ــًزا اقتصادًي ــا"، ويشــكل مرك ــا - أوروب ــاث "آســيا – أفريقي ــارات الث الق
ــا لاســتثمارات واألعمــال، حيــث المملكــة  هــي بلــد الحرميــن الشــريفين  جاذًب
وقلــب العالميــن العربــي واإلســامي، وتتطلــع الرؤيــة لتحقيــق تنميــة شــاملة 
غايتهــا بنــاء مجتمــع نابــض بالحيــاة، يســتطيع الجميــع فيــه تحقيــق أحامهــم 
وآمالهــم وطموحاتهــم، لينعمــوا بحيــاة عامــرة وصحيــة، واقتصــاٍد مزدهــر فــي 

وطــن طمــوح. 

خــال األعــوام الخمســة الماضيــة، حققــت رؤيــة المملكــة 2030 إصاحــات 
ــذ مجموعــة مــن اإلنجــازات فــي مجــاالت  ــدة، أســهمت فــي تنفي أساســية عدي
الرؤيــة مــع ظهــور جائحــة فيــروس كورونــا  آثــار منجــزات  لتتجلــى  مختلفــة، 
المســتجد )كوفيــد- 19(، عبــر الصمــود فــي وجــه األزمــة اعتماًدا علــى اإلصاحات 

ــة.  ــا برامــج الرؤي ــي حققته الت

يتضمــن هــذا الكتيــب أهــم اإلنجــازات التــي تدعــم اســتمرار تحقيق أهــداف الرؤية 
حتــى عــام 2030 ومــا بعــده، والتــي كان لهــا األثــر األكبــر فــي دفــع عجلــة التنميــة 
لتحقيــق المســتقبل المنشــود، فاإلنجــاز مــا زال مســتمًرا واألرقــام فــي صعــود 
بأيــدي أبنــاء وبنــات الوطــن الطمــوح، واالقتصــاد يزدهــر بمشــاركة القطــاع 

الخــاص، حتــى ينعــم ســكان المملكــة بحيــاة عامــرة.
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رؤيــة المملكــة 2030 هــي خطــة وطنيــة تنمويــة شــاملة تهــدف لتحويــل المملكــة العربيــة الســعودية إلــى 
أنمــوذج رائــد فــي العالــم مــن خــال تمكيــن أبنائهــا إلطــاق طاقاتهــم وقدراتهــم، واســتثمار مكامــن القــوة 

لخلــق اقتصــاد متنــوع ومزدهــر، وبنــاء مجتمــع حيــوي ينعــم بحيــاة عامــرة وصحيــة.

وطن طموحاقتصاد مزدهر مجتمع حيوي

تمكين حياة 
عامرة وصحية

تنمية وتنويع 
االقتصاد

زيادة معدالت 
التوظيف

تعزيز فاعلية 
الحكومة

تمكين 
المسؤولية 
االجتماعية

تعزيز القيم 
اإلسامية 

والهوية الوطنية

مكامن القوة لدى المملكة العربية السعودية

العمق العربي واإلسالمي
المملكة هي بلد الحرمين الشريفين،أطهر 
بقاع األرض وقبلة أكثر من مليار مسلم، 

مما يجعلها قلب العالمين العربي 
واإلسامي.

قوة استثمارية رائدة
تمتلك المملكة قدرات استثمارية 

ضخمة يتم تسخيرها لبناء اقتصاد أكثر 
تنوعًا واستدامة.

محور ربط القارات الثالث
تحظى المملكة بموقع استراتيجي متميز، فهي 
تشكل محور ربط للقارات الثاث، وتطل على 

أكثر المعابر المائية أهمية، مما يسهم في تعزيز 
مكانتها كمحرك رئيس للتجارة الدولية.

محاور أساسية تستند إليها رؤية المملكة 2030

األهداف االستراتيجية »المستوى األول«

رؤية المملكة العربية السعودية 2030
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ــة، ولضمــان  ــة علــى برامــج تحقيــق الرؤي ــرات التطويري ــة مــن العمــل بعــض التغيي ــة  المقبل تشــمل المرحل
اتســاقها مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، ورفــع كفاءة اإلنفاق واالســتجابة للمســتجدات االقتصادية؛ 
أعيــدت هيكلــة بعــض البرامــج الحاليــة، وأنشــئت أخــرى تماشــًيا مــع متطلبــات المرحلــة المقبلــة، فيمــا تــم 

تســكين بعــض البرامــج وتحديــث أهدافهــا ومبادراتهــا والجهــات المرتبطــة بهــا. 

برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 

برامج تم تمديدها أو إعادة هيكلتها

برامج تم إنشاؤها

برامج تم تسكني مبادراتها

)برنامج تحقيق التوازن المالي(
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 مجتمع
حيوي

تمتــع  إلــى   2030 المملكــة  رؤيــة  تهــدف 
المجتمــع بحيــاة صحيــة عاليــة الجــودة، ضمــن 
ــى  ــد عل ــاب جدي ــح ب ــة، لُيفت ــزة جاذب ــة ممي بيئ
مســتقبل واعــد، عنوانــه وطــن شــامخ، يتصل 
بــإرث المملكــة العريــق ويمتــد إلــى آفــاق ال 
حــدود لهــا، ويقــدم للبشــرية أنموذًجــا متقدًمــا 
فــي بنــاء األوطــان ورفعتهــا وتطورهــا، لتكــون 
عالميــة  الســعودية وجهــة  العربيــة  المملكــة 

ــدة. رائ
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ي
يو

 ح
ع

مــ
جت

م من إنجازات الرؤية نحو "مجتمع حيوي"

نـسـبـة تـسـهـيل الحصول 
عـلـى الـخـدمـات الـصـحية 
الـطـارئـة خـالل 4 سـاعات 
منذ دخول المريض بوابة 
الـــطـــوارئ إلــى خــروجــه

%36 %87

نسبة تملك السعوديين    
للمـسـاكـن

ما قبل الرؤية2020م

تـرتـيـب الـمـمـلـكـة فـي 
تقرير السعادة العالمي

37 21

توفير االستشارات
الصحية التخصصية

خالل 4 أسابـيـع

%80%50

مدة االنتظار للحصول   
على الدعم السكنـي

15 عاًما االستحقاق
فــــــــــــــوري

%60%47
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مـــدة الــحــصــول عــلــى 
تـأشـيـرة الـحـج والـعمرة

14
يوًما

 5
دقائق )إلكترونًيا(

ســـعـــة اســـتـــضـــافـــــة 
الـمـعـتـمـرين األجـانـــــب

6.53
 مليون معتمر

8.2
مليون معتمر

نـسبة ممارسة  الرياضة 
األسـبـوعـيـة للمواطـنين    

الـــــــســــــعــــــــوديـــــيـــــن
%13 %19

عدد األماكن الترفيهية
154

 مكاًنا ترفيهًيا
277

 مكاًنا ترفيهًيا 

عدد مواقع التراث 
الـوطـنـي الـقـابـلـة   

لــــــــــلــــــــــزيــــــــارة

241 354

ما قبل الرؤية2020م

مــعــدل وفــيـات حــوادث 
الــطــرق لــكـل 100 ألــف 
نــــــــــــــــســـــــــــــــمــــــــــــــــة

 28.8
وفاة لكل 100 ألف    

نــــــــــــســـــــــــمـــــــــــة

13.5
وفاة لكل 100 ألف     

نــــــــــــســـــــــــمـــــــــــة
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ي
يو

 ح
ع

مــ
جت

م
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 خدمة
 ضيوف الرحمن

تشــرفت المملكــة العربيــة الســعودية بــأن تكــون قبلــة المســلمين فــي 
إلــى  ســعت   ،2030 رؤيتهــا  خــال  ومــن  ومغاربهــا،  األرض  مشــارق 
زيــادة القــدرة علــى اســتضافة ضيــوف الرحمــن ســواًء ألداء مناســك 
ــر التوســع فــي منظومــة  ــارة المســجد النبــوي، عب الحــج والعمــرة أو لزي
ــة  الخدمــات والمســاحات فــي الحرميــن الشــريفين، بهــدف إحــداث نقل
نوعيــة لقاصــدي الحرميــن الشــريفين، وإثــراء رحلتهم الدينيــة وتجربتهم 

ــة. ــة للمملك ــة وعكــس الصــورة الحضاري الثقافي
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وذلــك بتطبيــق أحــدث التقنيــات المتطــورة التــي تربــط ديــوان وزارة الخارجيــة فــي المملكــة بالبعثــات 
ــى  ــة فــي تقليــص مــدة الحصــول عل ــاز الســريع وبدقــة عالي ــا أســهم فــي اإلنج ــة، مم الرســمية والمؤقت

ــي الســابق. ــا ف ــق مــن 14 يوًم ــى 5 دقائ التأشــيرة إل

الحصول على تأشيرة إلكترونية للحجاج 
والمعتمرين بدقائق

ــرارات  ــى الق ــات الازمــة عل ــرة والتعدي ــرة العم ــد فت ــات المســتهدفة مــن الســماح بتمدي ــد دراســة الفئ بع
لــوزارة الحــج و العمــرة والجهــات الرســمية ذات العاقــة، ممــا زاد عــدد المعتمريــن مــن 7.42 مليــون معتمــر 
فــي عــام 2018م إلــى 8.2 مليــون معتمــر عــام 2019م، حيــث كانــت فتــرة موســم العمــرة لمعتمــري الخــارج 
تبــدأ مــن غــرة شــهر صفــر وتنتهــي بنهايــة شــهر رمضــان مــن كل عــام هجــري )8 أشــهر(، ولكثــرة الطلبــات 
الــواردة مــن معتمــري الخــارج، جــرت الموافقــة علــى التمديــد موســم العمــرة خــالل شــهري شــوال ومحــرم، 

فــي ســبيل تجويــد الخدمــات المقدمــة لضيــوف الرحمــن.

مبادرة تمديد فترة موسم العمرة
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اتخــذت المملكــة خطــوات احترازيــة مبكــرة حفاًظــا علــى ســامة اإلنســان، شــملت 
ــارة  ــرة والزي ــا، وإيقــاف أداء مناســك العم ــة وإليه ــران مــن المملك ــة الطي ــق حرك تعلي
ــر 1442ه/ 2020م،  ــة شــهر صف ــن الشــريفين، ومــع بداي والصــاة بســاحات الحرمي
صــدرت الموافقــة الكريمــة علــى الســماح بــأداء العمــرة والزيــارة تدريجًيــا مــن داخــل 
المملكــة بدايــة 17 صفــر 1442ه الموافــق 5 أكتوبــر 2020م مــع اتخــاذ اإلجــراءات 
االحترازيــة الصحيــة الازمــة وإتاحــة تطبيــق اعتمرنــا ابتــداًء مــن 10 صفــر 1442ه 

الموافــق 28 ســبتمبر 2020م لراغبــي أداء العمــرة.

إطالق تطبيق "اعتمرنا"

انطلقــت أولــى رحاتــه فــي أكتوبــر 2018م، ويعــد مــن أحــدث وســائل التنقــل بيــن مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنــورة وأفضلهــا، متبًعــا ســبل الراحــة واألمــان والســرعة التــي يوفرهــا الســفر بالقطــارات. وقــد تنامــى عدد 
الحجــاج والمعتمريــن مــن الداخــل والخــارج الذيــن اســتفادوا مــن خدمــات النقــل بالقطــار فــي االتجاهيــن، 
ويعمــل القطــار الــذي يعــد األكبــر مــن نوعــه علــى مســتوى الشــرق األوســط، وفــق أحــدث أنظمــة ومعاييــر 
األمــن والســامة العالميــة، ويهــدف إلــى تخفيــف الضغــط والزحــام علــى الطــرق بيــن الحرميــن الشــريفين.

قطار الحرمين في خدمة ضيوف الرحمن
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تهــدف إلــى تقليــل الجهــد والوقــت ومــدة االنتظــار فــي صــاالت المطــار، وتخفيــض المــدة الزمنيــة 
الســتقبال الحجــاج، مــن خــال نقــل أمتعــة الحجــاج مــن المطــار إلــى مقــرات ســكنهم، دون انتظارهــا 
فــي المنفــذ، األمــر الــذي كان يتطلــب جهــًدا ووقًتــا، وهــي تأتــي ضمــن حزمــة مــن المبــادرات 
والخدمــات المتطــورة الســاعية إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي الخدمــات المقدمــة لضيــوف، ففــي 
موســم حــج 1440هـــ / 2019م تــم نقــل نحــو 600 ألــف حقيبــة لـــ 500 ألــف حــاج، وتقلصــت مــدة 

بقــاء الحــاج فــي المطــار بنســبة 51%، ممــا وفــر أكثــر مــن 400 ألــف ســاعة عمــل.

مبادرة حج بال حقيبة

تضمــن الســهولة والمرونــة عنــد مغــادرة ضيــوف الرحمــن، بحيــث تنقــل األمتعــة مــن قبــل المتعهــد 
قبــل موعــد الرحلــة بـــ 24 ســاعة، وذلــك عبــر ربطهــا آلًيــا مــع البيانــات الشــخصية ومتابعتهــا لحيــن 
مغــادرة الحجــاج والمعتمريــن أراضــي المملكــة. وقــد أطلقــت المبــادرة فــي أغســطس 2019م، 
بهــدف توفيــر بيئــة منفــردة تعطــي انطباًعــا مميــًزا وتعكــس ثقافــة وحضــارة المملكــة، وقد اســتفاد 
ــا تــم  منهــا نحــو 40 ألــف حــاج، )20 ثانيــة مــدة إنهــاء إجــراءات الحقيبــة الواحــدة للحــاج، 45 ألًف

تســلمها بمقــر الســكن ونقلهــا للمطــارات(.

إطالق "مبادرة إياب" 
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بــدأت بتدشــين رحلتيــن فــي حــج عــام 1439ه / 2018م، عبــر فريــق عمــل ســعودي متكامــل برئاســة 
وزارة الداخليــة، وتهــدف إلــى تســهيل إجــراءات دخــول ضيــوف الرحمــن عبــر منافــذ المملكــة، مــن 
خــال توجيــه الحجــاج المســتفيدين منهــا فــور مغادرتهــم مــن الطائــرات إلــى الحافــات التــي تكــون 
ــك دون االنتظــار فــي  ــا، وذل ــم فيه ــدور الســكنية وتســلم أمتعته ــى ال ــم إل فــي انتظارهــم لنقله
منافــذ الوصــول، حيــث طبقــت مــع خمــس دول، واســتفاد منهــا 225 ألــف حــاج أنهيــت إجراءاتهــم 

خــال 15 دقيقــة فقــط قبــل قدومهــم للمملكــة.

إطالق "مبادرة طريق مكة"

هــي منظومــة ذكيــة تهــدف إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي الخدمــات المقدمــة للحجــاج، وُتمكــن مــن معرفــة 
شــخصية الحــاج وتفضياتــه، ويشــكل ذلــك فرصــة لاســتغال األمثــل للمــوارد مســتقبًا، والتغلــب علــى 
ــي تصــّور لحظــة بلحظــة  ــم الت ــة والتحك ــات المتابع ــة عملي ــر غرف ــدار المنظومــة عب ــات، ت ــد مــن التحدي عدي
الــرؤى الفوريــة المســتمّدة مــن تدفقــات الحشــود عبــر األجهــزة وأدوات االستشــعار المرتبطــة بشــبكات 
إنترنــت األشــياء، والتحليــات الجغرافيــة المكانيــة، وتأخــذ بعيــن االعتبــار تعــدد ثقافــات ولغــات الحجــاج ومــا 
يشــكله ذلــك مــن تحديــات ســكنية وطبيــة، خاصــة فــي الحــاالت الطارئــة التــي تتطلــب ســرعة االســتجابة. 

إطالق المرحلة األولى من التحول الرقمي 
في الحج )الحج الذكي(
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هــو مشــروع وطنــي لتوفيــر تغطيــة شــاملة )صحيــة، حــوادث، ســفر( لتعويــض ضيــوف 
الرحمــن فــي حــاالت الحــوادث والكــوارث ومشــاكل الســفر، وإيجــاد الحلــول العادلــة والمعالجات 
الســريعة فــي حــال حــدوث أي طــارئ، لتحســين تجربــة المعتمريــن وتمكينهــم مــن أداء مناســك 
العمــرة بــكل يســر وســهولة حتــى عودتهــم إلــى بادهــم بصحــة وســامة، ويعمــل هــذا التأميــن 

علــى زيــادة كفــاءة الخدمــات الصحيــة وتقليــل االعتمــاد علــى الدعــم الحكومــي. 

التأمين الصحي الشامل
لضيوف الرحمن
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هــي الــذراع المختصــة بتطويــر وتنميــة المشــاعر المقدســة وحماهــا بمدينــة مكــة المكرمــة، 
ــى رفــع الطاقــة االســتيعابية للمشــاعر إلتاحــة  ــر 2021م، وتعمــل عل ــا فــي يناي ــن عنه أعل
ــر عــدد ممكــن مــن المســلمين ألداء فريضــة الحــج علــى أكمــل وجــه، ورفــع  الفرصــة ألكب
كفــاءة التشــغيل بمواســم الحــج، مــع تطويــر وإدارة الخدمــات وصيانــة المرافــق طــوال 
العــام بجــودة عاليــة، وقيــادة وتصميــم وتطويــر العقــارات فــي المشــاعر المقدســة، وتنفيــذ 

وتطويــر البنيــة التحتيــة واألماكــن العامــة.

إطالق "شركة كدانة للتنمية والتطوير" 

هــو مركــز موحــد ومتكامــل للتخطيــط والتنفيــذ والرقابــة وتجويــد عمليات تفويج ضيــوف الرحمن، 
ــرارات  ــاذ الق ــا يســاهم فــي ســرعة اتخ ــة بشــكل أفضــل، مم واالســتعداد لكافــة الجهــات المعني
بغرفــة العمليــات باألمــن العــام، ورفــع مســتوى األمــن والســالمة فــي المشــاعر المقدســة، 

وزيــادة رضــا الحجــاج والعامليــن الميدانييــن فــي مراحــل التفويــج.

إنشاء مركز تفويج ضيوف الرحمن 
وغرفة المتابعة والتحكم
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الــذي يأتــي فــي إطــار التوجــه االســتراتيجي إلعــادة هيكلــة شــركات أربــاب الطوائــف 
للتحــول مــن مؤسســات أفــراد إلــى شــركات، حيــث يعــزز النظــام تطبيــق مبــدأ 
التحــول المؤسســي وهــو اتجــاه إيجابــي نحــو الفاعليــة فــي العمــل ورفــع كفــاءة 
ــذي  ــة، وال ــدرة التنظيمي ــاءة المؤسســية، والق ــة، والكف األداء، مــن خــال الحوكم
يســاعد علــى اســتقبال أعــداد أكبــر مــن ضيــوف الرحمــن، وتعزيــز الجهــود فــي مجــال 

المســؤولية االجتماعيــة.

اعتماد نظام مقدمي خدمات 
حجاج الخارج
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كثفــت المملكــة جهودهــا ألداء فريضــة الحــج لعــام 1441ه / 2020م رغــم جائحــة فيــروس 
ــد-19(، ووضعــت خطــة لموســم حــج اســتثنائي بأعــداد محــدودة جــًدا  ــا المســتجد )كـوفـيـ كورون
ــع المشــاركين  ــا فحــص جمي ــة، منه ــة وتنظيمي ــر صحي ــا لعــدة معايي مــن داخــل المملكــة، وفًق
فــي أداء فريضــة الحــج لهــذا العــام، وتوفيــر اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة كافــة، والحــرص علــى 
ــاء  ــدء مناســك الحــج وبعــد االنته ــل ب ــي قب ــد الجســدي وإخضــاع المشــاركين للعــزل المنزل التباع
منهــا، وتوفيــر الخدمــات الصحيــة الازمــة خــال أيــام الحــج، ومثلــت نســبة غيــر الســعوديين 
ــي الحجــاج، وبلغــت نســبة الســعوديين %30،  ــن داخــل المملكــة 70% مــن إجمال مــن المقيمي

ــروس. ــن مــن الفي ــال األمــن المتعافي ــن ورج ــى الممارســين الصحيي واقتصــروا عل

إقامة فريضة الحج عام 1441ه/2020م
رغم جائحة "كـوفـيـد-19"

28



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

ي
يو

 ح
ع

مــ
جت

م

29



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

الصحة
ــة  ــر فــي رؤي ألن اإلنســان يأتــي أواًل، حظــي القطــاع الصحــي باهتمــام كبي
ــة وشــمولية،  ــة باحترافي ــة الصحي ــم خدمــات الرعاي ــة 2030، لتقدي المملك
حتــى يتمتــع مجتمــع المملكــة بالعافيــة التامــة، إذ تكاتفــت الجهــود لتوفيــر 
الرعايــة الائقــة. وقــد تحققــت فــي هــذا القطــاع إنجــازات عــدة لرفــع كفــاءة 
األنظمــة، وزيــادة القــدرات االســتيعابية للمرافــق الصحيــة، كمــا ُطــورت 
خدمــات إلكترونيــة عــدة فــي هــذا المجــال. وهنــا ِذكــر ألبــرز هــذه اإلنجــازات.
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ــة  ــى الخدمــات والوقاي    رفــع مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة وتســهيل الحصــول عل
ضــد المخاطــر الصحيــة، بإطــالق 10 تجمعــات صحيــة تغطــي 12.95 مليــون نســمة حتــى 

ــة. ــف مناطــق المملك ــك فــي مختل ــة 2020م، وذل نهاي

   خفض اإلحالة خارج مناطق إقامة المريض داخل المملكة بنسبة %50.

   ارتفــاع نســبة توفيــر االستشــارات الصحيــة التخصصيــة خــالل 4 أســابيع مــن 50% عــام 

2017م إلــى 84% عــام 2020م.

   ارتفاع عدد المعالجين داخل المملكة بنسبة تجاوزت %65.

   زيــادة الوعــي بأهميــة التبــرع التطوعــي بالــدم، عبــر إطــالق تطبيــق "وتيــن" اإللكترونــي، 

الــذي ســهل إمكانيــة طلــب التبــرع بالــدم، وقــد تجــاوز عــدد المتبرعيــن 800 ألــف متبــرع.

االرتقاء بمستوى المعيشة الصحية بالمملكة 
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تفعيل نظام التتبع الدوائي اإللكتروني 
"رصد" لحماية المجتمع

ُأســس النظــام لتعزيــز الرقابــة والتأكــد مــن ســامة األدويــة، عبــر  
تبنــي أحــدث الوســائل التقنيــة واســتخدامها فــي تتبــع وتعقــب 
جميــع األدويــة البشــرية المســجلة المصنعــة داخــل المملكــة 
أو المســتوردة مــن خارجهــا، حيــث خضعــت كافــة األدويــة فــي 
نقــاط البيــع للنظــام بنســبة 100% مــن خــال تســجيل 4800 
ــدأ العمــل بالنظــام  ــار عمليــة، وقــد ب منشــأة، وتنفيــذ 1.2 ملي
فــي نوفمبــر 2018م، وتشــمل أبــرز أهدافــه مكافحــة الغــش 

ــدواء. ــات ال الدوائــي، وتمكيــن المســتهلك مــن معرفــة بيان

ــم  ــع االتصــاالت مــن المرضــى وذويه ــز جمي إذ يســتقبل المرك
رضــا  متابعــة  علــى  ويعمــل  الصحــي،  الجانــب  يخــص  فيمــا 
وتقديــم  المقدمــة،  الصحيــة  الخدمــات  عــن  المســتفيدين 
االستشــارات الصحيــة العاجلــة لهــم، وقــد حقــق نمــًوا كبيــرًا 
فــي عــدد المكالمــات الــواردة لــه بعــدد 24.6 مليــون مكالمــة، 
و979  طبيــة  استشــارة  ماييــن  و7.6  موعــد  ماييــن  و3.2 
ــا  ــروس كورون ــام 2020م، وخــال جائحــة في ــاغ فــي ع ــف ب أل
المســتجد )كوفيــد-19( ارتفعــت االتصــاالت اليوميــة بــه إلــى 

يومًيــا. اتصــال   100,000

تـكـثـيـف جـهـود مـركـز 
صـحـة 937 لـلـتـفـاعـل 

مـع الـمـسـتـفـيـديـن

تأسيس المركز السعودي لسالمة المرضى
الــذي أطلــق فــي 2017م، بهــدف تعزيــز ثقافــة وطنيــة عــن ســامة المرضــى وزيــادة الوعــي الصحــي، 
ــز  ــث يعمــل المرك ــا أضــرار، حي ــر خدمــات ب ــا لتوفي ــة ومقدميه ــة الصحي ــز منظمــات الرعاي ــر تحفي عب
كخبيــر رئيــس فــي اســتراتيجية ســامة المرضــى الوطنيــة، حيــث ســاهم فــي زيــادة المستشــفيات التــي 
تفــي بمعاييــر الجــودة التــي تقيــس ثقافــة ســامة المرضــى مــن 30% فــي عــام 2018م إلــى 60% فــي 

عــام 2020م.

32



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

تيسير اإلجراءات الصحية لسكان المملكة 
عبر تطبيقات ومنصات رقمية مبتكرة

إذ توفر الخدمات الصحية إلكترونًيا بسرعة كبيرة ودقة عالية، ومن أبرزها:

تطبيــق "صحــة": يعنــى بتعزيــز الصحــة العامــة ألفــراد المجتمــع كافــة فــي المملكة، 
عبــر  توفيــر الرعايــة الطبيــة والوقائيــة عــن ُبعــد للمســتخدمين، أطلــق فــي مــارس 
2017م، وقــدم نحــو 2.1 مليــون استشــارة لنحــو 1.6 مليــون مســتخدم حتــى عــام 

2020م، مســها الوصــول إلــى االستشــارات الطبيــة الموثوقــة.

ــل 2018م، ليســاعد مســتخدميه  ــي أبري ــه ف ــم خدمات ــدأ تقدي ــد": ب ــق "موع تطبي
علــى حجــز المواعيــد فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة وإعــادة جدولتهــا أو تعديلهــا 
أو إلغائهــا، حيــث حجــز  نحــو 14.3 مليــون مســتفيد مــن خالــه أكثــر مــن 67 مليــون 
موعــد، فــي نهايــة 2020م، ممــا وفــر الوقــت والجهــد علــى المســتفيدين، ونظــم 

بشــكل مبتكــر الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة.

خدمــة "وصفتــي": ُأطلقــت لربــط المستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة 
الــدواء متوفــًرا فــي كل مــكان وبــأي وقــت،  ليكــون  المجتمعيــة،  بالصيدليــات 
وتافــي األخطــاء الطبيــة الناتجــة عــن الكتابــة الخطيــة، إضافــة إلى التحقــق التلقائي 
مــن تعــارض األدويــة واألدويــة الحساســة للمســتفيد، والحــد مــن تكــرار صــرف 
ــة  ــة إلكتروني ــن وصف ــو 8.4 ماليي ــر الخدمــة نح ــدم عب ــد ُق ــض، وق ــة للمري األدوي

حتــى أغســطس 2020م.

تطبيــق "صحتــي": دشــن فــي 10 أغســطس 2019م، لكنــه بــرز  خــال التصــدي لجائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(، عبــر  إتاحــة حجــز مواعيــد إجــراء فحوصــات 
التحقــق مــن اإلصابــة بالفيــروس وتلقــي اللقاحــات، وتوفيــر معلومــات المســتفيد 
الصحيــة، ليصــل عــدد مســتخدميه حتــى عــام 2020م إلى أكثر من 1.2 مليون مســتفيد.

مـراكـز "تـأكـد" لـمـواجـهـة جـائـحـة 
)كـوفـيـد-19( استباقيًا

ــن  ــة المواطني ــدم إصاب ــادرة أطلقــت للتحقــق مــن ع هــي مب
ــروس  ــة بفي ــراض إصاب ــن، ممــن ليســت لديهــم أع والمقيمي
كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( ســواء كانــوا مــن المخالطيــن أو 
غيــر المخالطيــن للمصابيــن، وذلــك بــكل ســهولة وأمــان مجاًنــا 
داخــل مركباتهــم، مــن خــال  مراكــز ثابتــة ووحــدات متنقلــة، 
حيــث زار أكثــر مــن 5.7 مليــون مســتفيد مراكــز "تأكــد" حتــى 

عــام 2020م.
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تـعـمـيـم تـجـربـة الـمـمـلـكـة في مـكـافـحـة 
المالريا عالمًيا

عممــت منظمــة الصحــة العالميــة عــام 2019م تجربــة المملكــة فــي مجــال مكافحــة الماريــا لبقيــة الــدول 
لاســتفادة منهــا، حيــث أّلفــت المنظمــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة الســعودية كتاًبــا تحت عنــوان "برنامج 
القضــاء علــى الماريــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية: قصــة نجــاح"، وقــد اعتمدتــه المنظمــة، ويوثــق 
الكتــاب التجربــة الناجحــة لبرنامــج الماريــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث لــم تســجل خــالل عــام 
2019م أي حــاالت محليــة، إضافــة إلــى تغطيــة عــاج الماريــا بنســبة 100% مــع الوقايــة الكاملــة لــكل 

الســكان المعرضيــن لخطــر اإلصابــة.

دور محوري للمملكة في مكافحة التبغ
حصــدت المملكــة جائــزة منظمــة الصحــة العالميــة فــي عــام 2019م للــدور المحــوري الــذي قدمته 
ــر،  ــة فــي إقليــم شــرق المتوســط تحصــل علــى هــذا التقدي ــغ، وهــي أول دول فــي مكافحــة التب
وذلــك مــن خــال عــدة وســائل مــن أهمهــا تعزيــز الرقابــة عبــر التتبــع االلكترونــي لمنــع التهريــب 

وترويــج منتجــات التبــغ إلكترونًيــا.
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تسريع خدمات الرعاية الطبية للحاالت الطارئة 
وهــي ركيــزة اســتراتيجية فــي القطــاع الصحــي، نفــذت ألن مرضــى الحــاالت الطارئــة أحــوج مــا 
يكونــون إلــى الســرعة فــي تقديــم الخدمــة، حيــث جــرى تفعيــل الــدوام الممتــد فــي مراكــز الرعايــة 
الصحيــة األوليــة بإجمالــي 300 مركــز صحــي، يعمــل 66 منهــا علــى مــدار 24 ســاعة، و234 مركــزًا علــى 
مــدار 16 ســاعة، وقلصــت مــدة االنتظــار لتلقــي الرعايــة الطبيــة الطارئــة إلــى أربــع ســاعات أو أقــل 

ــى 87% فــي عــام 2020م.  فــي المستشــفيات الرئيســة مــن 36% فــي عــام 2016م، إل

العمل على تطوير منظومة قوية للسالمة المرورية
هــذه المنظومــة ُبنيــت وُفعلــت باتبــاع أحــدث تقنيــات وأســاليب الضبــط والهندســة المروريــة، بهــدف 
اســتكمال جهــود الســامة الشــاملة لســكان المملكــة للحــد مــن المخالفــات المؤثــرة علــى الســالمة 
المروريــة، حيــث أســهمت فــي خفــض معــدل عــدد الوفيــات مــن 28.8 لــكل 100 ألــف نســمة 
فــي عــام 2016م إلــى 13.5 لــكل 100 ألــف نســمة فــي عــام 2020م، وتقليــل الحــوادث المروريــة 
الجســيمة مــن 29.4 ألفــًا فــي عــام 2016م إلــى 18.87 ألفــًا فــي عــام 2020م. إذ جــرى التوســع فــي 
الرصــد اآللــي فــي كافــة المناطــق، وتعديــل نظــام المــرور وتغليــظ العقوبــات علــى المخالفــات التــي 

تؤثــر علــى الصحــة العامــة.
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اإلسكان
قدمــت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 حلــوال ســكنية مســتدامة، تمّكــن األســر الســعودية 
مــن تمّلــك المنــازل المناســبة وفــق احتياجاتهــم وقدراتهــم الماديــة. ولتحقيق ذلك طــورت منظومة 
اإلســكان مــن حيــث الهيكلــة واإلجــراءات وسياســات التعامــل مــع البنــوك والقطــاع الخــاص، عــن 
طريــق تحويــل دور وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان مــن المطــّور والممــّول والمنّفــذ، إلــى 

دور المحّفــز والمشــّرع والمراقــب.
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أرقام قياسية تحققها المملكة 
في قطاع اإلسكان

ــة  ــول التمويلي ــت نتيجــة لنجــاح الحل ــي كان    ارتفــاع نســب تملــك األســر الســعودية للمســاكن: الت
والســكنية فــي تلبيــة متطلبــات األســر الســعودية، إذ لــم تكــن تتجــاوز نســبة تملــك األســر الســعودية 
للمســاكن 47% فــي عــام 2016م، وارتفعــت إلــى 60% بنهايــة المرحلــة األولــى لبرنامــج اإلســكان 

ــام 2020م. ع

   ارتفــاع نســب الرضــا للمواطنيــن: ارتفعــت نســبة رضــا المواطــن عــن البرامــج والحلــول اإلســكانية 
المقدمــة، إذ كانــت النســبة 32% قبــل إطــاق برنامــج اإلســكان، فــي حيــن وصلــت إلــى 80% بنهايــة 

2020م.

   ارتفاع مساهمة برنامج اإلسكان في الناتج المحلي: 
  بلغــت مســاهمة قطاعــي األنشــطة العقاريــة والبنــاء والتشــييد بمــا يعــادل 115 مليــار ريــال، خــال فتــرة 

2020م.  2018م -  البرنامــج األولــى 
  استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة، خال 2018م - 2020م.

     بلــغ االســتثمار غيــر الحكومــي )القطــاع الخــاص( فــي القطــاع العقــاري أكثــر مــن 254 مليــار ريــال 
فــي عــام 2020م.

ــر  ــا، كمــا يوّف   يعــد القطــاع العقــاري ثانــي أكبــر قطــاع محفــز لنمــو أكثــر مــن 120 نشــاًطا اقتصادًي
ــاء مجتمــع حيــوي. األساســات الازمــة لبن

   تســهيل إجــراءات التملــك عبــر تطبيــق ســكني ومركــز ســكني الشــامل: مــن خــال توفيــر خدمــات 
ومنصــات رقميــة متطــورة تمتــاز بســرعتها وســهولتها، منهــا: تطبيــق ســكني للهواتــف الذكّيــة: الــذي 
يتيــح التســجيل واالســتحقاق الفــوري وحجــز الوحــدات الســكنية وإصــدار عــروض األســعار وحجــز األراضي 

المجانيــة وإصــدار عقودهــا، فيمــا ســّجل التطبيــق أكثــر مــن 2.7 مليــون عمليــة تحميــل.

   خدمــة المستشــار العقــاري: الــذي يقــدم التوصيــات وأفضــل العــروض التمويليــة للمســتفيدين، 
البنــوك والمؤسســات التمويليــة، إذ بلــغ إجمالــي  لتســهيل اتخــاذ القــرار التمويلــي المناســب مــن 

المســتفيدين منــه أكثــر مــن 800 ألــف مســتفيد.

   خدمــة التصاميــم الهندســية واســتخراج رخــص البنــاء الفوريــة: التــي وفــرت 25 تصميًمــا هندســًيا 
أنموذجًيــا مــع إتاحــة اســتخراج رخصــة البنــاء فورًيــا لتقليــص إجــراءات مــا قبــل البنــاء وبتكلفــة أقــل. 

   تأســيس مركــز ســكني الشــامل: وتشــغيله فــي الريــاض وجــدة والخبــر لتوفيــر كافــة الخيــارات 
والحلــول الســكنية تحــت ســقف واحــد، حيــث توجــد فــي المركــز جميــع مشــروعات المطوريــن والجهــات 

ــارة واحــدة.  التمويليــة إلنهــاء إجــراءات المســتفيدين بزي

37



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

توفــر البرامــج الســكنية التــي طرحهــا برنامــج اإلســكان عديــدا مــن الحلــول التمويليــة والخيــارات الســكنية، 
التــي تشــمل: الوحــدات الجاهــزة ، والبنــاء الذاتــي، والوحــدات تحــت اإلنشــاء، واألراضــي الســكنية المجانيــة، 
ــول  أكثــر مــن 834  ــد اســتفاد مــن هــذه الحل ــن األســر الســعودية مــن تملــك المســكن األول. وق لتمكي
ألــف أســرة ســعودية، بينهــا 310 آالف أســرة ســكنت منازلهــا، وذلــك أكثــر ممــا قدمــه صنــدوق التنميــة 
العقاريــة علــى مــدى 42 ســنة الماضيــة، حيــن كان الدعــم الحكومــي يعتمــد علــى منتــج واحــد للتملــك وهــو 

تمويــل البنــاء الذاتــي بشــرط األرض. 

توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة 
تلبي رغبات األسر السعودية

كانــت فتــرة االنتظــار للحصــول علــى التمويــل تصــل إلــى 15 عاًمــا مــن وقــت تقديــم الطلب، وأصبــح الحصول 
علــى التمويــل العقــاري فورًيــا، وذلــك إثــر إطاق برنامج اإلســكان وتطويــر حلول تمويلية وتحســين اإلجراءات، 
حيــث يســتطيع المواطــن اليــوم االســتفادة مــن المنتجــات الســكنية والحصــول علــى قــرض عقــاري يصــل 
إلــى 500 ألــف ريــال وبنســبة دعــم تصــل إلــى 100%. وقــد بلــغ عــدد القــروض العقاريــة المدعومــة ضمــن 

برنامــج ســكني 424 ألــف قــرض مدعــوم منــذ تأســيس البرنامــج عــام 2017م حتــى 2020م.

إلغاء مفهوم االنتظار للدعم السكني 
من 15 عاما إلى استحقاق فوري
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 تمكيــن المواطــن مــن الحصــول علــى التمويــل العقــاري فــوًرا مــن البنــوك والمؤسســات التمويليــة بــا 
انتظــار، إضافــة إلــى توفيــر الضمانــات والدعــم الــازم عبــر منتــج التمويــل العقــاري المدعــوم، إذ ارتفــع عــدد 
القــروض العقاريــة مــن 22 ألــف عقــد عــام 2016م إلــى 295 ألــف عقــد عــام 2020م، وســجل نمــو العقــود 

العقاريــة الجديــدة معــداًل تاريخًيــا لــم يســبق تحقيقــه.

نمو عقود التمويل العقاري وتسجيلها 
أرقاًما قياسية غير مسبوقة

تحّمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية
عن المسكن األول

تتحمــل الدولــة ضريبــة التصرفــات العقاريــة حتــى مليــون ريــال مــن قيمــة المســكن األول للمواطــن، 
بمــا يســهم فــي تقليــل األعبــاء الماليــة لتملــك الســكن، وقــد تــم إصــدار أكثــر مــن 407 آالف شــهادة 

تحمــل ضريبة المســكن األول.
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تأسيس وتشغيل كيانات داعمة 
لمنظومة اإلسكان

تأســيس الشــركة الوطنيــة لإلســكان: تعــد الــذراع االســتثمارية لمنظومــة اإلســكان، حيــث 
ــر العقــاري وتعقــد الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص،  تســتثمر فــي قطــاع التطوي
بمــا يســهم فــي ضــخ مزيــد مــن المشــروعات الســكنية المتكاملــة فــي مــدن المملكــة كافــة.

إنشــاء الشــركة الســعودية إلعادة التمويل العقاري: تســاهم في توفير الســيولة والتوســع 
فــي الحلــول التمويليــة، حيــث تجــاوزت قيمــة إعــادة شــراء قــروض التمويــل العقــاري أكثــر 

مــن6.7 مليــارات ريــال.

إنشــاء الهيئــة العامــة للعقــار: تهــدف إلــى تنظيــم النشــاط العقــاري غيــر الحكومــي وتطويــره 
ــى  ــز الشــفافية وتشــجيع االســتثمار واإلشــراف عل ــه واســتدامة مــوارده، وتعزي لرفــع كفاءت

البرامــج التنظيميــة مثــل إيجــار ومــاك، ونظــام التســجيل العينــي للعقــار.

تأســيس المعهــد العقــاري الســعودي: يمثــل المعهــد الــذراع األكاديمــي فــي منظومــة 
اإلســكان لتدريــب وتأهيــل الكفــاءات الوطنيــة، ورفــع مســتوى االحترافيــة فــي تقديــم 

الخدمــات العقاريــة، حيــث بلــغ عــدد المتدربيــن أكثــر مــن 43 ألــف متــدرب.

ــر الصناديــق  تحويــل صنــدوق التنميــة العقاريــة الــى مؤسســة تمويليــة: ليكــون أحــد أكب
التنمويــة فــي المملكــة، حيــث ربــط تنظيمًيــا بصنــدوق التنميــة الوطنــي للعمــل علــى توفيــر 
وابتــكار برامــج تمويــل متنوعــة تناســب جميــع شــرائح المجتمــع، بالتعــاون مــع الجهــات 

ــة. التمويلي

تأســيس "مركــز إتمــام" لخدمــة المطوريــن العقارييــن وتســهيل إجراءاتهــم: بهــدف العمــل 
علــى توحيــد الجهــود بيــن الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة وتســريع اإلجــراءات، ممــا ســاهم 
فــي تقليــص فتــرة اســتخراج تصاريــح اعتمــاد المخططــات إلــى شــهرين فقــط، مقارنــة بفتــرة 

كانــت تصــل إلــى 18 شــهًرا ســابًقا، وقــد اعتمــد 329 مخطًطــا ســكنًيا.

تشــغيل المركــز الســعودي للتحكيــم العقــاري: الــذي يمثــل مرجًعــا وبيــت خبــرة فــي حــل 
الخافــات العقاريــة، ويهــدف إلــى تســوية النزاعــات ذات العاقــة فــي القطــاع، وتقليــص 
عــدد النزاعــات العقاريــة والمهلــة الزمنيــة إلنهائهــا، حفًظا لحقوق المتعاملين والمســتثمرين، 

وتعزيــز الثقــة فــي القطــاع العقــاري.

ــة قطــاع اإلســكان فــي  ــى مراقب ــات والرصــد اإلســكاني: يعمــل عل ــز البيان تأســيس مرك
الجهــات  ومســاعدة  الرئيســة  بالمؤشــرات  قائمــة  ونشــر  ودراســته،  وتحليلــه  المملكــة 
التشــريعية والتنظيميــة فــي اتخــاذ القــرارات الازمــة للموازنــة بيــن العــرض والطلــب وتطوير 

ــة. ــا وأصــدر 27 نشــرة دوري ــز 97 مؤشــًرا عقارًي ــث طــور المرك القطــاع، حي
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تنظيم قطاع اإليجار وحفظ حقوق أطرافه
عبــر إطــاق منصــة إيجــار التــي تهــدف إلــى تطويــر قطــاع اإليجــار وتنظيمــه لحفظ حقــوق المؤجر، والمســتأجر 
والوســيط العقــاري، واعتمــاد العقــد الموحــد كســند تنفيــذي، لتأســيس ســوق عقــاري إيجــاري منظــم 

وموثــوق بــه، حيــث بلــغ عــدد العقــود الســكنية والتجاريــة الموثقــة أكثــر مــن 1.4 مليــون عقــد موثــق.

تسهيل إجراءات فرز الوحدات العقارية
ــج  ــول منت ــادة قب ــي ســاهمت فــي زي ــة الت مــن خــال إطــاق خدمــة فــرز الوحــدات العقاري
الشــقق الســكنية، وحوكمــة العاقــة بيــن مــاك الوحــدات المشــتركة وإصــدار صــك ملكيــة 

مســتقل لــكل وحــدة، حيــث فــرز أكثــر 230 ألــف وحــدة ســكنية.

خدمة األسر األشد حاجة 
عبــر توفيــر الســكن المائــم للمشــمولين بخدمــات الضمــان االجتماعــي ومــن فــي حكمهــم، وفــق نظــام 
ــة،  ــر مــن 350 جمعي ــر الربحــي وأكث ــك بالتكامــل والشــراكة مــع القطــاع غي ــاع، وذل ــك أو االنتف التمل
مــن خــال تأميــن أكثــر مــن 46 ألــف وحــدة ســكنية فــي مختلــف مناطــق المملكــة. كمــا جــرى إطــاق 
منصــة »جــود اإلســكان« إلشــراك المجتمــع فــي تقديــم يــد العــون للعطــاء الخيــري الســكني عبــر منصــة 
موثوقــة وبالتعــاون مــع 121 جمعيــة خيريــة، حيــث ســاهمت المنصــة فــي دعــم أكثــر مــن 23 ألــف فــرد 
وبمســاهمات مجتمعيــة تجــاوزت 400 مليــون ريــال، ضمــن مســاري: توفيــر المســكن ودعــم المتعثريــن 

عــن ســداد أجــرة المســكن.
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تبني أساليب حديثة وغير تقليدية 
في البناء السكني

ــر  ــر والمســاهمة فــي تخفيــض التكلفــة، حيــث يجــري تطوي ــرة التطوي أدى ذلــك إلــى تســريع وتي
أكثــر مــن 62 ألــف وحــدة ســكنية وفــق نهــج أســاليب البنــاء الحديــث، وتمــت تجربــة بنــاء مســكن 
متكامــل بنجــاح باســتخدام الطابعــة ثاثيــة األبعــاد "ألول مرة في الشــرق األوســط" كأحــد الخيارات 

المســتقبلية لبنــاء المســاكن. 
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تطوير األراضي البيضاء
بلــغ إجمالــي أوامــر الســداد 5500 علــى أراضــي تتجــاوز مســاحتها 411 مليــون م2 فــي الريــاض وجــدة 
والدمــام ومكــة، بينهــا 90 مليــون م2 أراضــي تــم تطويرهــا مــن قبــل ماكهــا وأخــرى تحــت التطويــر وأراضــي 
تــم نقــل ملكيتهــا، وتــم صــرف 1.4 مليــار ريــال مــن إيــرادات الرســوم علــى تطويــر البنيــة التحتيــة لمشــاريع 

اإلســكان، إضافــة إلــى بــدء التوّســع فــي تطبيــق الرســوم لتشــمل 17 مدينــة إضافيــة.

إطـــالق مــشــروع 
"روشن" العقارية

الــذي يعــد أحــد المشــروعات الكبــرى التــي أعلــن عنهــا صنــدوق 
ــاء ســكنية  ــر أحي ــى تطوي ــث يهــدف إل االســتثمارات العامــة، حي
بمعايير عالية الجودة تتناســب مع تطلعات المجتمع الســعودي، 
ــى االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي  ويعمــل المشــروع عل
الســوق العقــاري نتيجــة الطلــب المتزايــد علــى قطــاع اإلســكان 
ــادة نســبة تملــك  فــي المملكــة، إلــى جانــب المســاهمة فــي زي

الوحــدات الســكنية إلــى 70% بحلــول عــام 2030م.
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 الحفاظ على البيئة 
ــة  ــة المملكــة العربي ــا، ولهــذا اهتمــت رؤي ــا أبناؤن ــة ورثناهــا، وســيرثها مــن بعدن األرض أمان
الســعودية 2030 بالحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا مــن عوامــل التلــوث، وتســعى إلــى تحقيــق 
اســتدامة بيئيــة ومســتويات متقدمــة فــي ســامتها، وذلــك عبــر توفيــر حيــاة صحيــة فــي 

بيئــة إيجابيــة وجاذبــة، ومــن أبــرز مــا أنجــز فــي هــذا القطــاع:

تأسيس 
صندوق البيئة

يهــدف إلــى اإلســهام فــي االســتدامة 
وتوفيــر  البيئــــة،  لقطـــــاع  المــــالية 
الممكنــات الازمــة للنهــوض بــه، مــن 
التشــغيلية  الميزانيــات  دعــم  خــال 
للمــراكــــز العاملة في القطاع، وكذلك 
والمبـــــادرات  والدراســــات  البــــرامج 
المتعلقــة، وتحفيــز التقنيــات صديقـــــة 
البيئــي  بــاألداء  واالرتقــاء  البيئــة، 

البيئــة. تأهيــل  إعــادة  وبرامــج 
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تأسيس خمسة مراكز متخصصة في مجاالت البيئة
أعلــن عنهــا فــي مــارس 2019م، بهــدف التحــول باألطــر المؤسســية لقطــاع البيئــة لضمــان جــودة 

التنفيــذ واالســتدامة، وهــي:

خالل ترؤس المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين 
في عام 2020م تم إطالق مبادرتين عالميتين للبيئة

     مبادرة للحد من تدهور األراضي والموائل الفطرية البرية في الغابات والمراعي وغيرها 
     من النطاقات البيئية البرية، وتطمح هذه المبادرة إلى خفض األراضي المتدهورة في 

     العالم بنسبة 50% بنهاية عام 2040م. 

     مبادرة تأسيس المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير للحفاظ على الشعب المرجانية، 
     وتهدف إلى دعم البحوث والدراسات وتبادل المعلومات لتعزيز حماية الشعب المرجانية 

     والحفاظ عليها.

المركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء 
الــنــبــاتــي ومــكــافــحــة الـتصحر

 المركز الوطني إلدارة النفايات

المركــز الوطنــي للرقابــة علــى 
االلتــزام البيئــي

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

المركز الوطني لألرصاد

إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية
تشــكل البيئــة مــاًذا آمًنــا ألهلهــا وللحيــاة الفطريــة فيهــا، وقد ُأنشــئت المحميات الطبيعيــة الملكية  
تحــت إشــراف مجلــس المحميــات الملكيــة عــام 2018م، لحفــظ األنــواع النباتيــة والحيوانيــة، 
ولتكــون بمســاحتها التــي تبلــغ 13.7% مــن مســاحة المملكــة، خزاًنــا وراثًيــا حًيــا لألنــواع المتوطنــة 

والهشــة والمهــددة باالنقــراض. وتشــمل هــذه المحميــات:

محمية اإلمام عبد العزيز بن محمد الملكية
محمية اإلمام سعود بن عبد العزيز الملكية

محمية اإلمام تركي بن عبد الله الملكية
محمية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الملكية

محمية الملك خالد الملكية
محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية

محمية األمير محمد بن سلمان الملكية 
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مبادرات بيئية 
لخفض انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون
أســهمت المبــادرات البيئية التــي نفذتها المملكة 
فــي تحقيــق خفــض فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون بلــغ 28 مليــون طــن ســنوًيا، وذلــك 
مــن خــال اســتبدال التقنيــات الحراريــة والتوســع 

فــي اســتخدام التقنيــات الصديقــة للبيئــة.

زيادة نسبة المسطحات الخضراء في المملكة
ممــا يــؤدي إلــى تحســين األداء البيئــي عبــر تنفيــذ مبــادرات وبرامــج مســتدامة فــي هــذا 

المجــال، منهــا:

    تأهيــل أكثــر مــن 37 مليــون م2 مــن الحدائــق والمســطحات الخضــراء، وتقليــم وتنســيق وزراعــة 
ــرد مــن  ــب الف ــادة نصي ــى زي ــدوره أدى إل ــذي ب ــورود، وال ــون مــن األشــجار وال ــر مــن 14 ملي أكث

األماكــن والســاحات العامــة إلــى مــا يقــارب 4.09 م2 للفــرد.

ــة المســتفيدين فــي قطــاع  ــى خدم ــة متطــورة تهــدف إل ــات رقمي     إطــاق منصــات وتطبيق
الزارعــة، حيــث تعمــل علــى رفــع كفــاءة العمــل وتســهيل طلــب الخدمــات وتوفيــر الوقــت والجهــد 
علــى المســتفيدين، ومــن تلــك المنصــات والتطبيقــات: "منصــة زراعــي" و"المنصــة الزراعيــة"، 

وتطبيــق "مرشــدك الزراعــي".
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تدشـين محميـة شرعان وتأسيس صندوق 
عالمي للنمر العربي

     تعــد محميــة شــرعان الطبيعيــة التــي أعلــن عنهــا فــي فبرايــر 2019م بمحافظــة العــا، مــن أهـــم 
المحميــــات الطبيعيــــة فــــي المملكــــة، إذ تمتــد علــى أكثــر مــن 1,500 كلــم2 مــن المناظــر الطبيعيــة 
ــد تهيئتهــم ضمــن برنامــج  ــي، بع ــن مــن المجتمــع المحل ــُق جوالي ــَة فري ــدة، ويحمــي المحمي الفري
ــي،  ــا العرب ــي، المه ــل النوب ــا: الوع ــة، أهمه ــة متنوع ــات بري ــة حيوان ــي شــامل. وتضــم المحمي تدريب

ــا عــن كثــب. ــة الحمــراء، وُتراقــب جميًع الريــم )الغــزال الجبلــي(، النعــام ذو الرقب

    عملــت الهيئــة الملكيــة لمحافظــة العــا علــى إنشــاء صنــدوق النمــر العربــي، مــع منحــة ابتدائيــة 
بقيمــة 25 مليــون دوالر أمريكــي، لقيــادة جهــود الحفــظ إلنقــاذ هــذا النــوع العريــق، وتتمثــل مهمــة 
صنــدوق النمــر العربــي فــي نشــر وتوســيع نطــاق الحفــاظ، والمســاعدة علــى الحفــاظ علــى أفضــل 

األفــكار والشــراكات واإلجــراءات لدعــم النظــم البيئيــة لمجموعــات كبيــرة مــن النمــر العربــي.
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إنشاء القوات 
الخاصة لألمن البيئي

تســهم فــي رفــع مســتوى الوعــي البيئــي لــدى 
ــع  المجتمــع، أسســت فــي ســبتمبر 2018م وتتب
لــوزارة الداخليــة، وتعمــل علــى إنفــاذ األنظمــة 
وتحقيــق  البيئيــة  المخالفــات  وردع  البيئيــة، 
االلتــزام البيئــي لألفــراد والمؤسســات مــن خــال 
ومعالجــة  وتوثيــق  البيئيــة،  األمنيــة  المراقبــة 
الشــكاوى البيئيــة، والتحقيــق والتحــري األمنــي 
والضبــط  واالســتيقاف  والقبــض  البيئــي 
واإلحالــة  البيئيــة  المخالفــات  وتحريــر  والتوثيــق 

المختصــة. الجهــات  إلــى 

تحقيق إنجازات عالمية 
في إنتاج المياه المحالة
إذ تصــدرت المملكــة اإلنتــاج العالمــي لتحليــة الميــاه 
المالحــة بأعلــى طاقــة إنتاجيــة للمؤسســة العامــة 
لتحليــة الميــاه المالحــة، حيــث بلغــت 5.9 مالييــن م3 
ــا فــي عــام 2020، أنتجــت عبــر 32 محطــة تحلية  يوميًّ
تتــوزع علــى ســاحلي المملكــة الشــرقي والغربــي، 
ــا بســعة  وضخــت عبــر 63 محطــة ضــخ لـــ 319 خزاًنـ
20.3 مليــون م3 مــن الميــاه المحــاة يومًيــا، ويأتــي 
هــذا الرقــم ليكســر الرقــم القياســي الــذي حققتــه 
علــى  فيــه  وحصلــت  2019م  عــام  فــي  المملكــة 
شــهادتين مــن موســوعة غينيــس: الشــهادة األولــى 
"شــهادة أكبــر منشــأة منتجــة للميــاه المحــاة فــي 
العالــم" بحجــم إنتــاج يبلــغ 5.6 ماييــن م3 يومًيــا، 
والشــهادة الثانيــة "شــهادة أكبــر محطــة إنتــاج للميــاه 
المحــاة فــي العالــم" لمحطــة تحليــة الجبيــل التــي 

ــا. ــون م3 يومًي ــج 1.4 ملي تنت
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محاصرة حشرة 
سوسة النخيل

انخفضــت نســبة إصابــة النخيــل بحشــرة 
المملكــة  فــي  الحمــراء  النخيــل  سوســة 
مــن 98% إلــى 57% فــي عــام 2020م، 
األعمــال  مــن  عــدد  علــى  بنــاء  وذلــك 
والفنيــة  والميدانيــة  اإلداريــة  واألنشــطة 

ذلــك. فــي ســبيل  المتخــذة  والعلميــة 

رفع حجم إنتاج 
االستزراع السمكي

 فــي ســبيل تحقيق هــدف االكتفاء الذاتي، 
األســماك  مــن  المملكــة  إنتــاج  وصــل 
ــف طــن  ــى 100 أل ــان المســتزرع إل والروبي
ــام  ــاج ع ــة بحجــم اإلنت فــي 2020م، مقارن

2016م البالــغ 20 ألــف طــن.

ي
يو

 ح
ع

مــ
جت

م

49



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

حفر أطول نفق في العالم 
لنقل المياه المحالة

ــال الســروات  ــف بعمــق جب مشــروع نفــذ فــي محافظــة الطائ
األكثــر وعــورة، بطــول 12.5 كلــم، وبســرعة قياســية بلغــت 
ذروتهــا 60.3 م فــي اليــوم، حيــث أنجــز قبــل الموعــد المحــدد 
رغــم صعوبــة التضاريــس وتداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا 

المســتجد )كوفيــد - 19(.

رفــع كفــاءة األداء وفاعليــة التشــغيل فــي 
القطــاع الزراعــي

ممــا أســهم فــي انخفــاض اســتهاك القطــاع الزراعــي للميـــاه الجوفيـــة غيــر المتجــددة مـــن 17 مليــار م3 
عــام 2016م إلــى 9 مليــارات م3 عــام 2020م.
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تجهيز محطات قياس 
معدالت األمطار ورصد 

مستويات المياه الجوفية
عبــر إنشــاء شــبكة رصــد هيدرولوجيــة أرضيــة موســعة 
مناطــق  كافــة  فــي  قيــاس  محطــة   513 تتجــاوز 
ــاه  ــرات فــي مســتويات المي ــة التغي ــة، لمعرف المملك
آبــار مراقبــة علــى الطبقــات   405 الجوفيــة، وحفــر 
الرئيســة الحاملــة للميــاه، لرصــد التغيــر في مســتويات 

الميــاه الجوفيــة غيــر المتجــددة.

إطالق مشروع 
)رّشد( 

وفــرة  تحقيــق  إلــى  يهــدف  هــو مشــروع 
ا،  ســنويًّ م3  ماييــن   7.6 تتجــاوز  مائيــة 
خــال  مــن  الميــاه  اســتهاك  وخفــض 
وإصاحهــا،  التســربات  علــى  الكشــف 
وتركيــب أدوات الترشــيد، ومــن ثــم متابعــة 
إلــى  المشــروع  يهــدف  كمــا  االســتهاك، 
رفــع مســتوى الوعــي فــي هــذا المجــال.

اعتماد تقنية التناضح العكسي
هــي تقنيــة لتحليــة الميــاه اعتمــدت فــي محطــة تحليــة أملــج الجديــدة حيــث تصــل طاقتهــا اإلنتاجيــة إلــى 
ــا، كمــا أطلقــت هــذه التقنيــة فــي محطــة حقــل بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى 17,000م3  25,500م3 يومًي

يومًيــا، وكذلــك محطــة فرســان بســعة تصميميــة تصــل إلــى 8,500م3 يومًيــا.
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الثقافة 
والرتاث 

تــراث المملكــة العربيــة الســعودية الحضــاري عريــٌق وممتــد، ومقوماتهــا 
الثقافيــة هائلــة، مــا يجعلهــا مؤهلــة لتكــون مــن مراكــز الثقافــة العالميــة 
الراهنــة، وذلــك يتطلــب رفــع معــدالت الوعــي الثقافــي والتراثــي لــكل 
مواطــن يفخــر بقيمــة وطنــه وأدواره الحضاريــة والثقافيــة عبــر العصــور. 

52



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

المملكــة  مكانــة  وتعزيــز  االقتصــادي،  النمــو  فــي  المملكــة  فــي  الثقافــي  القطــاع  يســاهم 
ــا، والحفــاظ علــى هويتهــا، ودعــم الفنــون البصريــة والتشــكيلية والمســرحية والموســيقية  دوليًّ
والمعماريــة واألدبيــة، وغيرهــا، ولتعزيــز هــذا التوجــه، تأسســت وزارة مســتقلة ُتعنــى بالثقافــة، 
تحــت اســم وزارة الثقافــة فــي يونيــو 2018م، للعمــل بصــورة متواصلــة علــى تعزيــز تــراث وثقافة 

المملكــة، كمــا جــرى تأســيس 11 هيئــة ثقافيــة مســتقلة فــي عــام 2020م، هــي :

جعل الثقافة نمط حياة
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البحــث والمســح والتنقيــب األثري فــي 
محافظــة العــال

ــا مــع وجــود هيــاكل فريــدة مــن نوعهــا فــي شــمال غــرب شــبه الجزيــرة  التنقيــب عــن 79 معلًم
العربيــة -دوائــر وهيــاكل "المســتطيل "الحجريــة- التــي تعــود إلــى األلفيــة السادســة قبــل الميــاد.

تخزين 2151 قطعة تراثية وفنية ابتداًء من نهاية عام 2020م.
 

تسجيل 340 سمة أثرية، واكتشاف 1,949 قطعة أثرية في مشروع دادان األثري.

توســيع المســح الجــوي واألرضــي المســتهدف فــي محافظــة خيبــر، ورســم الخرائــط وتصويــر عــدد 
أكبــر مــن المواقــع فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك تصويــر أكثــر مــن 7,000 موقــع تراثــي.

االنتهــاء مــن مســح معمــاري كامــل للمرحلــة األولــى وتصميــم إرشــادات الحفــظ، واالنتهــاء مــن 
تثبيــت وحفــظ المنطقــة التجريبيــة )30 وحــدة( فــي المدينــة القديمــة بالعــا.

توثيــق أكثــر مــن 30 ألــف موقــع فــي محافظــة العــا مــن قبــل فريــق دولــي مــن علمــاء اآلثــار، 
باســتخدام تقنيــات مســح متقدمــة، مثــل المســح األرضــي وبيانــات االستشــعار عــن بعــد.
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إدراج مواقع تراثية سعودية في قائمة 
"اليونسكو" 

حي الطريف في الدرعية التاريخيةالِحجرجدة التاريخية

واحة األحساءالرسوم الصخرية في حائل

وصــل عــدد المواقــع الســعودية المســجلة فــي قائمــة منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافــة "اليونســكو"، إلــى خمســة مواقــع حتــى عــام 2020م، وتأتــي هــذه الخطــوة للحفــاظ علــى 
ــع المســتويات فــي  ــى جمي ــر المرافــق والجــذب الســياحي عل المــوروث التاريخــي العالمــي، وتطوي

المملكــة، والمواقــع الخمســة هــي:
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تزخــر مناطــق المملكــة بالمواقــع التراثيــة القابلــة للزيــارة، والتــي ارتفعــت مــن 241 موقًعــا فــي عــام 
2017م إلــى 354 موقًعــا فــي العــام الحالــي. حيــث أصبــح عــدد عناصــر التــراث الثقافــي غيــر المــادي 
ــد أن  ــة )اليونســكو( 8 عناصــر بع ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــة األمــم المتح المســجل لــدى منظم
كان عددهــا 3 عناصــر فقــط قبــل إطــاق الرؤيــة، ووصــل عــدد مواقــع التــراث العمرانــي المســجلة 
فــي ســجل التــراث الثقافــي الوطنــي إلــى 1,000 موقــع فــي عــام 2020م، وذلــك مقارنــة بـــ 400 

موقــع فقــط فــي عــام 2016م.

ارتفاع عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة

يأتــي فــي إطــار خطــة لتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة وتعزيــز الوعــي بأهميــة الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي 
والتاريخــي والطبيعــي االســتثنائي بمحافظتــي العــا وخيبــر، حيــث تــم إشــراك نحو 2,500 شــاب وشــابة 
مــن محافظــة العــــا وتدريبهــم مــن خــال المحاضــرات و الجــوالت الميدانيــة والنشــاط التطوعــي، 

ليكونــــوا ســــفراء يــؤدون دوًرا محورًيــا فــي صــون تــراث العــا وبيئتهــا وطبيعتهــا لألجيــال القادمــة.

إطالق برنامج "حماية" 
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    افتتــاح المواقــع التراثيــة فــي العــا )الحجــر، دادان، جبــل عكمــة(، مــن خــال تطويــر مواصفــات 
عالميــة لتشــغيل المواقــع ومعاييــر لتقييــم األداء وتجربــة الزائــر، وتهــدف تلــك العمليــة لتحويــل 
الموقــع إلــى وجهــة عالميــة، إضافــة إلــى تطويــر مفهــوم تجربــة الزائــر وتوســيع نطــاق البعــد التراثــي 
ليشــمل الثقافــة والفنــون، ممــا يســهم فــي زيــادة فرصــة تطويــر األنشــطة التفاعليــة المتنوعــة 

ــزوار. والمتجــددة لل

   إحيــاء المبانــي التراثيــة فــي منطقــة الســوق القديــم فــي طريــق البخــور، عبــر تنفيــذ أعمــال ترميم 
البيــوت الطينيــة بتطبيــق أعلــى الممارســات، ومشــاركة المجتمــع المحلــي، وإضافــة عناصر لجذب 
الــزوار مــن خــال أعمــال التصميــم التراثيــة لمختلــف ســاحات وأركان الســوق، وتفعيــل المحــات 
عبــر اســتقطاب أصحــاب المهــن ورواد األعمــال مــن المجتمــع المحلــي، حيــث يحتــوي الســوق 
فــي المرحلــة الحاليــة علــى 31 دكاًنــا، جهــزت بمــا يضمــن تجربــة ثريــة ومتنوعــة لــزوار ســوق البلــدة 

القديمة.

تفعيل المواقع التراثية

ي
يو

 ح
ع

مــ
جت

م

57



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

تأسيس مجمع الملك سلمان للغة العربية
يعمــل علــى تعزيــز الهويــة الثقافيــة العربيــة، عبــر دعــم تطبيقــات ومنتجــات وأبحــاث اللغــة العربيــة 
ــي واإلســامي، وقــد تأســس المجمــع فــي ســبتمبر 2020م، ويســعى  ــن العرب فــي المملكــة والعالمي
ليكــون مرجعيــة عالميــة مــن خــال نشــر اللغــة العربيــة وحمايتهــا، ودعــم أبحاثهــا وكتبهــا المتخصصــة، 
والمســاهمة فــي خلــق مســارات جديــدة فــي القطــاع الثقافــي مــن خــال أدواره المرتبطــة باللغــة العربيــة 

وتطبيقاتهــا اللغويــة الحديثــة. 

اعتماد 2020م عاًما للخط العربي
يشــكل الخــط العربــي ركيــزة أساســية تقــوم عليهــا اللغــة العربيــة، ولــه تاريــخ ثــري علــى مســتوى الهندســة 
والتفاصيــل والشــكل والجماليــات، ونظــًرا لمــا يمثلــه مــن أهميــة واتصــال وثيــق باللغــة العربيــة، أطلقــت 
مبــادرة عــام الخــط العربــي مــن خــال إقامــة عــدد مــن المعــارض والفعاليــات الثقافيــة، وضمــت أبــرز 
هــذه الفعاليــات إقامــة معــرض "جداريــات الخــط العربــي"، "مانــداال الحــروف"، وتفاعــًا مــع المبــادرة تــم 
إطــاق "منصــة الخطــاط" إلبــراز جماليــات الخــط العربــي، وإقامــة معــرض "القصــر األحمــر" فــي الريــاض 

وجــدة، ومعــرض "بينالســور الريــاض".
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تدشين مبادرة الجوائز 
الــثــقــافــيــة الـوطـنـية

إعامًيــا  والمتميزيــن  اد  بالــروَّ لاحتفــاء  تأتــي 
ــا وباإلنجــازات واإلنتــاج الثقافــي لألفــراد  ومجتمعًي
مختلــف  فــي  والمؤسســات  والمجموعــات 
القطاعــات الثقافيــة، وتعــد المبــادرة األضخــم علــى 
واإلنتــاج  المحتــوى  لتشــجيع  وتهــدف  اإلطــاق 
المــادي  الدعــم  تقديــم  إلــى  إضافــة  الثقافــي، 

للفائزيــن. والمعنــوي 

زيـادة فـرص احـتـراف الـعـامـلـيـن 
فـي القطاع الثقافي

عبــر إدراج أكثــر مــن 400 مهنــة ثقافيــة ضمــن التصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن عــام 2020م، 
بهــدف تحويــل المبدعيــن الســعوديين مــن مســتوى الهوايــة إلــى مســتوى االحتــراف الحقيقــي، وهــو 
مطلــب رئيــس لمشــروع النهــوض بالقطــاع الثقافــي الســعودي، وجعلــه صناعــة مؤثــرة ومنتجــة وفّعالــة 

ــا. ــا واقتصادًي اجتماعًي
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تأسيس البنية التحتية 
لـــــقـــــطــــاع األفــــالم

المحليــة  المواهــب  اكتشــاف  لجهــود  تعزيــًزا  يأتــي 
ا،  ودعمهــا، ممــا أســهم فــي إنتــاج 45 فيلًمــا ســعوديًّ
الشــرق  فــي  الثانيــة  للمرتبــة  المملكــة  ووصــول 
حيــن  فــي  التذاكــر،  مبيعــات  حيــث  مــن  األوســط 
يعــد إطــاق برنامــج تطويــر المواهــب فــي صناعــة 
األفــالم تمكيًنــا للموهوبيــن فــي المشــهد اإلبداعــي، 
متضمًنــا دورات تدريبيــة وورش عمــل فــي جميــع 
أهــم  مــع  بالتعــاون  األفــام  صناعــة  تخصصــات 

العالــم.  فــي  العلميــة  الجامعــات والمؤسســات 

زيادة حركة التأليف في المملكة
ارتفــع عــدد المؤلفــات المحليــة مــن 6,124 فــي عــام 2016م إلــى 17,570 فــي نهايــة عــام 2019م 

ارتفاًعا بنســبة %187.
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بناء وتشغيل مسرح مرايا
أطلــق عليــه هــذا االســم نظــًرا الكتســاء واجهتــه بالمرايــا العماقــة العاكســة لســحر الطبيعــة الخابــة 
فــي محافظــة العــا، وهــو مبنــى مكعــب بطــول وعــرض 100م وارتفــاع 25م، بمســاحة متعــددة 
االســتخدامات تزيــد علــى 25 ألــف م2، وفــي مــارس 2020م دخل المبنى موســـوعة غينيـــس لألرقام 

القياسية كأكبـــر مبنـــى مغطـــى بالمرايـا فـي العالـم.

رغــم تحديــد مســتهدف لأليــام والفعاليــات الثقافيــة فــي المملكــة لعــام 2020م والمقــدر بـــ61 
يوًمــا ثقافًيــا، تضاعفــت األيــام الثقافيــة لتصــل إلــى 235 يوًمــا ثقافًيــا، وذلــك بالعمــل ضمــن إطــار 

ومنظومــة متكاملــة يديرهــا موهوبــون فــي المجــال، إضافــة إلــى تســهيل المبــادرات الثقافيــة. 

مضاعفة عدد أيام الفعاليات الثقافية في المملكة

يأتــي ذلــك فــي إطــار المحافظــة علــى الهويــة الوطنيــة وتوريثهــا لألجيــال القادمــة، عبــر تطويــر 
ــن المســجلين فــي  ــدد الحرفيي ــة، وقــد وصــل ع ــة للعالمي ــات الحرفي ــن والوصــول بالمنتج الحرفيي
الجمعيــة إلــى نحــو 5,000 حرفــي وحرفيــة، وتصــدرت مكــة المكرمــة بـــ 1,077 منهــم، ثــم المنطقــة 

الشــرقية بـــ 647، ثــم منطقــة الريــاض بـــ 603. 

إطالق جمعية الحرفيين السعوديين
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رفاهية
اإلنسان

فــي إطــار تعزيــز جــودة الحيــاة فــي المملكــة، وضعت 
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، عــدًدا مــن 
البرامــج والمبــادرات الهادفــة إلــى تحســين نمــط حياة 
الفــرد واألســرة، وبنــاء مجتمــع ينعم أفراده بأســلوب 
ــر فــي  ــاة متــوازن، وألن رفاهيــة النفــس لهــا األث حي
تحقيــق النجاحــات، وتقديــم أقصــى مــا يمكــن أن 
يقدمــه الفــرد لنفســه ومجتمعــه ووطنــه، كان تركيــز 
الرؤيــة  علــى جعــل حيــاة ســكان المملكــة أكثــر حيويــة 
وثــراء، وذلــك عبــر إشــراكهم فــي األنشــطة الثقافيــة 
والترفيهيــة والرياضيــة التــي تســهم فــي تعزيــز جودة 

الحيــاة للجميــع.
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جــاءت المملكــة فــي المرتبــة األولــى عربيــا فــي تقريــر الســعادة العالمــي، الصــادر عــن 
شــبكة حلــول التنميــة المســتدامة التابعــة لألمــم المتحــدة لعــام 2021م، وحلــت فــي 
المرتبــة 21 عالمًيــا فــي مؤشــرات الســعادة، والتــي ركــزت علــى قيــاس تأثيــر تداعيــات 
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( علــى مقومــات الســعادة وجــودة 

الحيــاة عالمًيــا.

تصدر المملكة في مؤشر السعادة

يمثــل قطــاع الترفيــه فــي المملكــة جــزًءا مهًمــا مــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة، ويوفــر فــرص عمــل للمواطنيــن ويمنــح المــدن الســعودية قــدرة تنافســّية 
ــة، وقــد نفــذ أكثــر مــن 2,000 فعاليــة رياضيــة وثقافيــة وتطوعيــة بواقــع أكثــر  دولّي
مــن 26 ألــف يــوم فعاليــة، حضرهــا مــا يزيــد علــى 46 مليــون زائــر حتى عــام 2020م.

تفعيل الفعاليات الترفيهية
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خطــوة أتــت عــام 2018م بالشــراكة بيــن شــركة الترفيــه الســعودية SEVEN المملوكــة لصنــدوق 
االســتثمارات العامــة وشــركة AMC، وقــد تاهــا افتتــاح 32 دار ســينما أخــرى فــي مختلــف مناطــق 
المملكــة ليصــل العــدد إلــى 33 دار ســينما فــي 12 مدينــة ضمــن 6 مناطــق إداريــة فــي المملكــة، 
وجــرى ترخيــص 11 شــركة متخصصــة فــي تشــغيل دور الســينما، تســع منهــا شــركات دوليــة، ممــا 

ولــد أكثــر مــن 2,500 وظيفــة مباشــرة منــذ إطــاق الســينما فــي الســعودية.

افتتاح دور السينما
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نمو القطاع الرياضي في المملكة
كان إلطــالق رؤيــة المملكــة 2030 أثــر غيــر مســبوق فــي القطــاع، إذ نمــت ممارســة الرياضــة 
األســبوعية للمواطنيــن مــن 13% عــام 2015م إلــى 19% عــام 2019م، ووثقــت األرقــام فــي 

القطــاع إنجــازات عــدة، منهــا:

 50 مــن  الرياضيــة  المجموعــات  عــدد  زيــادة 
ــى 451  ــام 2015م إل ــة فــي ع ــة رياضي مجموع

2020م. عــام  فــي  مجموعــة 

إطــاق أول بطولــة مجتمعيــة للســيدات لكــرة القــدم فــي عــام 2020م، وتأســيس منتخبــات نســائية 
ألول مــرة، حيــث وصلــت بعــد إطــاق الرؤيــة إلــى 25 منتخًبــا فــي 2020م.

مشــاركة 72 العبــة ســعودية فــي أكبــر بعثــة 
نســائية فــي تاريــخ المملكــة فــي دورة ألعــاب 
فــي  للســيدات  الخامســة  العربيــة  األنديــة 
الشــارقة عــام 2020م، وقــد حققــت البعثــة 12 

ميداليــة.
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تأهيل العبة إلى دوري ألعاب الرياضات 
البارلمبية في طوكيو 2021م

استضافة عديد من الفعاليات الرياضية 
ذات طابع عالمي فريد

وصــل عــدد الفعاليــات التــي اســتضافتها المملكــة أكثــر مــن 50 فعاليــة وبطولــة رياضيــة عالميــة، وذلــك 
مــن عــام 2018م إلــى عــام 2020م، وذلــك بحضــور أكثــر مــن مليونــي زائــر، ومــن تلــك البطــوالت: 

كأس السوبر اإليطالي لكرة القدم، بحضور 23.3 ألف شخص.
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فعالية " WWE" للمصارعة الحرة.

)ســوبر  لألنديــة  اليــد  لكــرة  العالــم  كأس 
متفــرج. ألــف   16 بحضــور  جلــوب( 

كأس الســوبر اإلســباني لكــرة القــدم، بحضــور  
إجمالــي 158 ألــف شــخص علــى مــدى البطولة.

سباق الدرعية فورموال E للسيارات الكهربائية.
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مبــاراة الماكمــة )صــراع الكثبــان الرمليــة( بين الماكم البريطانــي "Anthony Joshua"، وبطل العالم 
ــة التاريخيــة، وحققــت نســبة مشــاهدات  "Andy Ruiz"، والتــي جــرت فــي ديســمبر 2019م بالدرعي

هائلــة عالمًيــا بأكثــر مــن 1.5 مليــون مشــاهد فــي بريطانيــا فقــط.

ــام 2018م 9 بطــوالت  ــذ ع اســتضافت المملكــة من
ــة. ــة للســيارات والدراجــات الناري عالمي
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تأســس فــي عــام 2018م كجهــة تنظيميــة لقيــادة الرياضــة المجتمعيــة فــي 
المملكــة، ويعمــل علــى تطويــر الرياضــات المجتمعيــة لزيــادة نســبة ممارســة 
النشــاط البدنــي إلــى 40% مــن ســكان المملكــة بحلــول عــام 2030، وقــد أطلــق 
عــدة فعاليــات جــاء بعضهــا تحــت عنــوان "يــوم النشــاط العائلــي"، التــي شــارك 
فيهــا أكثــر مــن 130 ألــف شــخص مــن مختلــف مناطــق المملكــة، بهــدف تعزيــز 

ممارســة الرياضــة بيــن أفــراد المجتمــع.

تكثيف فعاليات "اتحاد الرياضة للجميع"

ــات باالســتمرار فــي  ــم للراغب ــح فرصــة اللعــب والتعل ــع"، تتي ــاد الرياضــة للجمي ــادرة مــن "اتح هــي مب
مجــال الرياضــة كمدربــات أو َحكمــات مــن خــال تقديــم عديــد مــن الــدورات، وقــد أقــرَّ أن يكــون الــدوري 
للســيدات مــن ســن 17 عاًمــا فمــا فــوق، مــع تخصيــص جائــزٍة قدرهــا 500 ألــف ريــال للفريــق الفائــز 
بــكأس بطولــة الــدوري، وتأتــي ضمــن مبــادرات عــدة لزيــادة نســبة ممارســة األنشــطة البدنيــة فــي جميــع 

أنحــاء المملكــة، وترســيخ ثقافــة الرياضــة فــي المجتمــع.

مبادرة دوري كرة القدم المجتمعي للسيدات
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بهــدف تشــجيع جميــع األعمــار علــى بنــاء عــادات صحيــة ونشــطة، ففــي نوفمبــر 2020م أطلــق االتحــاد 
الســعودي للرياضــة للجميــع ســباقين للرجــال وســباقين للســيدات فــي كل مــن مدينتــي الريــاض والخبــر، 

إذ يلعــب االتحــاد دوًرا رئيًســا فــي تعزيــز قيــادة الدراجــات الهوائيــة فــي المملكــة.

انطالق بطولة الدراجات الهوائية للهواة
من الرجال والسيدات

تهــدف إلــى تنميــة القيــم واالتجاهــات الســليمة والعمــل التطوعــي وخدمــة المجتمــع، وقــد بلــغ عددهــا 
نحــو 1,000 نــادي حــي فــي كافــة مناطــق المملكــة، وقــد اســتفاد منهــا نحــو 1.7 مليــون مســتفيد.

افتتاح أندية أحياء تعليمية وترفيهية
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تعظيم دور الرياضة في التعريف بوجهات 
المملكة وتضاريسها من خالل

     اســتضافة المملكــة النســخة الـــ 42 مــن رالــي داكار للمــرة األولــى فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
والــذي نظــم فــي عــام 2020م انطاًقــا مــن مدينــة جــدة ووصــوال إلــى القديــة قاطًعــا مســافة تصــل إلــى 

نحــو 9 آالف كلــم وبمشــاركة 342 مركبــة.

ــا،  ــا عالمًي ــا يمثلــون 18 فريًق      تنظيــم ســباق "طــواف الســعودية 2020"، وذلــك بمشــاركة 126 دراًج
حيــث ُقســم الســباق إلــى 5 مراحــل تغطــي مســافة 755 كلــم مــن مناطــق المملكــة.

علــى الرغــم مــن فــرض جائحــة فيــروس كورونا المســتجد 
)كوفيــد - 19( قيــوًدا علــى حريــة الحركــة، أقيمــت دورات 
تدريبيــة افتراضيــة فــي تنميــة المهــارات الحياتيــة عبــر 
عديــد مــن أنديــة األحيــاء علــى مســتوى المملكــة، دعمــت 
ممارســة األنشــطة الرياضيــة أثنــاء فتــرة الحجــر المنزلــي، 

وقــد اســتفاد منهــا نحــو 118 ألــف مســتفيد.

دورات افتراضية لتنمية 
المهارات الحياتية
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اقتصاد
مزدهر

مــن الركائــز الرئيســة لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 
توفيــر بيئــة تطلــق إمكانــات األعمــال وتوّســع القاعــدة االقتصاديــة 
وتوفــر فــرص عمــل لجميــع الســعوديين. وتســعى برامــج تحقيــق 
الرؤيــة لضمــان ذلــك باالســتفادة مــن الموقــع الفريــد لهــذا الوطــن  
االســتثمارات  مــن  مزيــد  جــذب  علــى  تشــجع  التــي  وإمكاناتــه، 
العالميــة. وعملــت برامــج الرؤيــة علــى توظيــف القــدرات واســتثمار 
ــوام  ــة، وقــد تحقــق خــال األع ــا المملك مكامــن القــوة لتنمــو به
الخمســة الماضيــة طموحــات كبــرى وأرقــام قياســية فــي عمليــات 
التوظيــف، وفتــح الفــرص االســتثمارية، وتحســين بيئــة األعمــال، 
ــاد  ــص نســبة االعتم ــدة، وتقلي ــدة واع ــات جدي واســتحداث قطاع

علــى النفــط. 
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من منجزات الرؤية نحو "اقتصاد مزدهر"
ما قبل الرؤية 2020م

369
مليار ريال

166
مليار ريال اإليرادات

غير النفطية

5.321
مليارات ريال قيمة االستثمار األجنبي 

المباشر في السعودية

17.625
مليار ريال 

%2 %8 نسبة التوطين في 
الصناعات العسكرية

9,984
مصنًعا

7,206
مصانع عدد المصانع

15
 يوًما بمراجعة

8 جهات حكومية

30
 دقيقة فقط

وبخطوة واحدة إلكترونًيا
تأسيس الشركات 
وإجراءات استخراج 

السجل التجاري

نسبة الناتج المحلي
غير النفطي من الناتج 

المحلي اإلجمالي

%59%55
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3.5
ماليين منزل

1.2
مليون منزل تغطية شبكات

األلياف الضوئية

نسبة العاملين من 
األشخاص ذوي اإلعاقة 

القادرين على العمل

%7.7 %12

ما قبل الرؤية 2020م

15,056 بحًثا 33,588 بحًثا عدد األبحاث
العلمية المنشورة

%13 %23
نسبة االلتحاق 

برياض األطفال 

مشاركة المرأة
في القوة العاملة 

%19.4 %33.2
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ابتــداًء مــن حصــول كل طفــل ســعودي - أينمــا كان - علــى فــرص التعليــم عالــي الجــودة 
وفــق خيــارات متنوعــة، حتــى تمكيــن الشــباب والنســاء ورعايــة المواهــب والفئــات الخاصــة 
وتشــجيع الكبــار علــى مواصلــة تعليمهــم، وضعــت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 
أهداًفــا عــدة لمواصلــة االســتثمار فــي التعليــم والتدريــب، وتزويــد أبنــاء المملكــة بالمهــارات 

والمعــارف الازمــة لوظائــف المســتقبل.

التدريب وتنمية
المهارات 
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نجاح تجربة التعليم
عن بعد

المســتجد  كورونــا  فيــروس  جائحــة  أثــرت 
)كوفيــد-19( فــي قطــاع التعليــم وعــدم ذهــاب 
خطــوات  فاتخــذت  مدارســهم،  إلــى  الطلبــة 
تســـاعــــد الطـــــلبة علــى االســـتمــــــرار فــي عمليــة 
الخطــوات،  تلــك  ومــن  يســر،  بــكل  التعليــم 
بأحــدث  افتراضّيــة  تعليــم  منصــة  تدشــين 
المعاييــر العالميــة للتعليــم عــن ُبعد )مدرســتي(، 
وبلــغ عــدد الــدروس االفتراضيــة الُمنشــأة أكثــر 
مــن 148 مليوًنــا، ومعــدل متوســط إنشــاء 
 1.1 مــن  أكثــر  يومًيــا  االفتراضيــة  الــدروس 

مليــون.

رفع نسبة االلتحاق في مرحلة رياض األطفال
ــى %23  ــاض األطفــال مــن 13% فــي 2015م إل ــة ري تظهــر األرقــام ارتفــاع نســبة االلتحــاق فــي مرحل
فــي 2020م، فــي حيــن زادت نســبة إســناد تدريــس الصفــوف األوليــة )بنيــن( للمعلمــات فــي المــدارس 
الحكوميــة إلــى 11%، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين أكثــر مــن 300 ألــف مســتفيد مــن خدمــات الروضــة 

االفتراضيــة حتــى عــام 2020م. 
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ريادة المملكة بحثيا في 
مواجهة )كوفيد - 19(

حــازت المملكــة المرتبــة األولــى عربًيــا والـــ 14 عالمًيــا فــي 
نشــر أبحــاث جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19(، 
ــادة والســبق علــى مســتوى العالــم فــي  وكان للمملكــة الري
دعــم جهــود الجامعــات لنشــر األبحــاث، فيمــا حّققــت المرتبــة 
الـــ 12 علــى مســتوى دول مجموعــة العشــرين، وذلــك وفًقــا 
العلــوم Web of Science، كمــا  بيانــات شــبكة  لقاعــدة 
المملكــة  إنتــاج  84% مــن  الســعودية  الجامعــات  نشــرت 
ألبحــاث كورونــا، وبلــَغ عــدد األبحــاث المنشــورة بشــكل عــام 
علــى مســتوى المملكــة 915 بحًثــا علمًيا مرتبطــة بالفيروس.

ارتفاع النشر في البحث العلمي بنسبة %120
ــة جهــود البحــث العلمــي فــي الجامعــات والمراكــز البحثيــة، حيــث ُتعــّد هــذه هــي  ــادرات الرؤي دعمــت مب
التجربــة األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة التــي تهــدف لمســاعدة الجامعــات فــي وضــع اســتراتيجية وهويــة 
ــره، وقــد اعُتمــد لتمويــل ذلــك 350  ــم أث ــى رفــع جــودة النشــر العلمــي، وتعظي ــة خاصــة تعمــل عل بحثي

مليــون ريــال، وارتفــع عــدد البحــوث المحّكمــة المنشــورة الصــادرة مــن الجامعــات الحكوميــة كالتالــي:

  المستهدف عام 2020 = 18 ألف بحث.

  المحقق عام 2020 = 33.6 ألف بحث.
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ارتفاع نسبة قبول 
خريجي الثانوية في 

التدريب المهني
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زيادة عدد براءات االختراع المسجلة التي منحت لمنسوبي 
الجامعات السعودية الحكومية للعام 2020م، وقد بلغت 

143 براءة اختراع على المستويين المحلي والدولي.

الثانويــة  ارتفــاع عــدد خريجــي  أظهــرت اإلحصــاءات 
المســتكملين للتعليم في المؤسســة العامة للتدريب 
التقنــي والمهنــي، حيــث كان المســتهدف %12.5 
 .%23.77 إلــى  وصلــت  وقــد  2020م،  عــام  فــي 
وتهــدف المؤسســة إلــى رفــع جــودة مخرجــات برامــج 
التعليــم وزيــادة عــدد الخريجيــن، كذلــك دعــم وتشــجيع 

البحــث العلمــي بقطاعيــه العــام والعالــي.

143
براءة اختراع
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  إنشــاء مســار التميــز: الــذي يهــدف إلــى تحقيــق متطلبــات التنميــة الشــاملة وفــق رؤيــة 
المملكــة 2030، وذلــك لرفــع مســتوى التأهيــل العلمــي للطــاب والطالبــات عــن طريــق 
ابتعاثهــم إلــى مؤسســات تعليميــة عالميــة متميــزة، بمــا يســهم فــي تنميــة وصقــل معارفهــم 

وقدراتهــم فــي المجــاالت والتخصصــات المختلفــة.

  إنشــاء برنامــج االبتعــاث الثقافــي: وهــو أول برنامــج لابتعــاث الخارجــي فــي مجــال 
والدكتــوراه  والماجســتير  البكالوريــوس  لمراحــل  واآلثــار  واألفــام  والمســرح  الموســيقى 
بالمملكــة، ويهــدف إلــى تزويــد القطاعــات الثقافيــة بالكفــاءات والقــدرات البشــرية المتســلحة 
بالعلــم والموهبــة واإلبــداع والطمــوح، للمســاهمة فــي مســتقبل ثقافــي غنــي ومزدهــر.

ــب  ــدة لتدري ــة الرائ ــه: بالشــراكة مــع إحــدى الشــركات األمريكي   إنشــاء برنامــج رواد الترفي
ــى المهــارات الازمــة فــي القطــاع الترفيهــي. الســعوديين عل

  إنشــاء األكاديميــة الســعودية الرقميــة: هــي إحــدى أهــم المبــادرات النوعيــة الوطنيــة 
التــي تعنــى بتطويــر القــدرات الرقميــة ألبنــاء وبنــات المملكــة فــي مجــال التقنيــات الحديثــة 
والمتقدمــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وتطبيــق أفضــل التجــارب الدوليــة، وتعتمــد علــى 
برامــج التمهيــن التــي تســتهدف التأهيــل للوظائــف النوعيــة المرتبطــة بالتقنيــات الحديثــة.

  تدشــين 14 معمــاًل لالبتــكار الرقمــي: حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن شــبكة معامــل 
االبتكار الرقمي 26 ألف مستفيد، وبمجموع معسكرات تدريب وصل إلى 260 برنامًجا. 

     
  إنشــاء مشــروع "برنامــج صّنــاع األفــالم الرقمــي": وذلــك بالتعــاون مــع ثــاث مؤسســات 
علميــة عالميــة مرموقــة، هــي "المعهــد البريطانــي لصناعــة األفــام )BFI(، ومدرســة الفنــون 
ــارات  ــد مه ــوس )USC(، ومعه ــوس أنجل ــا فــي ل ــوب كاليفورني ــة جن الســينمائية فــي جامع
اإلعــام اإلبداعــي )CMS( فــي اســتوديوهات بــن وود فــي بريطانيــا. ويتضمــن المشــروع 21 

برنامًجــا تدريبًيــا فــي تخصصــات الصناعــة الســينمائية.

  إنشــاء المعهــد العقــاري الســعودي: ُيعــد الــذراع األكاديميــة للهيئــة العامــة للعقــار لتعليــم 
وتدريــب ونشــر أفضــل الممارســات العالميــة فــي القطــاع العقــاري، وقــد ُدرب فيــه نحــو 43.7 

ألــف متــدرب بنهايــة عــام 2020م.

تولــي المملكــة اهتماًمــا بالًغــا بتمكيــن أجيال المســتقبل عن طريــق رفع جاهزيتهم 
ــم واســتثمارها فــي  ــى العال ــا عل ــراء انفتاحه ــا ج ــي تمنحه الســتغال الفــرص الت

عديــد مــن القطاعــات غيــر المســتغلة ســابًقا، وتشــمل بعــض تلــك البرامــج:

إنشاء عدد من برامج العلوم والمعرفة
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TIMSS التقدم في اختبارات
ــا بيــن دورتيــن  حصلــت المملكــة علــى المرتبــة الثانيــة بيــن دول مجموعــة العشــرين تقدًم
متتاليتيــن )2015م و2019م( فــي نتائــج اختبــارات TIMSS لعــام 2019م، وثانــي أعلــى دولــة 
تقدًمــا فــي مجمــوع التحســن فــي العلــوم والرياضيــات للصــف الرابــع، والدولــة األولــى فــي 

مجمــوع التحســن فــي العلــوم والرياضيــات للصــف الثانــي المتوســط.
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العمل على رفع نسبة 
القيادات النسائية 

في سوق العمل
عبــر إدراج عديــد مــن البرامــج التدريبيــة القياديــة 
للمــرأة بالتعــاون مــع أفضــل الجامعــات والمعاهــد 
حــول العالــم، حيــث انُتهــي مــن تدريــب 260 قياديــة 
و246 مديــرة، ممــا يدعــم تحقيــق هــدف زيــادة 
ــى  ــة إل ــرأة فــي ســوق العمــل، إضاف مشــاركة الم
ــر مــن المجتمــع لدخــول ســوق  ــات أكث ــن فئ تمكي

ــه. العمــل ورفــع جاذبيت
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ارتفاع نسبة المنتظمين دراسًيا من األيتام 
بلغــت القيمــة المحققــة للمؤشــر 100% مقابــل القيمــة المســتهدفة 97% حســب بيانــات المؤشــر للربــع 
الرابــع مــن عــام 2020م، ويقيــس المؤشــر الطــاب المنتظميــن دراســًيا فــي مراحــل التعليــم األساســية 
مــن فئــة األيتــام، ويهــدف إلــى رفــع هــذه النســبة بشــكل تصاعــدي لتمكيــن األيتــام مــن االســتقال 

واالندمــاج فــي المجتمــع.

إطالق منصة "دروب"
منصــة تدريبــة لتطويــر قــدرات القــوى الوطنية ورفــع مهاراتهم، إضافة إلى إكســابهم المهارات 
الوظيفيــة التــي تدعــم حصولهــم علــى الوظيفــة المناســبة واالســتقرار فيهــا وفــق متطلبــات 

ســوق العمــل الســعودي، وقــد ُقدمــت برامــج تدريبيــة لـــ 1.8 مليــون مســتفيد.
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إطالق 104مراكز للعلوم 
 STEM والرياضيات

داخــــل  متمركــــزة  علمّيــــة  مقــــار  مراكــز   104 دشــنت  حيــث 
ــة مدرســــّية  ـّ المــدارس، وهــي تعــــد مجتمعــــات تعلــــم مهنيـ
وفــق منهجيــة )STEM(، لتصبــح المــدارس بيئــة جاذبــة ومليئــة 
بالتجــارب المفيــدة، تركــز علــى التقنيــة واالبتــكار، بمــا يــؤدي إلــى 
رفــع الكفايــة المهنيــة للمعلميــن والمشــرفين لتعليــم المــواد 

ــة. العلمي
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تأسيس أكاديمية 
صندوق التنمية 

الصناعية

عقد شراكات استراتيجية مع معاهد عالمية

الموجهــة  البشــرية  القــدرات  بنــاء  بهــدف 
والمنظومــة  وموظفيــه  الصنــدوق  لعمــاء 
الصناعيــة، وذلــك عبــر التركيــز علــى خبــرات 
الصنــدوق الرئيســة، باســتخدام أحــدث طــرق 
وأســاليب التعليــم المتنوعــة والمتطــورة بمــا 
لتكــون  الوطنيــة،  األهــداف  مــع  يتماشــى 
البشــرية  القــدرات  وبنــاء  للمعرفــة  منصــة 
الموجهــة للقيــادات الصناعيــة، وقــد أنجــزت 
األكاديميــة 20 برنامًجــا تدريبًيــا لمــا يزيــد عــن 

مســتفيًدا.  1,960

تشــمل بعــض تلــك الشــراكات تدريــب وتعليــم الطهــي فــي أهــم المعاهــد العالميــة، وقــد انُتهــي 
مــن ابتعــاث الطــاب والطالبــات الســعوديين دولًيــا إلــى تلــك المعاهــد، وُطبق االبتعــاث الداخلي 

فــي المعهــد العالــي للســياحة والضيافــة لتدريــب الطــاب علــى فنــون الطهــي.
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تأســيس األكاديمية 
الوطنيـة للطيـران

االقــتصــــادية،  عبداللـــه  الملـــك  بمدينـــة  ُدشــنت 
وذلــك بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة 
والخاصــــة، بهــــدف تدريــــب 450 طيــــارًا و1,200 
ــة  ــاع صناع ــة قطـــ ــنوًيا، وخدمــ ــة ســ ــي صيانــ فنــ

ــي. ــى المســتوى الوطن ــي عل ــران المتنامــــ الطيـــ

تــم تأســيس األكاديميــة الماليــة التــي تعمــل علــى تقديــم حلــول 
المالــي  القطــاع  فــي  الممارســين  لتزويــد  متنوعــة  تطويريــة 
ذوي  أو  مبتدئيــن  كانــوا  ســواء  الازمــة  والمهــارات  بالمعرفــة 
ــى  ــل 2020م صــدرت الموافقــة عل ــرات متقدمــة. وفــي أبري خب
تحويلهــا مــن معهــد إلــى أكاديميــة باســم )األكاديميــة الماليــة( 

واعتبارهــا جهــة مســتقلة إدارًيــا ومالًيــا.

تأسيس األكاديمية المالية
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مبادرات 
لتنمية القدرات 

السياحية

إنشاء أكاديمية
"مهد الرياضية"

مــن  ألــف   100 مــن  أكثــر  تدريــب  عبــر 
بعــد  موظفــي الصفــوف األماميــة عــن 
برامــج  ضمــن  تدريبًيــا  مجــااًل   14 علــى 

الســياحية. القــدرات  تنميــة 

ويتبّنــى  ويطــّور  يكتشــف  وطنًيــا  مشــروًعا  ُتعــد 
ضمــن  والمــدن  المناطــق  كافــة  فــي  المواهــب 
ــة  ــى تنمي ــة، وتهــدف إل ــة والجماعي األلعــاب الفردي
المواهــب وصناعــة أجيــال مــن األبطــال  قــدرات 

الرياضييــن.
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"اليونسكو" تعتمد مدينة 
الجبيل الصناعية أول مدينة 

تعّلم عالمية في المملكة
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  اختــارت 
فــي  عالميــة  تعلــم  مدينــة  كأول  الصناعيــة  للجبيــل  "اليونســكو" 
ــم مــدى الحيــاة  المملكــة، والمدينــة تســهم فــي إيجــاد ثقافــة للتعّل
األعمــار  األفــراد مــن جميــع  الســعودي، وتزويــد  المجتمــع  داخــل 
بالمهــارات التــي يحتاجــون إليهــا للمشــاركة بنشــاط فــي التنميــة 
الوطنيــة  التحديــات  ومواجهــة  للبــاد،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

والعالميــة.
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إدراج اللغة الصينية في التعليم
بهــدف تعزيــز التنــوع الثقافــي للطــاب فــي المملكة، واإلســهام فــي بلوغ المســتهدفات الوطنية 
المســتقبلية فــي مجــال التعليــم، وقــد قــام مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس المتخصصيــن 

فــي اللغــة الصينيــة مــن جامعــة الملــك ســعود بتأليــف مقــرر اللغــة الصينيــة.
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رايدة األعمال
واالستثمارات

وظائــف  خلــق  علــى   2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  تعمــل 
للمســتقبل ودعــم االبتــكار وتعزيــز الصــادرات، مــن خــال تقديــم الخدمــات 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي تعــّد مــن أهــم محــركات النمــو 
االقتصــادي، حيــث تســعى إلــى خلــق فــرص توظيــف مناســبة للمواطنيــن 
وبرامــج  األعمــال  ريــادة  دعــم  طريــق  عــن  المملكــة،  أنحــاء  جميــع  فــي 

الخصخصــة وجــذب االســتثمارات فــي الصناعــات الجديــدة.

ريادة المملكة في مؤشر التنافسية 
العالمية

تقدمــت المملكــة للمرتبــة 12 فــي مؤشــر توفــر رأس المــال الجــريء فــي 
تقريــر التنافســية العالميــة 2020م، ضمــن أبــرز المؤشــرات الفرعيــة فــي تقريــر 
الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة الصــادر عــن مركــز التنافســية العالمــي، 
ويأتــي هــذا الترتيــب انعكاًســا لحــرص الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة 
ــة تنافســية تشــجع دخــول منشــآت  ــق بيئ ــى خل والمتوســطة "منشــآت" عل
ــرة والمتوســطة مــن النمــو  ــى الســوق، وتمكيــن المنشــآت الصغي ــدة إل جدي
والتوســع، وإيجــاد الحلــول التمويليــة المناســبة والفــرص االســتثمارية، وذلــك 

لرفــع مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 35% فــي 2030م.
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تقّدم فريد في 
كتاب التنافسية 

العالمية
ســجلت المملكــة التقــّدم الوحيــد علــى 
فــي  األوســط  الشــرق  دول  مســتوى 
العالميــة  للتنافســية  الســنوي  الكتــاب 
للتنميــة  الدولــي  المعهــد  عــن  الصــادر 
اإلداريــة لعــام 2020م، وذلــك بحصولهــا 
علــى المركــز  الثامــن علــى مســتوى دول 
مجموعــة العشــرين والـــ 24 مــن بيــن 68 

دولــة.

بــدء  مؤشــر  فــي  المملكــة  تقدمــت 
ــر ممارســة  ــع لتقري ــاري التاب النشــاط التج
األعمــال الصــادر عــن البنــك الدولــي مــن 
إلــى  2018م،  عــام  فــي   141 المرتبــة 

2019م. عــام  فــي   38 المرتبــة 
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مشاريع كبرى 
الستحداث وظائف 

مباشرة وغير مباشرة
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  مشــروع "نيــوم" حيــث يمّثــل المشــروع المنظومــة 
المســتقبلية المتكاملــة األكثــر طموًحــا واســتدامًة فــي 

العالــم للعيــش والعمــل. 

  مشــروع "القديــة" الترفيهــي الــذي ســيحتوي 
علــى أكثــر مــن 300 منشــأة ترفيهيــة وتعليميــة 
موجــودة فــي خمــس مناطــق مختلفــة، ومــن المتوقــع 
أن تجــذب القديــة 17 مليــون زائــر كل عــام، وتوفــر أكثر 
مــن 25 ألــف فرصــة عمــل، وُتســهم فــي االقتصــاد 
الســعودي بـــمبلغ 17 مليــار ريــال ســنوًيا بحلــول عــام 

2030م.

  مشــروع "البحــر األحمــر" االــذي يمتــد علــى طــول 
الجانــب  مــن  األحمــر  البحــر  ســاحل  علــى  كلــم   200
ــر مــن 90  ــى أكث ــوي عل ــًا يحت الســعودي، ويضــم أرخبي
جزيــرة، ومــن المتوقــع أن يوفــر المشــروع 70 ألــف 
فرصــة عمــل، وأن ُيســهم بمبلــغ 22 مليــار ريــال مــن 

إجمالــي الناتــج المحلــي. 

  شـركة "روشـن العقاريـة" التي تعد إحدى شـركات 
العقـــاري  والمطـــور  العامـــة،  االســـتثمارات  صنـــدوق 
الوطنـــي، التي تعمـــل علـــى تطويـر أحياء سـكنية بمعاييـر 

عالميـــة تتناســـب مـــع تطلعـــات المجتمـــع السـعودي.
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وتتحقق إنجازات عدة أبرزها:

  ارتفاع أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 447,749 منشأة في عام 2016م إلى   
    626,669 منشأة في عام 2020م.

  نمو حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء بنسبة 16% )من %22   
    في عام 2016م إلى 38% في عام 2020م(.

.GEM حسب  تقرير NECI احتلت المملكة الترتيب السابع في مؤشر حالة ريادة األعمال  

  ارتفاع إجمالي حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التمويلية بنسبة 
    6.3% )من نسبة 2% في عام 2016  إلى نسبة 8.3% في عام 2020(.

  تمكين المنشآت الناشئة ومتناهية الصغر من العمل في التجارة اإللكترونية، وذلك من 
    خال تبسيط وتسريع عملية إنشاء المتاجر اإللكترونية المتكاملة، وقد جرى إنشاء 1,000 متجر 
    إلكتروني، استفاد منها 1,000 من األفراد وأصحاب المنشآت التجارية، وبلغ إجمالي مبيعاتها 

    أكثر من 64 مليون ريال.

  المساهمة في رفع المملكة للمرتبة الثالثة على المنطقة في االستثمار الجريء، والمرتبة 12 
    على مستوى العالم، حيث لم يكن لها حضور يذكر بين دول العالم سابقا، إذ أسهمت 

    مبادرة االستثمار الجريء التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" 
    في تقدم المملكة ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، 

    خاصة أنها تهدف إلى تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي 
    األعمال، وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو االقتصاد في المملكة.

مبادرات مبتكرة لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
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أدى استكشــاف مجــاالت جديــدة لابتــكار، وتمكيــن 
رائدات األعمال من تأســيس وممارســة العمل التجاري 
دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة، إلــى نمــو حصــة 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة مــن قبــل 
ــك  ــى 38%( وذل النســاء، بنســبة 16% )مــن 22% إل
بعــد خمــس ســنوات مــن بدايــة رؤيــة المملكــة 2030.

نمو مشاركة المرأة 
في المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة
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شــهد عــام 2019م نجــاح الطــرح األولــي لشــركة أرامكــو الســعودية، بقيمــة 
تجــاوزت 110 مليــارات  ريــال وبنســبة 1.5% مــن أســهم الشــركة.

نجاح الطرح األولي لشركة أرامكو السعودية

حيث وصل عدد المكتتبين
األفراد إلى نحو

 4.9 ماليين  
 مكتتب، ضخوا نحو

49 مليار ريال

فيما جمع اكتتاب المؤسسات نحو

397 مليار ريال
ًا بذلك نسبة تغطية  مشكِّ

إجمالية تقدر

 بـ %465
كما وصلت القيمة السوقية لعماق النفط السعودي بعد طرح

أسهمه للتداول حاجز

تريليوني دوالر
وهو ما يشكل أكثر من

أخرى على مستوى العالم، األمر الذي يعكس مدى متانة ونشاط االقتصاد المحلي، وقد أسهم 
االكتتاب أيًضا في جعل السوق المالية السعودية "تداول" أحد أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.

ضعف القيمة السوقية ألي شركة مدرجة
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إصالحات تعزز 
مشاركة المرأة 

تدشين بوابة العمل 
عن بعد

وذلــك لدعــم إســهام المــرأة فــي تنميــة الوطــن 
دون التمييــز بيــن الجنســين فــي الحصــول 
األجــور   فــي  أو  التمويــل  خدمــات  علــى 
والوظائــف وســاعات العمــل، وكذلــك منــع 
فصــل المــرأة خــالل فتــرة الحمــل، وضمــان 
اســتمرار دفــع الرواتــب خــالل إجــازة الوضع.

التــي تعمــل علــى توفيــر فــرص عمــل مائمــة 
ممــن  خاصــة  والمواطنــات،  للمواطنيــن 
يعيشــون فــي المناطــق الطرفيــة أو ال تســمح 
ظروفهــم الحياتيــة أو الجســدية بالخــروج يومًيا.
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ــم االســتثمارات،  ــع االقتصــاد مــن خــال تعظي ــة 2030 تنوي ــة المملك تســتهدف رؤي

وتطويــر قطاعــات اســتراتيجية ذات أثــر فاعــل فــي االقتصــاد الكلــي والناتــج المحلــي 

اإلجمالــي. وفــي هــذا الشــأن يبــرز دور صنــدوق االســتثمارات العامــة الــذي نجــح فــي 

تحقــق نمــًوا ملحوًظــا فــي قيمــة األصــول تحــت اإلدارة مــن 570 مليــار ريــال ســعودي 

فــي 2015م إلــى نحــو 1.5 تريليــون ريــال ســعودي بنهايــة عــام 2020م.

تأسيس شركات محلية 
في قطاعات واعدة

تمكين القطاع الخاص 

ســّجل النمــو االســتثماري تطــوًرا إضافًيــا مــن 
خــال تأســيس صنــدوق االســتثمارات العامــة 
أكثــر مــن 30 شــركة محليــة، وذلــك بهــدف رفــع 
نمــو أصولــه مــن خــال إطــاق قطاعــات جديــدة 
لتنويــع اقتصــاد المملكــة والتوطيــن واالســتثمار 

فــي القطاعــات الواعــدة.

العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  ينفــذ 
خالهــا  مــن  أطلــق  طمــوح  اســتراتيجية 
قطاعــات حيويــة واعــدة تســهم فــي تمكيــن 
القطــاع الخــاص، وتســتهدف رفــع نســبة 
فــي   %60 إلــى  المحلــي  المحتــوى 
الصنــدوق والشــركات التابعــة، وتوليــد نحــو 
ــر  ــون فرصــة عمــل مباشــرة وغي 1.8 ملي

2025م. بنهايــة  مباشــرة 

تعظيم االستثمارات
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إطالق بوابة االستثمار البلدي "فرص"
هــي جســر التواصــل بيــن األمانــات والمســتثمرين، صممــت لتمكــن مــن خالها المســتثمرين مــن االطاع 
وفــرز الفــرص االســتثمارية حســب اهتماماتهــم مــن ناحيــة الموقــع الجغرافــي أو النشــاط، إضافــة إلــى 
عــرض كراســة الشــروط والمواصفــات للفرصــة قبــل الشــراء، ومــن أبــرز إنجــازات البوابــة تســجيل أكثــر 
مــن 23,000 مســتثمر حالًيــا، وتخفيــض عــدد زيــارات المســتثمر لمقــرات األمانــات بواقــع 90 % مــن 5 

زيــارات إلــى زيــارة واحــدة.

 23,000
مستثمر

أكثر من
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جذب االستثمارات 
األجنبية في مجال 

التقنية
ــازات فــي إطــار  ــًدا مــن اإلنج ــة عدي حققــت المملك
جــذب االســتثمارات التقنيــة بالرغــم مــن التحديــات 
االقتصاديــة التــي مــر بهــا العالــم، فقــد اســتطاعت 
فــي  التقنيــة  اســتثمارات  أكبــر  جــذب  المملكــة 
بصفقــات  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
تجــاوزت مليــار  و700 مليــون دوالر فــي قطــاع 
الحوســبة الســحابية، ونتــج ذلــك بعــد اإلعــان عــن:

أرامكــو وشــركة  قوقــل  شــركة  بيــن   الشــراكة 
 الختيــار المملكــة مركًزا إقليمًيا لعمليات الحوســبة 
ــز للحوســبة الســحابية  ــر مرك ــاء أكب الســحابية وبن

فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 

ــا كاود" وشــركة  الشــراكة بيــن شــركة "علــي باب
ضخمــة  مراكــز  لبنــاء  الســعودية  االتصــاالت 

المملكــة. فــي  الســحابية  للحوســبة 

اختيــار شــركة "أوراكل" المملكــَة لتكــون مركــًزا 
إقليمًيــا لعمليــات الحوســبة الســحابية لخدمــة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

ــذ المملكــة عــدًدا مــن التشــريعات الداعمــة  تنفي
الحوســبة  لهــذه االســتثمارات، منهــا: سياســة 

ــيمي لهــا.  ــار التنظــ ــة، واإلطـــ الســحــابيــ
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إطالق "مبادرة 
مستقبل االستثمار"

حضـــور  تعزيـــز  فـــي  المبـــادرة  تســـاهم 
الصنـــدوق عالمًيـــا وإقليمًيـــا، حيـــث شـــارك 
فـــي نســـخها الثـــاث األولـــى أكثر  مـن 550 
ا بحضـور يزيـد عـن 13 ألف شـخص،  ـً متحدث
لتكـون المبـادرة أحد أفضل ثالثة منتديـات 
اســـتثمارية علـــى مســـتوى العالـــم، وقـــد 
تـــم تحويـــل المبـــادرة إلــى مؤسســة فاعلـــة 
ومؤثرة علـــى توجهـــات االســـتثمار العالميـــة 

فـــي مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة.

 13 ألف 
مشارك

قطاعات جديدة لالستثمار األجنبي
بنسبة %100

تشــمل قطاعــات: الصحــة، والتعليــم، واإلعــام، والتجزئــة، والخدمــات الهندســية واالستشــارات 
ــة والترخيــص لصناديــق رأس  ــة والريادي المرتبطــة بهــا، كمــا منحــت التراخيــص للمنشــآت االبتكاري
ــة  ــة الناشــئة، وافتتحــت أنشــطة اقتصادي ــة المحلي مــال جــريء لاســتثمار فــي شــركات التقني
جديــدة، مثــل: خدمــات النقــل البــري، الخدمــات الصوتيــة والمرئيــة، خدمــات السمســرة للعقــار، 
خدمــات مكاتــب االســتقدام، إضافــة إلــى منــح الترخيص المهني بشــريك ســعودي، والترخيص 

لمكاتــب االتصــال االقتصاديــة والفنيــة.
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أطلقــت منصــة تحــت اســم "اســتثمر فــي الســعودية"، 
تعبــر عــن هويــة وطنيــة موحــدة لتســويق االســتثمار فــي 
المملكــة، وأنشــئت قاعــدة بيانــات للفــرص االســتثمارية 

والمســتثمرين.

"استثمر في 
السعودية"

إقرار وثيقة لمبادئ سياسة 
االستثمار 

تعمــل علــى ضمان حماية ممتلكات جميع االســتثمارات في 
ــز اســتدامة االســتثمارات ووجــود إجــراءات  المملكــة، وتعزي
المســتثمرين،  شــكاوى  مــع  للتعامــل  وشــفافة  واضحــة 
الناتجــة  والتقنيــات  العلــوم  وتوطيــن  نقــل  إلــى  إضافــة 
عــن االســتثمار األجنبــي المباشــر وفًقــا اللتزامــات المملكــة 

ــة.  الدولي

المملوكــة  الشــركات  إحــدى  هــي 
االســتثمارات  لصنــدوق  بالكامــل 
العامــة، وقــد حدثــت الشــركة فــي 
عبــر  اســتراتيجيتها  2019م،  عــام 
النمــو  اســتثمارات  علــى  تركيزهــا 
المراحــل،  مختلــف  فــي  الخاصــة 
الشــركة  أصــول  قيمــة  ووصلــت 
عــام  مــن  الثالــث  الربــع  بنهايــة 
2020م إلــى نحــو  30 مليــار ريــال.

شركة "سنابل 
لالستثمار"
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ا تأسيس 10 كيانات 
جديدة لتعزيز 

البيئة التجارية 
واالستثمارية

  الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

  الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
  الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

  مجلس التجارة اإللكترونية.
  البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

  المركز الوطني للتنافسية.
  المركز السعودي لألعمال.
  المركز السعودي لاعتماد.

  لجنة اإلفاس.

بهــدف تحفيــز االســتثمار فــي صناديــق الملكيــة 
الخاصــة ورأس المــال الجــريء، وبالتالــي تمويــل 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  نمــو 
بشــكل  الصناديــق  هــذه  خــال  مــن  المملكــة 
مســتدام وزيــادة مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، وقــد اســتثمرت الشــركة مــا يقــارب 
14 صندوًقــا  فــي  ريــال  مليــون  و150  مليــاًرا 
اســتثمارًيا، إضافــة إلــى إطــاق برنامــج "تطويــر 
مديــري الصناديــق الناشــئين" بمشــاركة عديــد 

مــن مديــري الصناديــق الناشــئة.

خفض إجمالي متطلبات االستثمار  إنشاء شركة "جدا"
وذلــك بعــد إلغــاء أكثــر مــن 60% مــن متطلبــات 
لجميــع  المخاطــر  وتقييــم  وحصــر  االســتثمار، 

والتراخيــص.  المتطلبــات 
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تدشين نظام االمتياز التجاري 

صدور وتحديث أنظمة ولوائح مرتبطة 
بقطاع األعمال

الــذي يمكــن الشــركات العالميــة الكبــرى مــن الوصــول إلــى األســواق المحليــة، ويفتــح 
آفاًقــا جديــدة لصغــار المســتثمرين ورواد ورائــدات األعمــال للتوســع وتنميــة أعمالهــم 

ــة. التجاري

كـتحــديث نظــام اإلفاس والئحــتـه التنفـيـذية، وإصدار نظــــام ضـمان الحقوق 
ــارية،  ــيذية، وإصــدار نظــام المـحــاكـــم التجـــ باألمــوال المنقــــولة والئحتــه التنفــ

وتحديــث نظــــام المنافســـات والمشــتريات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة.

تدشين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
وذلــك بمشــاركة 11 جهــة حكوميــة مــن خــال إلــزام المتاجــر ومنافــذ البيــع فــي جميــع القطاعــات بالدفــع 
ــات لمخالفــي  ــج عنهــا عقوب ــة تفتيشــية، نت ــر مــن 400 ألــف جول ــا، وقــد أجريــت أكث ــي تدريجيًّ اإللكترون
النظــام بســجن لمــدة تصــل إلــى 5 أعــوام كحــد أقصــى، وغرامــة تصــل إلــى 5 ماييــن ريــال، أو بإحــدى 

هاتيــن العقوبتيــن.
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ترخيص ممارسة األعمال خالل 
أقل من يوم 

ممارســة  ترخيــص  اســتصدار  عمليــة  ســرعت   
األعمــال بالمملكــة، مــا أّدى إلــى تقليــص الوقــت 

الــازم الســتصدارها ألقــل مــن 24 ســاعة. 
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إقرار نظام التجارة 
اإللكترونية

للمســتهلك  الازمــة  الحمايــة  توفيــر  إلــى  يهــدف 
التجــارة  ممارســة  وتنظيــم  التجــاري،  الغــش  مــن 
اإللكترونيــة واإلعانــات التجاريــة لهــا، ممــا أســهم في 
م المملكــة مــن المرتبــة 56 فــي عــام 2016م  تقــدُّ

إلــى المرتبــة 49 فــي عــام 2020م.

إصدار نظام الرهن 
التجاري والئحته التنفيذية

يهــدف إلــى توفيــر الضمانــات العينيــة 
للقــروض التجاريــة بمــا يمّكــن أصحــاب 
إيجــاد  مــن  والمســتثمرين  األعمــال 
التمويــل الــازم لنشــاطاتهم التجاريــة.
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إطالق المركز الوطني 
للتنافسية "تيسير"

يعمــل على دراســة المعوقــات والتحديات التي تواجه 
القطاعيــن العــام والخــاص وتحديدهــا وتحليلهــا، وقــد 
ــا لخدمــة المســتثمرين،  ــر مــن 555 إصاًح ــز أكث أنج
م ترتيــب المملكــة فــي إصاحــات  وأســهم فــي تقــدُّ
األنظمــة واللوائــح المرتبطــة بتمكيــن المــرأة لتكــون 
ــا وفًقــا لتقريــر "المــرأة،  ــا والثانيــة عربيًّ األولــى خليجيًّ
عــن  الصــادر   "2020 والقانــون  األعمــال،  أنشــطة 

البنــك الدولــي.

ــة  ــر مــن 200 خدمــة إلكتروني هــي منصــة تقــدم أكث
بالترابــط والتكامــل مــع 30 جهــة حكوميــة، وبــداًل 
فــي  حكوميــة  جهــات   8 ومراجعــة  يوًمــا   15 مــن 
عــام 2016م، تمّكــن أصحــاب األعمــال مــن تأســيس 
ــا خــال 30 دقيقــة فقــط وبخطــوة  الشــركات إلكترونيًّ
ويســتخرج  2020م،  عــام  فــي  إلكترونًيــا  واحــدة 

الســجل التجــاري حاليــا خــال 180 ثانيــة.

إنشاء منصة "مراس" 
عبر المركز السعودي 
لألعمال االقتصادية

وهــو بوابــة إلكترونيــة تجمــع كل مــا يخــص قطــاع 
وزارة  ويتبــع  المملكــة،  فــي  األطفــال  ضيافــة 
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، ويهــدف 
يخــص  فيمــا  العاملــة  المــرأة  دعــم  إلــى  »قــرة« 
مراكــز رعايــة األطفــال، حيــث بلــغ عــدد األمهــات 
المســتفيدات مــن البرامــج 3,557 موظفــة منــذ 
إطاقــه فــي عــام 2018م، كمــا أطلقــت مبــادرة 
عبــر  المــرأة  عمــل  اســتدامة  بهــدف  "وصــول" 
معالجــة تحــدي المواصــات والتنقــل مــن وإلــى 
 85 يربــو عــن  العمــل واســتفاد منهــا مــا  مــكان 

ألــف عاملــة حتــى اليــوم.

تفعيل برنامج )قرة(
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إطالق ملتقى 
"بيبان" 

المناســــبة  البيئــــة  تهـيـئـــة  إلــى  يهــدف 
بمــا  والمتوسطـــة  الصغــــيرة  للمنشــآت 
يضمــن اســتمرارها ونموهــا، وتحفيــز دخول 
منشــآت جديــدة للســوق مــن خــال احتــواء 
األعمــال،  بمجــال  والمهتميــن  المبادريــن 
وتقديــم الــدورات التدريبيــة، واالستشــارات 
ذات العاقــة، حيــث ُأقيــم ملتقــى بيبــان 
8 مــرات فــي 7 مــدن ) الريــاض مرتيــن، 
القصيم،مكــة المكرمــة، المدينــة المنــورة، 

حائــل(. الشرقية،عســير،  المنطقــة 
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زيادة عدد الشركات 
العاملة في قطاع 

الترفيه
التــي بلــغ عددهــا أكثر من 1,000 شــركة، مما أســهم 
فــي خلــق الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي 
ــر  ــف ألكث ــي الوظائ ــه، إذ وصــل إجمال قطــاع الترفي

مــن 101 ألــف وظيفــة دائمــة وموســمية. 
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إطالق "نظام االستثمار 
التعديني الجديد"

إطالق منتج 
المصانع الجاهزة

اإلنفاق على المدن 
الصناعية السعودية

الشــاملة  االســتراتيجية  المبــادرات  أهــم  أحــد  يعــد  الــذي 
للتعديــن والصناعــات المعدنيــة فــي المملكــة، بمــا يرفــع 
التعديــن  بقطــاع  المســتثمرين  وثقــة  النظــام  شــفافية 
بهــدف تحقيــق مبــدأ الشــراكة مــع القطــاع الخــاص. 

المســتثمر  رحلــة  تســهيل  بهــدف 
الصناعــي وتقصيــر المدة للوصول 
القصــوى  اإلنتاجيــة  الطاقــة  إلــى 

ــع فــي وقــت قياســي . للمصن

تعــد ذات مواصفــات عالميــة تعمــل علــى جذب اســتثمارات 
نوعيــة، وقــد وصــل حجــم اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة  

الصناعيــة فيهــا إلــى نحــو 9 مليــارات ريــال.
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إطالق بوابة التمويل

نتائج استثنائية في 
التنمية الصناعية

توفير الحماية الالزمة 
لقطاع األعمال

هــي منصــة إلكترونيــة تربــط بيــن المموليــن مــن القطــاع الحكومــي والخــاص، وبيــن المنشــآت الصغيــرة 
نهــم مــن اختيــار العــروض التمويليــة المناســبة، وقــد  والمتوســطة الراغبــة بالحصــول علــى التمويــل، وتمكِّ
شــهدت البوابــة نمــًوا كبيــًرا فــي تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة حيــث ســاهمت فــي تمويــل 

أكثــر مــن 877 منشــأة بمبالــغ تمويليــة أكثــر مــن 1.4 مليــار ريــال.

حقــق صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي 
نتائــج اســتثنائية خــال العــام المالــي 1441هـــ- 
ُمعتمــًدا  2020م،  لعــام  الموافــق  1442هـــ 
ريــال،  مليــار   17.6 قيمتهــا  بلغــت  قروًضــا 
فــي  اعتمــادات  قيمــة  أعلــى  بذلــك  ليحقــق 
تاريخــه، إذ اعتمــد نحــو 212 قرًضــا اســتفاد منها 
201 مشــروع فــي قطاعــات الصناعــة والتعدين 
والطاقــة والخدمــات اللوجســتية، واســتحوذت 
 %84 علــى  والمتوســطة  الصغيــرة  المصانــع 

مــن إجمالــي عــدد القــروض.

مــن خــال الســماح برفــع الدعــاوى، القيــد، اإلحالــة، 
ــا، إضافــة إلــى تقليــص  والتبليــغ، واألحــكام إلكترونًي
مــدة اإلنفــاذ فــي القضايــا التجاريــة وغيرهــا، حيــث 
زادت نســبة تســوية القضايــا بالصلــح مــن مجمــل 
القضايــا التــي يمكــن إحالتهــا للصلــح، لتصــل إلــى 
أكثــر مــن 25% وتتجــاوز المســتهدف المقــدر بـــ 

20% للربــع الرابــع لعــام 2019م.

تعزيز االستثمار في القطاع العقاري
مــن خــال إيجــاد حلــول متكاملــة لمشــروع نظــام التســجيل 
العينــي للعقــار، ممــا يحقــق مزيــًدا مــن المرونــة والســهولة 

فــي أداء الســوق العقــاري.

تفعيل مبادرة اإلقراض غير المباشر
الصغيــرة  المنشــآت  تمويــل  فــي  المبــادرة  هــذه  أســهمت 
والمتوســطة، وذلــك بتســهيل شــروط االســتفادة منهــا خــال 
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(، وأتمتــة الطلبــات 
ــغ التمويــل إلــى 642  ــة التمويــل، إذ وصلــت مبال عــن طريــق بواب
مليــون ريــال، لتخــدم 611 منشــأة صغيــرة ومتوســطة، ممــا زاد 
ــرة والمتوســطة فــي االقتصــاد. مــن مســاهمة المنشــآت الصغي
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استحداث منتجات وبرامج تمويلية
عبــر تحويــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ليصبــح الممكــن المالــي الرئيــس لبرنامــج 
تطويــر الصناعــة والخدمــات اللوجســتية، إذ يســتهدف الصنــدوق دعــم البرنامــج مــن خــال 
ــي  ــة تلب ــك اســتحداث منتجــات وبرامــج تمويلي ــا. وكذل تســريع إجــراءات اإلقــراض وأتمتته
ــال الصنــدوق  ــو الواعــدة، وقــد وصــل رأس م احتياجــات المســتثمرين فــي قطاعــات النم
إلــى 105 مليــارات ريــال، وأطلــق الصنــدوق عــدًدا مــن المبــادرات ومشــاريع التحــول فــي 

الصنــدوق، ومنهــا:

  أتمتة جميع اإلجراءات وتقليص مدة معالجة الطلب بنسبة %60. 
  إضافــة منتجــات ماليــة جديــدة )قــرض متعــدد األغــراض، تمويــل رأس المــال العامــل، 

    تمويل االستحواذ(.
  بناء برامج تحفيزية لتساهم في تحقيق أهداف البرنامج )توطين، تنافسية، آفاق(.

شــركة مســاهمة ســعودية يملكهــا البنــك المركــزي الســعودي، ُأنشــئت لتشــغيل نظــم 
المدفوعــات والتســوية الماليــة وخدماتهــا، ويأتــي ذلــك ضمــن جهــود البنــك فــي تحقيــق 
ــة مــن دعــم  ــن المؤسســات المالي ــي فــي تمكي ــر القطــاع المال مســتهدفات برنامــج تطوي

ــة. ــر المصرفي ــة غي ــة أمــام الجهــات الفاعل ــح الخدمــات المالي نمــو القطــاع الخــاص بفت

تأسيس شركة المدفوعات السعودية
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تحقيق جائزة أفضل 
صندوق استثماري

أفضــل  جائــزة  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  حقــق 
مــن  المقدمــة  2020م  لعــام  اســتثماري  صنــدوق 
مؤسســة )Global SWF(، التــي تؤكــد تأثيــر الصنــدوق 
عالمًيــا واإلنجــاز الكبيــر الــذي حققــه فــي تنميــة  اقتصــاد 

المملكــة وتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030.

تدفق االستثمار 
األجنبي المباشر

في المملكة

إطالق 27 مبادرة خالل 
جائحة )كوفيد- 19( في 

القطاع الصناعي

وفًقــا لبيانــات مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
"أونكتــاد"، قفــز االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي المملكــة 
مــن 5.321 مليــارات ريــال فــي عــام 2017م إلــى 15.926 
مليــار ريــال فــي عــام 2018م، وإلــى 17.1 مليــار ريــال 
ــال فــي عــام  ــار ري ــى 17.625 ملي فــي عــام 2019م، وإل

2020م.

جائحــة  آثــار  تخفيــف  فــي  المبــادرات  تلــك  ســاهمت 
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( على المنشــآت 
ــد مــدة الرخــص  ــق تمدي ــة عــن طري ــة والتعديني الصناعي

وتأخيــر ســداد المســتحقات الماليــة.
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بالســوق  المتعلقــة  المؤشــرات  فــي  ملحوًظــا  تقدًمــا  المملكــة  حققــت 
ــر التنافســية العالمــي الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي  ــة فــي تقري المالي
العالمــي "دافــوس"، خاصــة فــي مؤشــر رســملة ســوق األســهم )كنســبة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(  فقــد كانــت بالمرتبــة الـــ 26 فــي تقريــر عــام 
2019م، واحتلــت المرتبــة الثانيــة عــام 2020م، وفــي مؤشــر الطروحــات 
األوليــة لالكتتــاب العــام كانــت فــي المرتبــة الـــ 36 عــام 2019م، واحتلــت 

المرتبــة الرابعــة فــي 2020م.

تقــدم المملكــة فــي مؤشــر رســملة 
ســوق األســهم
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انضــم الســوق الســعودي إلــى المؤشــرات العالميــة )إم إس ســي آي( و)ســتاندرد آنــد بــورز 
داو جونــز( و )فوتســي راســل( لألســواق الناشــئة، بعــد اكتمــال المراحــل الازمــة لانضمــام، 
األمــر الــذي ســاهم فــي عديــد مــن التطــورات ذات العاقــة بأهــداف برنامــج تطويــر 
 QFIs القطــاع المالــي، أهمهــا: ارتفــاع عــدد المســتثمرين األجانــب المؤهليــن المســجلين 
)Qualified Foreign Investors( بنســبة 415% نهايــة عــام 2020م، مــن 453 مســتثمًرا 
فــي عــام 2018م إلــى 2334 مســتثمًرا، وبلــوغ صافــي االســتثمارات األجنبيــة فــي الســوق 
الماليــة خــال الفتــرة ذاتهــا نحــو 123 مليــار ريــال. كمــا شــكلت األســهم الســعودية %3.1 

.FTSE All-World الناشــئ و %0.35 مــن وزن مؤشــر FTSE مــن مؤشــر

إدراج السوق 
السعودية في أهم 
المؤشرات العالمية 

لألسواق الناشئة
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تهــدف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 إلــى بنــاء اقتصــاد متيــن 
ولهــذا  العالميــة،  التحديــات  مواجهــة  فــي  األعمــال  اســتمرار  لضمــان 
ســارعت المملكــة إلــى إحــداث تحــوالت كبــرى فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة 
الذكيــة، لضمــان حيــاة أفضــل لجميــع ســاكنيها. وســرعان مــا برهنــت  هــذه 
البنيــة علــى قوتهــا عندمــا واجــه هــذا الوطــن فــي عــام 2020م جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(، عبــر توفيــر كافــة الخدمــات 
التــي ســاعدت الجميــع علــى التعايــش مــع الظــروف القاهــرة. وإضافــة إلى 
تنميــة االقتصــاد الرقمــي، حققــت برامــج الرؤيــة إنجــازات فــي قطاعــات 

عــدة، أبرزهــا: الطاقــة والصناعــة والخدمــات اللوجســتية والســياحة. 

االقتصاد
المستدام
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المالية العامة

ســاهم تنــوع تنميــة اإليــرادات بشــكل هيكلــي ومســتمر فــي نمــو اإليــرادات 
ــة بشــكل ملحــوظ، مــن خــال مجموعــة مــن البرامــج المتســمة  ــر النفطي غي
بالكفــاءة والفاعليــة، والتــي تعــزز مــن انتظــام تدفقهــا، حتــى أصبحــت مصــــدًرا 
رئيــــًسا ومســــتداًما، إذ نمــت اإليــرادات غيــر النفطيــة مــن 166 مليــار ريــال في 

عــام 2015م إلــى 369 مليــار ريــال عــام 2020م.

انخفــض مســتوى العجــز كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مــن 15.8% فــي عــام 
2015م إلــى 4.5% فــي 2019م، وذلــك أدى إلــى تقويــة الموقــف المالــي للمملكــة، 

وتعزيــز مركزهــا المالــي للتعامــل مــع الصدمــات الخارجيــة.

قــّل متوســط التبايــن الســنوي لــألداء الفعلــي إلجمالــي النفقــات عــن تقديراتهــا 
ــى  ــى 2016م، إل ــرة مــن 2014م إل ــة، مــن متوســط 16% خــال الفت فــي الميزاني

متوســط 4% مــن2017م إلــى 2019م.

نمو اإليرادات غير النفطية

تقوية الموقف المالي للمملكة

ضبط األداء الفعلي للنفقات
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ســاهمت هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة فــي تحقيــق وفــورات فــي التكاليــف والنفقــات 
الرأســمالية والتشــغيلية، بلغــت نحــو 370 مليــار ريــال ســعودي، وذلــك مــن خــال المراجعــات التــي يقــوم 
ــاس ذات  ــر القي ــة المؤشــرات ومعايي ــة، وتضــع الهيئ ــات الحكومي ــادرات الخاصــة بالجه ــز للمب ــا المرك به
الصلــة بكفــاءة اإلنفــاق وإدارة المشــاريع والمرافــق، واألدوات والمنهجيــات واألســاليب التــي ُتســهم فــي 

تحقيقهــا.

تحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية

يتمثــل دوره الرئيــس بتأميــن احتياجــات المملكــة مــن التمويــل بأفضــل التكاليــف الممكنــة علــى المــدى 
ــك بهــدف  ــة للمملكــة، وذل ــد، مــع مخاطــر تتوافــق مــع السياســات المالي ــر والمتوســط والبعي القصي
تحقيــق اســتدامة وصــول المملكــة إلــى مختلــف األســواق العالميــة وبتســعير عــادل، مــا يمثــل إحــدى 
األدوات االســتثمارية التــي تنتهجهــا المملكــة فــي سياســتها الماليــة، لتأميــن احتياجاتهــا مــن التمويــل 
للتوســع بحجــم االســتثمارات والمشــروعات بأفضــل التكاليــف الممكنــة، وفــق مســتهدفات السياســة 
الماليــة واســتراتيجية الديــن العــام، حيــث تمكــن المركــز خــال الخمســة األعــوام الماضيــة مــن دعــم 

الميزانيــة العامــة للمملكــة بمــا يقــارب 897 مليــار ريــال.

تأسيس المركز الوطني إلدارة الدين 
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 ُتعــد المملكــة أول دولــة عربيــة تحصــل علــى هــذه العضويــة، وذلــك فــي االجتمــاع العــام للمجموعــة 
فــي يونيــو 2019م، ويأتــي ذلــك تتويًجــا وتعزيــًزا لمكانــة المملكــة الدوليــة وإبــراًزا لجهودهــا فــي مجــال 
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وانتشــار التســلح، مــا يعــزز تعامــل المؤسســات الماليــة فــي 

المملكــة مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة.

االنضمام إلى عضوية مجموعة العمل 
)FATF( المالي

 يأتــي ضمــن حزمــة مبــادرات برنامــج تطوير القطاع المالي، إذ بدأ تداول العقود المســتقبلية للمؤشــرات 
كأول منتــج مشــتقات ماليــة ُيتــداول فــي الســوق الماليــة الســعودية. ويمثــل إطــاق الســوق خطــوة 
مهمــة فــي مســاعي تطويــر الســوق الماليــة الســعودية، وتزويــد المســتثمرين بمجموعــة كاملــة ومتنوعــة 
مــن المنتجــات والخدمــات االســتثمارية، وقــد جــرى تطويــر العقــود المســتقبلية الســعودية 30 )والتــي 
تتخــذ مؤشــر "إم تــي 30 " أساًســا لهــا( لتزويــد المســتثمرين بــأدوات التحــوط إلدارة المخاطــر بشــكل أكثــر 

فاعليــة، وتوفيــر فــرص متنوعــة لاســتثمار.

إطالق سوق للمشتقات المالية
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توجــت المملكــة بالدولــة األكثــر تقدًمــا فــي التنافســية الرقميــة مــن بيــن دول مجموعــة العشــرين 
ــي  ــز األوروب ــن المرك ــر "التقــدم الرقمــي" الصــادر ع ــا لتقري ــة، وفًق ــوام الماضي ــة األع خــال الثاث
ــر  ــة، بحســب تقري ــة، كمــا احتلــت المركــز التاســع فــي مؤشــر القــدرات الرقمي للتنافســية الرقمي
التنافســية مــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي، كمــا اســتحوذت المملكــة علــى المرتبــة الثالثــة بيــن 

دول مجموعــة العشــرين فــي اإلطــار التنظيمــي لتبنــي تقنيــات األعمــال بحســب المنتــدى.

المملكة في مؤشر التنافسية الرقمية 

المركز  األول عالميا في سرعة إنترنت 
الجيل الخامس

حصلــت المملكــة علــى المركــز األول عالمًيــا فــي ســرعة اإلنترنــت علــى الجيــل الخامــس فــي 
عــام 2020م، وقــد جــرى نشــر  أكثــر مــن 12,000 بــرج للجيــل الخامــس لتغطــي أكثــر مــن 

60% مــن المــدن الرئيســة وأكثــر مــن 45 % مــن مــدن المملكــة بوجــه عــام.

االقتصاد 
قمــي لر ا
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بعــد أن كان عــدد المنــازل المغطــاة بالشــبكة 1.2 مليــون منــزل فــي عــام 2017م، ُغطيــت 3.5 
ــة فــي عــام 2020م، وبينمــا  ــاف الضوئي ــة بشــبكات األلي ــزل فــي المناطــق الحضري مالييــن من
كانــت المنــازل المغطــاة بالنطــاق العريــض الاســلكي فــي المناطــق النائيــة 58 ألــف منــزل فــي عــام 
2017م، أصبحــت أكثــر مــن 570 ألــف منــزل فــي عــام 2020م، نتيجــة ضــخ الحكومــة اســتثمارات 
لتشــجيع القطــاع الخــاص لنشــر شــبكات األليــاف الضوئيــة، حيــث تحملــت الدولــة مــا نســبته %40 

بواقــع 6.5 مليــارات ريــال لاســتثمار فــي نشــر شــبكات األليــاف الضوئيــة. 

التوسع في تغطية شبكة األلياف الضوئية

 

رفع متوسط سرعة اإلنترنت في عام 2020م
أدت التطــورات الملحوظــة فــي جانــب التحــّول الرقمــي إلــى ارتقــاء المملكــة فــي الترتيــب العالمــي 
لســرعات اإلنترنــت، وذلــك مــن المركــز 135 عالمًيــا فــي عــام 2017م لتصــل إلــى المركــز الخامــس 
فــي عــام 2020م، بعــد رفــع متوســط ســرعة اإلنترنــت مــن 9 ميغابــت فــي الثانيــة فــي 2017م 

لتصــل إلــى 109 ميغابــت فــي الثانيــة.
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حــازت المملكــة المركــز الثانــي على دول مجموعة العشــرين لمجمــوع تخصيص النطاقات 
التردديــة المحــددة عالمًيــا، لتقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة، ممــا أســهم فــي تحســين 

جــودة وســرعة خدمــات اإلنترنــت المتنقلــة فــي المملكــة.

التقدم في تخصيص النطاقات الترددية

إيصال خدمات االتصاالت األساسية لجميع القرى والهجر
بهــدف اســتكمال إيصــال خدمــات االتصــاالت األساســية فــي القــرى والهجــر بنســبة 100% ُدفــع مقدمــو 
خدمــات االتصــاالت المتنقلــة إلــى توفيــر خدمــة التجــوال المحلــي، ومشــاركة الشــبكات فيمــا بينهــم فــي 

التجمعــات الســكانية والقــرى والهجــر، فــي مختلــف مناطــق المملكــة.
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أطلقــت مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة فــي فبرايــر 2019م، القمــر الصناعــي 
الســعودي لالتصــاالت "فــوق هــام الســحب"، وذلــك لتأميــن اتصــاالت فضائيــة ذات 

ســرعات عاليــة تلّبــي احتياجــات المملكــة.

تحقيق قفزة نوعية في مجال الصناعات
الفضائية

بينمــا لــم تكــن هنــاك شــركات تقنيــة ماليــة فــي 2016م، انضمــت إلــى قائمــة الشــركات 
ــة،  ــى دعــم التجــارة اإللكتروني ــك ســعًيا إل ــي ذل ــا 13 شــركة فــي 2020م، ويأت المصــرح له
ــو  ــع نح ــي، والدف ــات المعروضــة بالقطــاع المال ــة والمنتج ــع الخدمــات المالي ــز وتنوي وتعزي

التحــول الرقمــي.

يعــد المشــروع مــن أولــى التجــارب عالمًيــا علــى مســتوى البنــوك المركزيــة فــي هــذا المجــال، 
إذ أعلــن البنــكان المركزيــان الســعودي واإلماراتــي فــي نوفمبــر 2020م عــن إطــاق مشــروع 
ــة  ــة رقمي ــدأ وفهــم ودراســة أبعــاد إصــدار عمل ــات مب ــادرة ُمبتكــرة، بهــدف إثب ــر" كمب "عاب
للبنــوك المركزيــة )Wholesale CBDC(، واســتخدام تقنيــة الســجالت الموزعــة عــن كثــب 
مــن خــال التطبيــق الفعلــي، والتعامــل مــع هــذه التقنيــات بشــكل مباشــر مــن أجــل تنفيــذ 

التحويــات الماليــة بيــن البنــوك فــي البلديــن.

تنويع المدفوعات اإللكترونية

إطالق مشروع "عابر" للعملة الرقمية 
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يمثــل توصــل مجموعــة أوبــك بلــس لخفــض اإلنتــاج فــي أبريــل 2020م بقيــادة المملكــة، اتفاًقــا 
تاريخًيــا نتــج عنــه خفــض اإلنتــاج بمقــدار 9.7 ماييــن برميــل فــي اليــوم، ابتــداء مــن مايــو 2020م 
حتــى أبريــل 2022م، بهــدف اســتقرار ســوق البتــرول العالمــي، وتحقيــق عائــد مالــي أفضــل 
للمملكــة، وقــد تحقــق االتفــاق بفضــل جهــود المملكــة المســتمرة لدعــم اســتقرار ســوق البتــرول 
وتوازنــه، خاصــة فــي ظــل التأثيــر الحــاد لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( علــى 

ــرول. ــى البت الطلــب العالمــي عل

تعــد "محطــة ســكاكا" للطاقــة الشمســية أول مشــروع ضمــن سلســلة مشــاريع الطاقــة المتجــددة 
فــي المملكــة، وبقــدرة إنتاجيــة تبلــغ 300 ميجــاواط وتعرفــة قياســية تبلــغ 8.78 هلــات لــكل 
كيلــوواط لــكل ســاعة مكافئــة، والتــي تكفــي لتغذيــة أكثــر مــن 45 ألــف منــزل بالطاقــة الكهربائيــة، 
كمــا ُحقــق رقــم قياســي عالمــي لتعرفــة مشــاريع طاقــة الريــاح فــي مشــروع دومــة الجنــدل بقــدرة 
400 ميجــاواط بأدنــى ســعر تعرفــة يصــل إلــى 7.46 هللــة لــكل ســاعة. وُطرحــت 10 مشــاريع 
ــن  ــا واط ضمــن مشــاريع المرحلتي ــغ 3,600 ميج ــة تبل ــة للطاقــة الشمســية بقــدرة إجمالي إضافي

الثانيــة والثالثــة للطاقــة المتجــددة.

الطاقة
السعودية تقود استقرار السوق النفطي العالمي

إنشاء أول مشروع للطاقة المتجددة
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تحقــق عديــٌد مــن اإلنجــازات خــال األعــوام الماضيــة فــي هــذا المجال، منها تغييـــر أكثر  مـــن مليـــون 
مصبـــاح إلنـــارة الشـــوارع فـــي عديـــد مـــن المـــدن، و إعادة تأهيل أكثر مـــن 1,200مبنـــى حكومـــي 
ــاء الشــــركة الوطنيــــة  ســـعًيا لخفـــض التكاليـــف ورفـــع كفـــاءة االســـتهاك، فــي حيــن شــكل إنشــ
لخدمــــات كفــــاءة الطاقــــة "ترشــــيد" مــــن قبــل صنــــدوق االســتثمارات العامــــة؛ خطوة مهمة في 
تطويــــر قطــــاع كفــــاءة الطاقــــة بالمملكــــة، حيث تلعــــب شــــركة "ترشــــيد" دورا رئيًسا فــــي تنميــــة 
هــــذا القطــــاع، مــــن خــــال جــــذب الجهــــات الدوليــــة الفاعلــــة فــــي مجــــال الطاقــــة، واســــتقطاب 

االســــتثمار األجنبــــي والمســــاهمة فــــي إيجــــاد الوظائف التــــي تتطلــــب مهــــارات عاليــة. 

بــادرت المملكــة خــال رئاســتها لمجموعــة العشــرين 2020م بمفهــوم االقتصــاد الدائــري للكربــون، 
والــذي تبنتــه مجموعــة العشــرين كإطــار متكامــل وشــامل لمعالجــة التحديــات المترتبــة علــى 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة إلدارتهــا بشــتى التقنيــات المتاحــة. ويمثــل هــذا النهــج طريقــة مســتدامة 
ــر،  ــادة االســتخدام، والتدوي ــض، وإع ــات باســتخدام أربعــة محــاور )التخفي ــا إلدارة االنبعاث اقتصادًي
والتخلــص(. وتتفــق هــذه المحــاور األربعــة مــع رؤيــة المملكــة 2030 عبــر برامجهــا الهادفــة إلــى 
تحقيــق تحــول اجتماعــي ونمــو أكثــر اســتدامة اقتصادًيــا، بالمواءمــة والعمــل مــع كافــة القطاعــات 
التنمويــة بالمملكــة )الطاقــة، والصناعــة ، والميــاه، والزراعــة، والســياحة، .. وغيرهــا مــن القطاعــات(. 

إطالق مفهوم االقتصاد الدائري للكربون

خفض التكاليف ورفع كفاءة استهالك الطاقة 
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ــاح بدومــة  حصــل مشــروع طاقــة الري
العــام  صفقــة  جائــزة  علــى  الجنــدل 
فــي  المتجــددة  الطاقــة  لقطــاع 
وأفريقيــا  األوســط  الشــرق  منطقــة 
مشــروع  أول  ويّعــد  2019م،  لعــام 
يتــم ترســيته بالمملكــة إلنتــاج الكهربــاء 

مــن طاقــة الريــاح.

يعــد هــذا المشــروع مــن أضخــم مشــروعات التكرير على مســتوى العالــم؛ بحجمه، وتقنياتــه المتقدمة، 
وطاقتــه اإلنتاجيــة، ويتضمــن المشــروع إنشــاء محطــة توليــد للطاقــة، ويعــد مــن المشــاريع الرائــدة التــي 
تشــتمل علــى أول معمــل فــي المملكــة لتحويــل ســوائل البتــرول الثقيلــة إلــى غــاز منّقــى نظيــف، 

باســتخدام تقنيــة الــدورة المركبــة المتكاملــة عاليــة الكفــاءة.

تشغيل مشروع مصفاة جازان

إنتاج الكهرباء 
من طاقة الرياح
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اكتشاف حقول زيت وغاز جديدة 
لــول" للزيــت       حقــل "هضبــة الحَجــَرة" للغــاز فــي منطقــة الجــوف، وحقــل "أبــرق التُّ

    والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

   حقل جديد للزيت شرق الدلم في بئر الدمام - 8، جنوب غرب مدينة الخرج.

    حقــل الريــش للزيــت غيــر التقليــدي فــي المنطقــة الشــرقية، شــمال غــرب مدينــة 
   الظهران.

    حقل السهباء للغاز غير التقليدي جنوب غربي مدينة الظهران.
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وذلــك مــن خــال تخّطــي مســتهدف القــدرة اإلنتاجيــة للغــاز المصاحــب وغيــر المصاحــب ليصــل 
إلــى 18 مليــار قــدم3 قياســية يومًيــا، كمــا بــدأ تشــغيل معمــل غــاز الفاضلــي الــذي يعالــج 2.5 
مليــار قــدم3 قياســية يومًيــا مــن الغــاز غيــر المصاحــب. كمــا تمــت زيــادة كفــاءة توليــد الكهربــاء 
لتصــل إلــى 39.2 % فــي عــام 2019م، بفضــل زيــادة اإلنتــاج مــن الغــاز والتحــّول إلــى محطــات 

توليــد أعلــى كفــاءة. 

إنجازات غير مسبوقة في قطاع الغاز 

 يلعــب برنامــج االستكشــاف والتطويــر المســتمر لحقــول الزيــت والغــاز، دوًرا بــارًزا في استكشــاف 
ــاز  ــغ احتياطــي النفــط والغ ــث بل ــج، حي ــا أنت ــة وتعويــض م ــات الهيدروكربوني ــر االحتياطي وتطوي
ألرامكــو الســعودية وحصــة المملكــة فــي المنطقــة المقســومة والمنطقــة المغمورة المقســومة 
المحاذيــة لهــا 267,073 مليــون برميــل و324,914 مليــار قــدم3 علــى التوالــي. وقــد نجحــت 
أرامكــو الســعودية بتعويــض إنتــاج عــام 2019م مــن الزيــت الخــام البالــغ 3804 ماييــن برميــل 
بالكامــل، إذ ازداد احتياطــي الشــركة األصلــي للزيــت بمقــدار 3812 مليــون برميــل، وبذلــك ارتفــع 

احتياطــي الشــركة مــن الزيــت الخــام المتبقــي بمقــدار 8 ماييــن برميــل عــن عــام 2018م.

التطوير المستمر لحقول الزيت والغاز

 مكــن اعتمــاد تطويــر حقــل الجافــورة مــن أن تكــون المملكــة أحــد أهــم منتجــي الغــاز فــي العالــم، 
ــة وعمليــات  ــاه المحــاة والصناعــات البتروكيماوي ــاج المي ــاء وإنت حيــث يلبــي حاجــة قطــاع الكهرب

التعديــن مــن الغــاز، والمتوقــع االنتهــاء مــن عمليــات تطويــر الحقــل فــي 2036م. 

اعتماد تطوير حقل الجافورة العمالق
للغاز الطبيعي
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أجهــزة تكييــف موفــرة للطاقــة وعاليــة الكفــاءة: 
ُأطلقــت مبــادرة أجهــزة التكييــف عاليــة الكفــاءة، 
تكييــف  أجهــزة  شــراء  علــى  المواطنيــن  لتحفيــز 
عاليــة الكفــاءة، ومصنعــة محلًيــا، بأســعار مخفضــة، 
ووصــل عــدد مســتفيدي المبــادرة 80 ألفــا بنحــو 
190 ألــف جهــاز تكييــف بجميــع مناطــق المملكــة، 
وهــي تشــكل نســبة إنجــاز 91%  لمعالــم ومخرجات 
المبــادرة بحســب مؤشــر األداء فــي المركــز الوطنــي 

ألداء األجهــزة العامــة.

مبــادرات ترشــيد اســتهالك الطاقــة فــي المبانــي: 
الطاقــة  لكفــاءة  ومعيــاًرا  مواصفــة   26 طــور 
فــي  الطاقــة  اســتهاك  كفــاءة  ورفــع  لتحســين 
ــي، حيــث اســتهدف منتجــات تغطــي  قطــاع المبان

المبانــي. فــي  الطاقــة  اســتهاك  90% مــن 

مبــادرات ترشــيد اســتهالك قطــاع النقــل البــري: 
الوقــود  اقتصــاد  فــي  التحســن  نســبة  بلغــت 
للمركبــات الجديــدة بيــن عامــي 2016م و2019م 
نحــو 15%، فــي حيــن ارتفــع عــدد المركبــات عاليــة 
الكفــاءة والحاصلــة علــى مســتوى جيــد جــدًا وأعلــى 

فــي بطاقــة اقتصــاد الوقــود بمعــدل %25.

مبــادرات ترشــيد اســتهالك الطاقة فــي المصانع: 
اســتهاك  كفــاءة  مســتويات  لتحســين  تهــدف 
الطاقــة فــي المصانــع بمــا يتوافــق مــع المعاييــر 
العالميــة فــي ثاثــة مــن قطاعــات الصناعــة الفرعيــة 
مصانــع  وهــي:  للطاقــة،  اســتهاكًا  األكثــر  تعــد 

والحديــد. واإلســمنت،  البتروكيماويــات، 

تحديــث نظــام المركــز الســعودي 
التوليــد  ليشــمل  الطاقــة  لكفــاءة 
قطــاع  فــي  والتوزيــع  والنقــل 
اســتخدام  وكفــاءة  الكهربــاء، 
اللقيــم فــي الصناعــة، إضافــة إلــى 
قطــاع المواصــات والبنــاء، ومــن 

مبادراتــه: 

برنامج كفاءة الطاقة
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أنشئت الشــركة بهــدف المســاهمة فــي الناتــج المحلــي، وتوفيــر فــرص وظيفيــة، 
وتنميــــة االقتصــــاد الســــعودي، من خال تطويــــر قطــــاع إعادة التدويــــر بالمملكــــة، 
ويســهم فتح أول محطــــة لمعالجــــة نفايـــات البنـــاء والهـــدم فـــي مدينـــة الريـــاض 
بقـــدرة اســـتيعابية تصـــل إلــى 600 طـــن فـــي الســـاعة، فـــي إعــادة تدويـــر هــذا النــوع 

من النفايـــات. 

تأسيس "الشركة السعودية 
"SIRC  االستثمارية إلعادة التدوير
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قــاد دعــم الطاقــة لمنظومــة الصحــة أثنــاء جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( 
ــاد  ــى إيج ــة، إل ــة وشــركات ذات عاق ــات حكومي ــق عمــل مــن جه مــن خــال تشــكيل فري

حلــول للتحديــات التــي واجهــت منظومــة الصحــة خــال الجائحــة، عبــر: 

ضمــن مشــروع اســتبدال العــدادات الميكانيكيــة وتركيــب عــدادات إلكترونيــة 
ذكيــة بــداًل منهــا، حيــث ُركــب أكثــر مــن 10 مالييــن عــداد ذكــي حتــى نهايــة 
عــام 2020م. ويســاهم المشــروع فــي تطويــر البنيــة التحتيــة لمنظومــة 
الكهربــاء، وتحويــل الشــبكة الوطنيــة للكهربــاء إلــى شــبكة ذكيــة توفــر الكثيــر 
مــن المميــزات التــي تعــزز التحكــم عــن بعد، وزيــادة موثوقية وكفاءة تشــغيل 
الشــبكة الكهربــاء، وتحســين معرفــة ســلوك المشــتركين وتنبــؤات األحمــال.

    توطيــن صناعــة المســتلزمات الطبيــة بالمملكــة، مــن خــال إنتــاج أكثــر 10 مالييــن مــن 
الكمامــات التــي تضاعفــت أكثــر مــن 5 مــرات خــال جائحــة )كوفيــد - 19(.

    العمــل مــع شــركات منظومــة الطاقــة وبشــكل عاجــل فــي توفيــر 11,500 طــن مــن 
الميثانــول للمســاهمة فــي تصنيــع المعقمــات.

     العمــل مــع شــركات "كيمانــول، ســبكيم، صــدارة، ســابك، أرامكــو"  لتحويــل اإليثانــول 
الصناعــي إلــى إيثانــول طبــي.

 PPE العمــل مــع شــركات منظومــة الطاقــة فــي شــراء معــدات الحمايــة الشــخصية    
المملكــة. فــي  الصحيــة  للمنظومــة  وتوفيرهــا 

     العمــل مــع عــدة جهــات كــوزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة ووزارة الصحــة وهيئــة الغــذاء 
والــدواء فــي تصنيــع  PPE محلًيــا.

النجاح في تلبية الطاقة الالزمة لمنظومة 
الصحة خالل جائحة )كوفيد - 19(

استبدال عدادات إلكترونية ذكية 
بالميكانيكية القديمة
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الصناعات العسكرية 

ُتعنــى الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية بتطويــر الصناعــات العســكرية 
واألمنيــة وتوطينهــا، لتحقيــق االســتقالية العســكرية واالســتراتيجية، 
وليكــون القطــاع مصــدًرا إلثــراء اقتصــاد الوطــن وســبًبا فــي ازدهــاره 
المســتدام، وتماشــًيا مــع رؤيــة المملكــة 2030، تــم وضــع هــدف توطيــن 
هــذا القطــاع علــى نحــٍو واضــح ودقيــق، لتحقيــق الهــدف االســتراتيجي 
بتوطيــن مــا يزيــد علــى 50 % مــن اإلنفــاق علــى المعــدات العســكرية 

بحلــول 2030م.

صناعات عسكرية إلثراء االقتصاد الوطني
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.)Avante-2200( توطين أنظمة قتال السفن اإلسبانية    

.)HIS-32( توطين صناعة الزوارق السريعة    

    إنتاج عربة الدهناء وهي عربة مدرعة )4*4(.

    البدء ببناء قدرات لصناعة أجهزة الراديو المعرفة برمجًيا.

    البدء ببناء قدرات لصناعة الطائرات بدون طيار.

    توقيــع أول اتفاقيــة مشــاركة صناعيــة مــع شــركة ريثيــون العربيــة 
الســعودية، لتوطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي "باتريوت".

خطوات متسارعة نحو التوطين 
وقدرات صناعية جديدة
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كفاءة اإلنفاق على المشتريات العسكرية
مــن خــال توحيــد آليــة المشــتريات بيــن مختلــف القطاعــات العســكرية، وهــو مــا أســهم فــي 
إعطــاء األولويــة للتوطيــن فــي العقــود واالســتفادة مــن القــّوة الشــرائية الموّحــدة للقــّوات 

ــاءة واإلنفــاق. ــى مســتوى فــي الكف ــا أعل ــة، محقًق ــة فــي المملك العســكرية واألمني

تــم تحديــد 11 مجــااًل مســتهدًفا فــي الصناعــة العســكرية، مــن خــال الخطــوات التــي اتخذتهــا 
ــدد  ــات العســكرية دخــول ع ــث  شــهد قطــاع الصناع ــات العســكرية، حي ــة العامــة للصناع الهيئ
كبيــر مــن المســتثمرين بعــد فتــح بــاب التراخيــص فــي عــام 2019م، لترتفــع نتيجــة لذلــك نســبة 

التوطيــن فــي القطــاع مــن 2 % فــي عــام 2016م، إلــى نحــو 8 % مــع نهايــة عــام 2020م.

فتح التراخيص للصناعات العسكرية

إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

www.vision2030.gov.sa 132



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

المحلييــن  والمصّنعيــن  المعنيــة  الجهــات  مــع  بالتعــاون  الصناعيــة  المشــاركة  برنامــج  أطلــق 
والدولييــن، ليكــون حجــر األســاس لتوطيــن الصناعــات العســكرية واألمنيــة فــي المملكــة، لمــا 
ــم قيمــة مضافــة للقطــاع العســكري،  ــن يلتزمــون بتقدي ــن الذي يوفــره مــن طــرح مجــٍز للمصّنعي
ونقــل التقنيــة والمعرفــة وفــرص تطويــر للمواهــب الســعودية فــي القطــاع، حيــث تمكنــت الهيئــة 
العامــة للصناعــات العســكرية مــن تحديــد فــرص لتوطيــن منظومــات بقيمــة أربعــة مليــارات ريال، 

وهــو مــا ســاهم فــي دفــع عجلــة التوطيــن إلــى مــا وصلــت إليــه.

مشاركة المصنعين المحليين والدوليين 
في الصناعات العسكرية

الــذي ينــدرج تحــت ثاثــة أنشــطة، تتمثــل فــي: التصنيــع العســكري، وتقديــم الخدمــات العســكرية، 
وتوريــد المنتجــات أو الخدمــات العســكرية، حيــث ُرخــص لـــ91 شــركة محليــة ودوليــة بواقــع 142 
تصريًحــا تأسيســًيا، 55 % منهــا لقطــاع التصنيــع و25 % منهــا لقطــاع الخدمــات العســكرية و20 
لقطــاع التوريــد، وتشــكل الشــركات الوطنيــة المرخصــة فــي هــذا القطــاع 83 %، والشــركات 
األجنبيــة والمختلطــة تشــكل 17 % مــن إجمالــي عــدد الشــركات وبحجــم اســتثمارات بلــغ 25.2 

مليــار ريــال حتــى نهايــة الربــع األول مــن عــام 2021م.

إطالق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة 
الصناعات العسكرية

هر
زد

م
د 

صا
قت

ا

133



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

استهداف 7 مجاالت بحثية وتقنية في القطاع 
العسكري

ُحــددت 7 مجــاالت بحثيــة تتفــرع عنها 21 تقنية مســتهدفة يتم العمل على تطويرها 
وتوطينهــا، بالتعــاون مــع الشــركاء المحلييــن مــن الجهــات العســكرية المســتفيدة، 

ومراكــز األبحــاث والجامعــات والشــركات العاملــة فــي القطــاع العســكري. 
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تأسيس الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية

تســــتند الشـــركة إلــى أحــدث التقنيـــات وأفضــل الكفـــاءات 
ــرة  ــكرية مبتكـ ــات عسـ ــات وخدمـ ــر منتجـ ــة لتطويـ الوطنيـ
بمواصفـــات عالميـــة، مـن خـــال وحـدات أعمالها الرئيسة، 
وهـــي: األنظمـــة الجويـــة، واألنظمـــة األرضيـــة، واألســـلحة 
والصواريـخ، واإللكترونيـات الدفاعيـة، والتقنيـات الحديثـة، 
ــيرة  ــن مســ ــازات ضمــ ــدة إنج ــركة عــ ــت الشــ ــث حققــ حي
التوطيــــن؛ كان مــــن أبرزهــا االســــتحواذ علــــى شــــركة 
اإللكترونيــــات المتقدمـــة وشـــركة المعـــدات المكملـــة 
للطائــرات المحـــدودة، إضافـــة إلــى تأســيس عـــدد مـــن 

المشـــاريع المشـــتركة مـــع كبـــرى الشـــركات العالميـــة.
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 وذلـــك لتوفيـــر بيئـــة صناعيــــة لخدمــــة شــــركاء مــدن، ممــا 
يسهم فــي رفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة للصناعييــن 

ورواد األعمــال.

الصناعة والتعدين

رفع مشاركة المرأة في الصناعة

تطوير البنية التحتية للمدن والواحات الصناعية

 انطــــلقت أعمــــال اإلنشــاءات لتطويــر واســــتكمال البنيــــة 
التحتيــــة فــــي

عبــر خلــق فــرص عمل جديدة للمرأة ورفع مســتوى مشــاركتها 
فــي القطاع الصناعي.

بمســاحات إجماليــة تزيـد على

14
مدينــة وواحــة صناعيــة

34 مليـون م2
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إلى من

ــى االســتثمار  ــه المســتثمرين إل ــة القطــاع الصناعــي وتوجي ــادة هيكل  أدت إع
فيــه، وتقديــم جميــع التســهيات الازمــة لزيــادة االســتثمار فــي القطــاع 

الصناعــي: 

ــال، ممــا ســاهم فــي رفــع عــدد  ــار ري ــادة بنســبة 16 % وقيمــة نحــو 156 ملي وذلــك بزي
إلــى  2016م  عــام  نهايــة  فــي  472,602 موظــف  مــن  الصناعــي  القطــاع  موظفــي 
537,261 موظًفــا بنهايــة 2020م، وذلــك بزيــادة نســبة 14 % أي نحــو 64,659 موظًفــا.
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2020مما قبل الرؤية

1.11 955.4
تريليون ريـال ملـيــار ريـال

زيادة االستثمار في القطاع الصناعي

137



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

ــادة قدرتهــا التنافســية ووصلهــا  ــة الصــادرات الســعودية وتنويعهــا وزي ــز تنمي ــى تعزي  يهــدف إل
لألســواق العالميــة، حيــث يوفــر عديــًدا مــن المنتجــات التمويليــة لخدمــة المصدريــن والمشــترين 

الدولييــن، وقــد أنشــئ فــي فبرايــر 2020م.

 عبــر تســليم خطــط تحــول للثــورة الصناعيــة الرابعــة لـــ 8 مصانــع، وتطبيــق نمــاذج أوليــة لتطبيقــات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــع 5 مصانــع لتعظيــم االســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة وتســخيرها 
لخدمــة مســتهدفات الرؤيــة، ويحــوي مركــز االبتــكار للثــورة الصناعــة الرابعــة التابــع لمدينــة الملــك 
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، علــى عــدٍد مــن تقنيــات الجيــل الرابــع للصناعــة، تشــمل: معــدات تصنيع 
ز، ومعــدات متقدمــة  بالتحكــم الرقمــي، ومعــدات هندســة عكســية رقميــة، ومعــدات للواقــع المعــزَّ

لصــبِّ المعــادن والتصنيــع.

 وتهــدف إلــى تســهيل رحلــة المســتثمر الصناعــي وتمكينــه مــن تقديــم جميــع خدماتــه بشــكل إلكترونــي 
ومــن منصــة واحــدة، وقــد أطلقــت فــي أبريــل 2020م لتوفيــر عــروض المنتجــات الصناعيــة العربيــة 
لمواجهــة تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(، ومــن خدماتهــا المقدمــة طلــب 
ترخيــص صناعــي الــذي يتيــح إلغــاء الموافقــات المبدئيــة التــي تصــدر مــن وكالــة الخدمــات الصناعيــة 

لتقليــل اإلجــراءات علــى المســتثمرين.

إطالق منصة "صناعي"

العمل على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

تأسيس بنك التصدير واالستيراد السعودي
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إطالق منصة "تعدين"
ــادئ حوكمــة االســتثمار   ــز مب ــر خدمــات إصــدار الرخــص للمســتثمرين، وتعزي ــى توفي  تعمــل عل
فــي التعديــن، ووضــع آليــات فاعلــة لتســوية الخافــات، إضافــة إلــى ضمــان كفــاءة العمليــات 
التــي تجــرى علــى األنشــطة التعدينيــة، دشــنت فــي ينايــر 2019م، وقــد أصــدرت أكثــر مــن 150 
رخصــة، إضافــة إلــى تســجيل أكثــر مــن 550 مســتثمًرا، وتــم اختصــار وقــت تجديــد الرخــص مــن 
60 يوًمــا إلــى 7 أيــام مــع إمكانيــة تخفيــض المــدة الزمنيــة لتجديــد الرخــص إلــى يــوم واحــد بعــد 

الربــط مــع البنــوك.

 أطلقــت النســخة األولــى مــن القاعــدة الوطنيــة للبيانــات الجيولوجيــة فــي ينايــر 2019م، وهــي 
تحــوي أكثــر مــن 5,500 موقــع متمعــدن، ومعلومــات مســح واستكشــاف جيولوجيــة تمتــد إلــى 

80 عاًمــا، إضافــة إلــى 10 آالف تقريــر فنــي. 

 

يعــد البرنامــج العــام للمســح الجيولوجــي أكبــر دراســة جيولوجيــة إقليميــة، بهــدف الحصــول علــى 
بيانــات جيولوجيــة الستكشــاف فــرص التعديــن فــي المملكــة، وذلــك علــى مســاحة تصــل إلــى أكثــر 
مــن 600 ألــف كلــم2، تغطــي كافــة مســاحة المنطقــة الجيولوجيــة المعروفــة باســم "الــدرع العربــي".

إجراء أكبر دراسة جيولوجية إقليمية

تدشين القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية
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الخدمات اللوجستية

ا عبــر نقــل أكثــر مــن 733 ألــف حاويــة خــال  ل رقًمــا قياســيًّ تمكنــت الخطــوط الحديديــة "ســار" مــن أن تســجِّ
عــام 2020م، حيــث صنفــت "ســار" ضمــن أفضــل ثــاث شــركات للخطــوط الحديديــة فــي مؤشــر األمــان 
العالمــي الصــادر عــن االتحــاد الدولــي للخطــوط الحديديــة )UIC( مــن ضمــن أكثــر مــن 30 شــركة عالميــة 

للخطــوط الحديديــة.

المملكة األولى في مؤشر 
ترابط شبكات الطرق 

رقم قياسي للخطوط الحديدية

تماشــًيا مــع هــدف أن تكــون المملكــة مركًزا لوجســتًيا 

أوروبــا(،  أفريقيــا،  )آســيا،  الثــاث  القــارات  يربــط 

حققــت الســعودية المركــز األول عالمًيــا فــي مؤشــر 

ــا  ترابــط شــبكات الطــرق لعــام 2019م، وذلــك وفًق

ــدى التنافســية العالمــي. ــر منت لتقري
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شــهدت مشــروعات البنيــة التحتيــة مزيــًدا مــن التطويــر، حيــث دشــن مشــــروع مينــــاء الملــــك عبد اللــــه 
بمدينــــة الملــــك عبــد اللــــه االقتصاديــة كأول مينــــاء ســــعودي يطــور ويشــغل بملكيــــة كاملــــة مــــن 
قبــــل القطــــاع الخــــاص، فــي حيــن أشــرك القطــاع الخــاص أيضــا فــي إدارة وتشــغيل بعــض عمليــات 

الموانــئ )عقــود االســناد فــي مينائــي جــدة والدمــام( بمجمــوع اســتثمارات بلغــت 16 مليــار ريــال.

تشغيل ميناء سعودي بملكية كاملة للقطاع الخاص

احتلــت المملكــة بأســطولها البحري العمــاق المركــز األول عربًيــا والـ20 عالمًيــا لعام 2020م، 
.UNCTED وذلــك للمــرة الثانيــة من حيــث القدرة االســتيعابية لنقل البضائع بحســب تقرير

قدرة عالمية لألسطول البحري السعودي
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إطالق نظام القضايا الجمركية اإللكترونية

يأتــي ضمــن مبــادرة "تعظيــم اإليــرادات الحكوميــة مــن الهيئــة العامــة للجمــارك"، ويهــدف إلــى 
تحســين آليــات تنفيــذ اإلجــراءات الخاصــة بالقضايــا الجمركيــة، وتنفيــذ التكامــل التقنــي واإلجرائــي بيــن 
الوحــدات التنظيميــة المختلفــة والجهــات الحكوميــة الخارجيــة ذات الصلــة، إضافــة إلــى تســريع عمليــة 
ــا الجمركيــة، وكذلــك تــم إكمــال دراســات تشــخيصية  تحصيــل اإليــرادات المتعلقــة بغرامــات القضاي
معنيــة بفــرص رفــع اإليــرادات مــن خــال تطويــر السياســات، والتــي نتــج عنهــا فــرص رفــع اإليــرادات 

تقــدر بمبلــغ 5.7 مليــارات ريــال ســنوًيا.

ضمــن مبــادرة تطويــر البنيــة التحتيــة للمنافــذ البريــة، أعيــد افتتــاح منفــذ عرعر بين الســعودية 
والعــراق لرفــع القــدرة االســتيعابية للبضائــع والــركاب لتلبيــة الطلبــات المســتقبلية والحاليــة، 

وتحســين الربــط المحلــي واإلقليمــي والدولــي لشــبكات التجــارة والنقــل.

تحسين الربط اإلقليمي والدولي
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 بهــدف خدمــة أســواق الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة غــرب إفريقيــا، ومنطقــة 
ــئ  ــط موان ــادة قــوة رب ــة، وزي ــا وشــبه القــارة الهندي شــرق المتوســط، والشــمال مــن أوروب

المملكــة مــع األســواق العالميــة.

ــى  ــي "فســح" و"ســابر"، الهادفــة إل ــن منصت ــط والتكامــل بي ــات الرب أســفرت عملي
تســريع اإلجــراءات الجمركيــة وجعلهــا أكثــر مرونــة للتجــار والمســتوردين؛ عــن تقليــص 
مــدة الفســح الجمركــي مــن 288 ســاعة إلــى 9 ســاعات فقــط، وذلــك نتيجــة عمــل 

تشــاركي بيــن مصلحــة الجمــارك وهيئــة المواصفــات والمقاييــس والجــودة.

إطالق 5 خطوط مالحية جديدة

تقليص مدة الفسح الجمركي 
من 288 ساعة إلى 9 ساعات
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السياحة والرايضة
سياحة عصرية بآفاق جديدة

يشــكل القطــاع الســياحي رافــًدا مهًمــا فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي، وقطاًعــا إنتاجًيــا 
رئيًســا للوطــن، خاصــة فيمــا يتعلــق بجــذب المواطــن للســياحة الداخليــة، وزيادة فرص 
االســتثمار وتنميــة اإلمكانــات البشــرية الوطنيــة وتطويرهــا، وخدمــة لهــذا التوجــه صدر 
قــرار فــي فبرايــر 2020م بإنشــاء وزارة للســياحة، تختــص بشــؤون الســياحة وتنميتــه. 

فتحــت المملكــة أبوابهــا أمــام الســياح مــن مختلــف أرجــاء العالــم فــي ســبتمبر 2019م، وأطلقــت 
التأشــيرة الســياحية أمــام مواطنــي 49 دولــة إلكترونًيــا، وقــد أصــدرت أكثــر مــن 440 ألف تأشــيرة 
ســياحية حتــى مــارس 2020م، إذ ال يســتغرق اســتخراج التأشــيرة الســياحية اإللكترونيــة إال دقائــق 
تتــراوح بيــن 5 و30 دقيقــة فــي معظــم الحــاالت. فيمــا ســمحت لســياح الــدول األخــرى بالتقــدم 

علــى التأشــيرة مــن أقــرب ســفارة أو قنصليــة ســعودية إليهــم.
ا بنســبة %14،  ممــا جعــل  قطــاع الســياحة فــي المملكــة األســرع نمــوا فــي العالــم، حيــث ســّجل نمــوًّ

ووصلــت مســاهمته المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي االقتصــاد الســعودي إلــى %9.5.

التأشيرة السياحية اإللكترونية في 5 دقائق

أنشــئ أول فريــق عمــل للســياحة فــي مجموعــة دول العشــرين تحــت رئاســة المملكــة، واعتمــد 
الفريــق عــدًدا مــن المبــادرات باإلجمــاع مــن أهمهــا: بيــان الدرعيــة، إطــار العــا للتنميــة المجتمعية 
مــن خــال الســياحة، تقريــر عــن الســفر الميســر واآلمــن، بحيــث يتــم البنــاء عليهــا فــي تطويــر 

القطــاع بشــكل تنمــوي ومــرن.

ترؤس أول فريق عمل للسياحة في مجموعة العشرين 
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ــى  ــا، إضافــة إل ــا وخارجًي ــر الباقــات والمنتجــات الســياحية وتســويق المملكــة محلًي ــى بتطوي تعن
ــة الســائح مــن خــال إعــداد الدراســات واألبحــاث التســويقية الازمــة.  ــر تجرب ــاس وتطوي قي

إنشاء الهيئة السعودية للسياحة

اعتمــد قــرار إنشــاء أول مكتــب إقليمــي لمنظمــة الســياحة العالميــة خــارج بلــد مقرها إســبانيا 
باإلجمــاع، علــى أن يكــون مقــره فــي العاصمــة الريــاض وافتتاحــه خال عــام 2021 م.

أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية
في الرياض

أظهــرت مؤشــرات مركــز المعلومــات واألبحــاث الســياحية "مــاس"، ارتفاع مؤشــر حجــم اإلنفاق 
الســياحي مــن 130.5 مليــار ريــال فــي عــام 2015م ليصــل إلــى 164.6 مليــار ريــال فــي عــام 

2019م، بزيــادة قدرهــا 26 %. 

ارتفاع مؤشر حجم اإلنفاق السياحي

هر
زد

م
د 

صا
قت

ا

145



إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م

هــي إحــدى مبــادرات وزارة الســياحة لتطويــر صناعــة الســياحة الوطنيــة المرتبطــة بهــا، 
وزيــادة الرحــات الســياحية للمناطــق الريفيــة والزراعيــة فــي المملكــة. فقــد تــم إصــدار 102 
ترخيــص للســياحة الزراعيــة فــي كل مــن منطقــة الريــاض والقصيــم ومحافظــة األحســاء 
ــورة والطائــف والمحافظــات التابعــة لهــذه  ــة المن ــوك ونجــران وجــدة والمدين ــل وتب وحائ

المناطــق.

تفعيل السياحة الزراعية في المملكة

تــم إقــراض أكثــر مــن 67 مشــروًعا ســياحًيا بقيمــة أكثــر مــن 200 مليــون ريــال، وذلــك مــن خــال 
مبــادرة تأســيس ضمــان التمويــل كفالــة، ومبــادرة دعــم إقــراض المشــاريع الســياحية والفندقيــة. 

فــي حيــن صــدر قــرار بتوطيــن 18 مهنــة قياديــة وتخصصيــة فــي قطــاع اإليــواء الســياحي.

قروض لمشاريع سياحية 
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بهــدف تحقيــق تميــز محلــي وعالمــي فــي القطــاع الرياضــي، صــدر قــرار إنشــاء وزارة مســتقلة 
تعنــى بالرياضــة تحــت اســم "وزارة الرياضــة" فــي فبرايــر 2020م، وتســعى إلــى توســيع 
قاعــدة الممارســين للرياضــة فــي ســبيل مجتمــع صحــي، وتعزيــز القطــاع وتنظيمــه والنهــوض 

بمقوماتــه. 

االستثمار في الرياضة

 ارتفاع متوسط درجة حوكمة األندية إلى 54 % في 2020م - 2021م.
 

  زيــادة فــي األلعــاب المختلفــة بنســبة 755 % فــي األنديــة المتفاعلــة فــي
 2020م - 2021م.

 
   توفيــر 1,353 وظيفــة فــي 2018م – 2019م، وارتفــع هــذا الرقــم ليصــل  
   إلــى 1,964 فــي 2019م – 2020م، ثــم وصــل إلــى 3,097 وظيفــة جديــدة 

  في األندية في 2020م – 2021م، بزيادة تصل إلى %129.

إذ حققت منذ إطاقها عام 2019م إنجازات عدة، منها:

إطالق استراتيجية دعم األندية الرياضية
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تماشــًيا مــع رؤيــة المملكــة 2030 فــي التركيــز علــى صناعــة أبطــال فــي مختلــف الرياضــات، 
تمــت زيــادة عــدد االتحــادات الرياضيــة مــن 32 اتحــاًدا فــي عــام 2016م إلــى 64 اتحــاًدا فــي عــام 

ــى 92 اتحــاًدا. ــام 2021م إل 2020م، ومــن المتوقــع أن تصــل فــي ع

زيادة عدد االتحادات الرياضية

2.4 
مليارات ريالمليار ريال

6.5 

 بنسبة تقدر

 بـ %170

من إلى 

بما يساهم 
في تعزيز االستدامة 

المالية للقطاع.

مساهمة الرياضة في الناتج المحلي
زاد مساهمة القطاع الرياضي في نمو الناتج المحلي
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لــم يكــن لــدى أي نــاد فــي عــام 2015م أي شــركة خاصــة لاســتثمار الرياضــي، وبهــدف ضمــان 
االســتدامة الماليــة لألنديــة تــم إنشــاء ثــالث شــركات خاصــة لالســتثمار الرياضــي تتبــع ألنديــة 

وذلــك للمــرة األولــى فــي عــام 2020م. 

إنشاء شركات خاصة لالستثمار الرياضي

في عام 2019م إلى

1,259
وفي عام 2020م بلغت أكثر من

1,549 

كمــا أطلقــت خدمــة اســتخراج تراخيــص جديــدة لزيــادة الفــرص 
االســتثمارية مــع القطــاع الخــاص، وتدشــين منصــة للتراخيــص فــي 
عــام 2020م، التــي ســاهمت فــي إصــدار أكثــر مــن 80 ترخيًصــا 

ــام 2020م. ــة ع ــى نهاي حت

زيادة تراخيص الصاالت الرياضية
بعد إطاق خدمة تراخيص الصاالت والمراكز الرياضية 

في 2017م، وصل عدد التراخيص
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بالطمــوح  الغالــي  الوطــن  هــذا  أبنــاء  يتميــز 
العالــي، والهمــة التــي تبــاري الجبــال، لذلــك 
قدمــت برامــج رؤيــة المملكــة 2030 عديــًدا 
مــن المبــادرات لارتقــاء باألنظمــة والخدمــات، 
الهيئــات  بيــن  االتصــال  قنــوات  وتوســيع 
الخــاص،  والقطــاع  والمواطنيــن  الحكوميــة 
وتحديث ممارســات الحوكمة واإلدارة لضمان 
مســتويات عاليــة مــن الشــفافية والمســاءلة، 
األثــر  أعمــال فاعــل، وتعظيــم  وبنــاء قطــاع 
االجتماعــي للقطــاع غيــر الربحــي والخيــري، إلى 
جانــب التركيــز علــى االســتثمار فــي مكامــن 

قوتنــا، وحمايــة مواردنــا الحيويــة.

 وطن
طموح
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ريال للساعة

ألف متطوع

أسرة

ريااًل للساعة

آالف متطوع

أسرة

32

0.6

23

3000

64

21.27

409

62,865

الترتيب في مؤشر الفعالية 
الحكومية )للبنك الدولي(

القيمــة االقتصاديــة للتطــوع 
فــي المملكــة  )للفــرد(

األسر المنتجة المستفيدة
من الحلول التمويلية 

التوطين في مهن الصيدلة، 
طب األسنان االتصاالت وتقنية 

المعلومات الهندسية والفنية

عـــــــــدد المتطوعين

االتحادات
الرياضية

7583

ما قبل الرؤية2020م

نضج الخدمات
الحكومية الرقمية 

%81.3

%18 %24

من منجزات الرؤية نحو "وطن طموح"

%60%60
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تطوير األنظمة الحكومية
عملــت برامــج تحقيــق الرؤيــة علــى تحديــث ممارســات الحوكمــة واإلدارة لارتقــاء بها إلــى المعايير 
الدولية، وضمان مســتويات عالية من الشــفافية والمســاءلة، واعتمدت نشــر األهداف والخطط 
ومؤشــرات األداء، بحيــث يمكــن للجميــع متابعــة التقــدم والتنفيــذ، ومــن خــال التوســع فــي 
تقديــم الخدمــات الحكوميــة عبــر اإلنترنــت، تطمــح الرؤيــة إلــى تحقيــق مكانــة رائــدة عالمًيــا فــي 

مجــال الحكومــة اإللكترونيــة.
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إصدار تشريعات لدعم الهياكل المؤسسية

المملكة في مؤشر الحكومة اإللكترونية

ارتفاع معدل نضج الخدمات 
الحكومية الرقمية

ُســّنت عديــد مــن التشــريعات بهــدف بنــاء الهيــاكل المؤسســية التشــريعية ووضــع السياســات 
العامــة، ومنهــا إصــدار 60 نظاًمــا جديــًدا، أبرزهــا: نظــام الغــرف التجاريــة، ونظــام البنــك المركــزي 
الســعودي، وكذلــك إصــدار 77 تنظيًمــا جديــًدا، أبرزهــا: تنظيــم هيئــة الحكومــة الرقميــة، وتنظيــم 
هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة، وتنظيــم مؤسســة المســار الرياضــي، كمــا أصدر 36 
ترتيًبــا تنظيمًيــا، منهــا: الترتيبــات التنظيميــة لهيئــة الصحــة العامــة، والترتيبــات التنظيميــة لمركــز 
تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة، وصــدرت أكثــر مــن 24 الئحــة جديــدة، أبرزهــا: الئحــة المحافظــة 

علــى الــذوق العــام، والائحــة التنظيميــة لعمــل األســر المنتجــة.

ر الحكومــة اإللكترونيــة 2020م  اســتطاعت المملكــة التقــدم فــي مؤشــر األمــم المتحــدة لتطــوُّ
ــا فــي المؤشــر  ــا فــي المؤشــر الرئيــس، والمركــز 27 عالميًّ ــى المركــز 43 عالمًي والوصــول إل
ــا فــي المؤشــر الفرعــي "رأس المــال  الفرعــي "البنيــة التحتيــة لالتصــاالت"، والمركــز 35 عالميًّ
البشــري". وتعمــل 142 جهــة حكوميــة علــى تقديــم 3,474 خدمــة إلكترونيــة لســاكني المملكة.

يعبــر معــدل النضــج فــي الخدمــات اإللكترونيــة الحكوميــة عــن تقييــم مســتوى التطويــر فــي 
تقديــم الخدمــات الحكوميــة للجمهــور، وقــد ارتفــع المعــدل فــي تلــك الخدمــات إلــى %81.3. 
ويســاعد مؤشــر النضــج علــى رفــع مســتوى إجــراءات األعمــال فــي الخدمــات الرقميــة، وتشــجيع 
الجهــات الحكوميــة علــى رفــع مســتوى الشــفافية، بهــدف رفــع كفــاءة األعمــال، والوصــول إلــى 
رضــا المســتفيدين. وقــد تــم إطــاق نظــام تطويــر مجلــس الشــورى الرقمــي، مــن خــال برنامــج 

ــر. التعامــات الحكوميــة اإللكترونيــة يسِّ
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تطوير التعامالت المالية 
الحكومية وأتمتة أوامر الدفع

بعــد تعزيــز قيــم الشــفافية فــي العمــل الحكومــي مــن خــال قيــاس أداء األجهــزة العامــة مــن 
وزارات وهيئــات وصناديــق حكوميــة، تقدمــت المملكــة فــي ترتيــب مؤشــر مــدركات الفســاد 

مــن المركــز 57 فــي عــام 2017م إلــى  المركــز 52 فــي عــام 2020م.

ســاهمت منصــة "اعتمــاد" الرقميــة فــي تســهيل إجــراءات التعامــات الماليــة مــع القطــاع 
الخــاص مــن خــال أتمتــة أوامــر الدفــع بشــكل كامــل، ممــا يســاهم فــي تحســين وتســريع 
إجــراءات صــرف المســتحقات وتســهيل العمليــات المرتبطــة بهــا، وقــد بلــغ عــدد العقــود 
والتعميــدات نحــو  462 ألًفــا بقيمــة تجــاوزت 983 مليــار ريــال، وبلــغ عــدد أوامــر الدفــع علــى 

المنصــة نحــو 1.9 مليــون أمــر دفــع بقيمــة تجــاوزت تريليــون ريــال.

تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد
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بوابة لتقديم الخدمات البلدية
ُأطلقــت  بوابــة "بلــدي" لتوفيــر الخدمــات مــن قبــل األمانــات والبلديــات، حيــث وصــل عدد مســتخدمي 

المنصــة إلــى أكثــر مــن مليــون مســتخدم، ومــن أبــرز الخدمــات المقدمة:

   إصدار أكثر من مليون رخصة إنشائية وتجارية.

    الوصول إلى نسبة 82 % تراخيص فورية للرخص البلدية.

   تفعيل خدمة 940 لتلقي الباغات والشكاوى ومعالجتها.

   إطاق وأتمتة أكثر من 100 خدمة بلدية في 285 جهاًزا بلدًيا.

   إطاق المنصة التفاعلية مع المستفيدين والوصول إلى 252,089 مشارًكا في استبيانات حول مستوى 
     الخدمات البلدية.

نظام للمدفوعات الفورية

ُأطلــق نظــام المدفوعــات الفوريــة )IPS( مــع عــدد مــن البنــوك المحليــة خــال الربــع األول مــن عــام 2021م. 
وتأتــي هــذه المنظومــة الجديــدة لُتتيــح للعمــاء إمكانيــة الحــواالت الفوريــة والُمجدَولــة بيــن مختلــف البنــوك 
فــي المملكــة علــى مــدار الســاعة حتــى خــارج أوقــات عمــل البنــوك، حيــث يوفــر مرونــًة أكبــر للعمــالء إلضافة 
تفاصيــل تعليمــات الدفــع للمســتفيد، ولتســّهل التســويات الماليــة، وتنفيــذ األعمــال بيــن الشــركات 
 ISO( ــا ــة األحــدث عالمًي ــار الرســائل المالي ــي معي ــر تبّن ــة الحســابات، عب والتحقــق مــن المســتفيدين وصح
20022(. كمــا يعــد النظــام عامــل تمكيــن لعــدٍد مــن الخدمــات التــي تســاهم فــي تحســين كفــاءة النظــام 
المالــي، ومنهــا إدارة مخاطــر االحتيــال ومكافحــة غســل األمــوال، وتحســين المنتجــات المصرفيــة الحاليــة، 

وإدارة التدّفقــات النقديــة لقطــاع األعمــال.
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نظام إلكتروني لتحصيل اإليرادات الحكومية
تــم تطويــر نظــام تحصيــل إلكترونــي محــّدث، وهــو نظــام فوتــرة وتحصيــل إلكترونــي، 
لتحصيــل كافــة إيــرادات الدولــة، والربــط مــع نظــام "ســداد" والجهــات الحكوميــة، 
ويســاهم النظــام فــي تحصيــل كافــة اإليــرادات الحكوميــة بــكل يســر وســهولة، وتمكين 
المســتفيدين مــن دفــع فواتيرهــم عبر وســائل دفــع متعددة، ويوفــر البيانات ألغراض 
التحليــل والتتبــع بصــورة أكثــر كفــاءة. وفــي عــام 2019م، اكتمــل ربط نظــام التحصيل 

إلكترونًيــا مــع 38 جهــة رئيســة و350 جهــة فرعيــة.

تصميم بيئة تنظيمية تجريبية 
لسوق الخدمات المالية المبتكرة 

و 32 شركة مصرحة حالًيا
تجريبيــة  بيئــة  تصميــم  فــي  الســعودي  المركــزي  البنــك  شــرع 
ــدة فــي  ــر التقنيــات الجدي تنظيميــة )Sandbox( لفهــم وتقييــم أث
ســوق الخدمــات الماليــة فــي المملكــة، وللمســاعدة علــى تحويلهــا 
ــذكاء التقنــي، بمــا يســمح للشــركات  ــي يتســم بال ــز مال ــى مرك إل
المحليــة والعالميــة التــي ترغــب فــي اختبــار الحلول الرقميــة الجديدة 
بالدخــول فــي بيئــة فعليــة بغيــة إطاقهــا فــي المملكــة مســتقبًا، 
حيــث أصبــح إجمالــي عــدد الشــركات المصرح لها 32 شــركة، وذلك 
ضمــن مســاعي البنــك الهادفــة إلــى دعــم التجــارة اإللكترونيــة، 
وتعزيــز وتنويــع الخدمــات الماليــة والمنتجــات المعروضــة  بالقطــاع 
المالــي، والدفــع نحــو التحــول الرقمــي بمــا يتوافــق مــع متطلبــات 
وأهــداف برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، وكذلــك لرفــع مســتوى 

الشــمول المالــي.

إطالق منصة "إيصال" لفواتير األعمال
ــة الخدمــات فــي المملكــة، حيــث توفــر حــًا  ــرة فــي مجــال رقمن تعــد خطــوة كبي
الحكوميــة وقطاعــات  الجهــات  بيــن  الفوتــرة والمدفوعــات  متكامــًا لعمليــات 
ــون مــع هــذه الجهــات، ممــا يوفــر  ــن يتعامل ــن الذي ــة والموردي ــال المختلف األعم

ــد ســواء. ــى ح ــن والمشــترين عل ــن الموردي ــكل م ــا ل ــن المزاي ــة م جمل
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التوسع في الخدمات المقدمة من منصة أبشر
تجمــع منصــة أبشــر عــدًدا كبيــًرا مــن الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة للمســتفيدين، وتشــمل نحــو 
335 خدمــة تقــدم عبــر منصاتهــا الثــاث: أبشــر أفــراد، أبشــر أعمــال، أبشــر حكومــة، وقــد عملــت 
على تحقيـــق عـــدد مـــن اإلنجازات لرفـــع مســـتوى األداء الحكومـــي للخدمـــات المقدمـة للجمهـور، 

إضافـــة إلــى الوصـــول ألقصــى مســـتويات األمــن المعلوماتـــي. وأبــرز إحصاءات أبشــر:
   أكثر من 20 مليون مستخدم موّثق.

   أكثر من 44 مليون خدمة إجرائية منفذة سنوًيا.

   أكثر من 70 مليون خدمة استعامية منفذة سنوًيا.

   أكثر من 23 مليار زيارة للمنصة سنوًيا.

   أكثر من  6 مايين تحميل للهوية الرقمية على تطبيق أبشر لألجهزة الذكية.

   أكثر من 250 مليون ساعة عمل تم توفيرها سنويا.

ــا المســتجد  ــًا للتســهيل علــى ســكان المملكــة خــال جائحــة فيــروس كورون    إطــاق 47 خدمــة و115 تعدي

     )كوفيد - 19(.
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إطالق منصة ناجز
التــي أغنــت المســتفيدين عــن زيــارة المقــرات العدليــة، حيــث توفــر أكثر من 120 خدمــــة عدليــــة 
فــــي قطاعــــات القضــــاء، التنفيــــذ، التوثيــــق، المصالحــــة، التدريــــب والمحامــــاة؛ بمــــا يســهم 
فــي زيـادة نسـبة رضـا المسـتفيدين عـن خدمـات وزارة العدل، ورفـع الكفـاءة التشـغيلية، وقد 
ــا. وقــد اســتقبل مركــز االتصــال  وصــل عــدد المســتخدمين للمنصــة 70 ألــف مســتخدم يومًي

الموحــد 1950 للخدمــات العدليــة واألصــول نحــو 2.6 مليــون مكالمــة واردة عــام 2020م.

تسريع إنجاز 
المحاكم

رفع تصنيف المملكة في القطاع العدلي

العدلــي  العمليــات  مركــز  أســهم 
فــي  المحاكــم،  أعمــال  لمتابعــة 
ــادة نســبة إنجــاز محاكــم التنفيــذ  زي
إلــى 82%، ونســبة إنجــاز محاكــم 
.%59 إلــى  الشــخصية  األحــوال 

بهــدف رفــع تصنيــف المملكــة عالمًيــا فــي القطــاع العدلــي، وكذلــك تحليــل االحتيــاج التشــريعي وبنــاء 
ــة" ووحــدة  ــة الدولي ــر العدلي ــم إنشــاء وحــدة "مرصــد المؤشــرات والتقاري ــر األدوات التشــريعية، ت وتطوي
"مكتــب التشــريعات"، ليكونــا مرجًعــا مركزًيــا للمؤشــرات والتقاريــر الدوليــة، وذلــك ضمــن جهــود مبــادرة 

"رفــع تصنيــف المملكــة عالميــا " فــي القطــاع العدلــي.
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مركز لدعم المنظومة العدلية

منصة للتقاضي إلكترونًيا

ــز قيمــة األصــول واســتيفاء الحقــوق، ُأنشــئ مركــز اإلســناد والتصفيــة "إنفــاذ" فــي  بهــدف تعزي
ــا يدعــم المنظومــة العدليــة بإنفــاذ أعمــال  ــا وإداريًّ عــام 2019م، وهــو مركــز متخصــص مســتقل ماليًّ
التصفيــات والبيــع، حيــث يســاهم المركــز فــي األخــذ بالمصلحــة العامــة عنــد التصفيــة، وعــدم 
إشــغال األجهــزة القضائيــة والحكوميــة بأعمــال مســاندة أخــرى، وقــد بلغــت قيمة المبيعــات 328.5 
مليــون ريــال ممــا ســاهم أثرهــا فــي تعظيــم قيــم األصــول خــال عمليــات التصفيــة بـــ 56.8 مليوًنا.

أتى إطاقها بهدف مواجهـة جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد - 19(، وضمـن حزمـة مـن 
المبـــادرات والمشـــروعات التـــي عـــززت مـــن اإلجــراءات المتبعــة فــي المحاكــم، وتتضمــن المنصــة 
جميــع إجــراءات التقاضــي المنصــوص عليهـا فـي األنظمة اإلجرائية، كنظاَمْي المرافعات الشرعية 
واإلجراءات الجزائية، وتبادل المذكــــرات بين األطراف، وتقديــــم المســــتندات والمحــــررات، وعقــــد 
جلســــة الترافــــع اإللكتروني، إمــــا بالترافــــع الكتابــــي، أو المرافعــــة المرئيــة عــــن بعــد عبــر االتصال 
المرئــــي، والنطــــق بالحكــــم واســتام نســــخة الحكــــم، واالعتــراض عليــــه أمــــام المحكمــــة األعلــى 
درجــــة، وقــد بلــغ عــــدد القضايــــا التــــي نظــــرت بهــا عبــر المنصــة نحــو 207 آالف قضيــة، ووصــل 

عــدد الجلســات التــي عقــدت عــن بعــد إلــى 588 ألــف جلســة قضائيــة.
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مراكز تدقيق لمساندة 
أعمال المحاكم

إتاحة اإلفراغ العقاري 
إلكترونًيا

وتســريع  التشــغيلية  الكفــاءة  رفــع  بهــدف 
إيجابًيــا  ينعكــس  بمــا  القضائيــة  اإلجــراءات 
والمتقاضيــن،  القضائيــة  الدوائــر  علــى 
ُأطلــق عــدد مــن المراكــز المتخصصــة التــي 
تعمــل علــى تقديــم اإلســناد للمحاكــم، ورفـــع 
جاهزيـــة ملـــف القضيــــة أو طلــب التنفيــذ 
قبــــل قيدهــــا، والتأكــــد مــــن اكتمــــال جميــــع 
المتطلبــــات األساسية للدعـــوى قبـــل إحالتهـا 

ــة. ــرة القضائيـ ــى الدائـ إل

تــم تفعيــل خدمــة إفــــراغ العقــــارات 
التابعــة  "ناجــز"  بوابــة  عبــر  ــا  ـً إلكترونيـ
لــوزارة العــدل، لتمكيــن المســــتفيدين 
مــــن بيــــع ونقــــل الملكيــــة العقاريــــة 
بالكامـل دون الحاجـة إلى الجهات ذات 
الصلــة، وتجـــاوز عـــدد صفقــات اإلفــراغ 
العقــاري اإللكترونــي 34 ألــف عمليــة 
إفــــراغ إلكترونــــي بقيمــة تجــاوزت الـــ 

2.5 مليــار ريــال.

أتمتة إجراءات 
عقود الزواج

ــات عقــود  ــق بيانــ بهــدف توثيــ
ا بشــكل كامــل،  الزواج إلكترونيـً
ــراءات عقــد الــزواج  ــة إجــ وأتمتــ
العاقــة،  ذات  الجهــات  بيــن 
عــن  المســتفيد  تغنــي  والتــي 
زيــارة الجهــات الحكوميــة إلنهــاء 
عبــر  العقــد،  توثيــق  إجــراءات 
متكاملــة  إلكترونيــة  منظومــة 
بمــا يخدم المســتفيدين وييســـر 
إجمالـــي  بلـــغ  وقــد  عليهــم، 
عقـــود الـــزواج اإللكترونيــة 40 

ألــف عقــد.
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إصدار الوكاالت 
إلكترونيا

منصة للصلح 
عن بعد

بهدف التيسير على المستفيدين، 
اإللكترونيــة،  التعامــات  وتعزيــــز 
أتيــح إصــدار الــوكاالت اإللكترونيــة 
بجميــــع أنواعهــــا مــــن خـال بوابـة 
"ناجـز"،  حيــث بلغ عــدد الوكاالت 
وكالـــة  مالييـــن   6 اإللكترونيــة 
مـــن خـــالل القنـــوات اإللكترونيــة 
تدشـــين  منــذ  العــدل  لـــوزارة 

ــي 2018م. ــة فـ الخدمـ

يمكــن  التــي  "تراضــي"  منصــة  تدشــين  تــم 
مــن خالهــا طلــب التقــدم بخدمــة الصلــح بيــن 
النــزاع إلكترونًيــا "الصلــح عــن بعــد"  أطــراف 
فــي كافــة مراحلهــا، مــن تقديــم الدعــوى إلــى 
الوصــول إلــى نتيجــة دون الحاجــة إلــى الحضــور 
الصلــح  قضايــا  عــدد  بلــغ  وقــد  للمحكمــة، 
المحالــة للمنصــة أكثــر مــن 139 ألــف قضيــة، 
كمــا تــم إصــدار أكثــر مــن 12 ألــف وثيقــة صلــح 

بنهايــة عــام 2020م.

إطالق منصة المزاد اإللكتروني

خدمة رقمية للتواصل مع الصم بالمرافق العدلية

ــع  ــح لجميـ ــا يتيـ ــل، ممـ ــي بالكامـ ــكل إلكترونـ ــع بشـ ــن طــرح العقــار للبيـ ــم مــ التــي تمكــن المحاكــ
ــا لتكافــــؤ الفــــرص بيــــن أفــــراد  ـً المشـــاركين إمكانيــــة الدخــــول والمزايــــدة بشــــكل مباشــــر، دعمـ
المجتمــــع، وتعزيـــًزا لمبـــدأ الشـــفافية والنزاهـــة، وقــد بلــغ عــدد المــزادات المطروحــة عبــر المنصــة 
521 مــزاًدا، وبلــغ عــدد المســجلين بهــا 8,419 شــخًصا، كمــا بلــغ عــدد العقــارات المباعــة 330 

عقــاًرا، وبلغــت قيمــة المــزادات 1.205 مليــار ريــال.

النوعيــة علــى  الخدمــات  الخدمــة وتيســير  بيــن األصــم ومقدمــي  التواصــل  تحقيًقــا لســهولة 
المســتفيدين واالرتقــاء بجودتهــا، أطلقــت الخدمــة الرقميــة "إشــارة" لفئــة الصــم فــي كافــة 
بيــن الســامع واألصــم. المرافــق العدليــة؛ بهــدف توفيــر خدمــة الترجمــة الفوريــة المجانيــة 

تدشين خدمة كتابات العدل المتنقلة
تهــدف لخدمــة كبــار الســن وذوي اإلعاقــة، والمرضــى، ونــزالء المستشــفيات، ودور الرعايــة 
والماحظــة، والمرابطيــن، إلصــدار الــوكاالت وخدمــة اإلفــراغ العقــاري بشــكل فــوري دون الحاجــة 
ــف  ــن 42 أل ــر م ــة أكث ــة فــي خدم ــدل المتنقل ــات الع ــدل، وتســهم كتاب ــة الع ــة كتاب ــى مراجع إل

مســتفيد ســنوًيا.

إنجازات رؤية المملكة 2030
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استحداث مراكز 
العمليات األمنية 

الموحدة 911
غــرف  جميــع  ودمــج  الجهــود  لتوحيــد 
ــات فــي المناطــق بغرفــة واحــدة  العملي
مركزيــة تضــم جميــع القطاعــات االمنيــة 
والخدميــة مــن خــال رقــم طــوارئ موحد 
911. وقــد بلــغ متوســط اســتقبال عــدد 
المكالمــات فــي اليــوم بمنطقــة الريــاض 
25 ألــف اتصــال وفــي منطقــة مكــة 

ــف اتصــال. المكرمــة 21 أل
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لجنة وطنية للحوسبة السحابية
سياســة  الرقمــي  للتحــول  الوطنيــة  اللجنــة  اعتمــدت 
ــال القطــاع  ــز انتق ــك لتســريع وتحفي الســحابة أواًل، وذل
العــام مــن الحلــول التقنيــة التقليديــة إلــى حلــول حديثــة 

قائمــة علــى الحوســبة.

تسريع خطط التنمية 
العمرانية

عبــر حوكمــة إجــراءات اعتمــاد المخططــات خــالل 
60 يوًمــا بــداًل مــن المــدة الســابقة التــي كانــت 

تصــل إلــى عاميــن وأكثــر.

أتمتة خدمات السفن وقوارب الصيد والنزهة
ــن فــي مجــال النقــل البحــري  ــن العاملي ــة النقــل البحــري" لتمكي ــم إطــاق منصــة "بواب ت
الضروريــة  التراخيــص  تقديــم مختلــف طلبــات  مــن  أفــراًدا ومنشــآت،  كافــة،  بأشــكاله 
لممارســة أعمالهــم، وإتمــام جميــع اإلجــراءات ومعالجتهــا إلكترونًيــا عــن بعــد، ودون الحاجــة 

ــة. ــة معامــات ورقي ــة أي ــى طباع إل

تدشين حملة "ممتثل"
البلديــة  الرقابــة  جهــود  مســاندة  إلــى  تهــدف 
وتعزيــز ســلوك القــدوة المجتمعيــة وذلــك بعــدة 
طــرق، أبرزهــا: دعــم المنشــآت وتحفيزهــا لرفــع 
الشــفافية  ورفــع مســتوى  االمتثــال،  مســتوى 
واالمتثــال للوائــح واألنظمــة البلديــة مــن خــال 
والتفتيــش،  الرقابــة  آليــة  وتحســين  تطويــر 
بجانــب إشــراك المتطوعيــن فــي عمليــة التوعيــة.
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إطالق نظام التخصيص

مشروعات تخصيص 
وشراكة مع القطاع الخاص

الــذي يهــدف إلــى خلــق بيئــة تســمح برفــع حجــم 
ومســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطــن والمقيــم، 
وتوفيــر المرونــة الالزمــة فــي البيئــة التنظيميــة 
واالســتثمارية لمشــاريع التخصيــص بالمملكــة، مــا 
يدعــم تلــك المشــروعات ويعــزز تنفيذهــا ضمــن بيئــة 
تنظيمية واســتثمارية جاذبة ومحفزة لاســتثمار على 
ــة  ــا: قطــاع البيئ ــل، ومنه ــر والطوي ــن القصي المديي
والميــاه والزراعــة، وقطــاع النقــل، وقطــاع الطاقــة، 
وقطــاع الصناعــة والثــروة المعدنيــة، وقطــاع العمــل 
والتنميــة االجتماعيــة، وقطــاع البلديــات واإلســكان، 
وقطــاع التعليــم، وقطــاع الصحــة، وقطــاع الحــج 
والعمــرة، وقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، 

وقطــاع اإلعــام، وقطــاع الرياضــة.

مــع  وشــراكة  تخصيــص  مشــروع   18 توقيــع  
جــودة  تحســين  إلــى  أدى  ممــا  الخــاص  القطــاع 
ورفــع  للمواطنيــن،  المقدمــة  الخدمــات  وكفــاءة 
مســتوى كفــاءة البنــى التحتيــة والخدمــات العامــة، 
وتحســين مســتوى إدارتهــا، وزيــادة فــرص العمــل 
العاملــة  الوطنيــة  للقــوى  األمثــل  والتشــغيل 
فــي مشــروعات التخصيــص، وتعزيــز دور القطــاع 
الخــاص فــي تقديــم الخدمــات، وإتاحــة األصــول 
الحكوميــة أمامــه، ممــا يحســن مــن جــودة الخدمات 
المقدمــة بشــكل عــام كمــا يعــزز مــن دور الحكومــة 

التشــريعي والتنظيمــي المنــوط بهــا. 

إنجازات رؤية المملكة 2030
2016م - 2020م
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تأسيس مركز لرصد المنتجات غير اآلمنة

إطالق مركز استدعاء 

ــادل  ــك لتب ــة، وذل ــن الجهــات الوطني ــة بي ــاء منظومــة عمــل تكاملي ــى ببن ُيعَن
المعلومــات بشــأن حــوادث المنتجــات االســتهالكية )غير الغذائيــة والدوائية(، 
أنشــئ فــي يوليــو 2018م، وتتيــح المنصــة اإللكترونيــة فــي المركــز لألجهــزة 
الوطنيــة الحكوميــة األعضــاء؛ اإلخطــار وتبــادل المعلومــات عــن المنتجــات 
الضــرر بصحــة وســامة  إلحــاق  فــي  تشــكل ســبًبا  قــد  التــي  االســتهاكية 

المســتهلكين، واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لمنــع ذلــك.

تعزيــًزا لمنظومــة الشــفافية والكفــاءة، أطلــق مركــز "اســتدعاء" لرفــع مســتوى 
مــة للمســتهلكين، مــن خــال اســتدعاء مــا يقــارب مليونــي  الخدمــات المقدَّ
مركبــة، و500 ألــف ســلعة معيبــة، ممــا أّدى إلــى تقليــل نســبة األضــرار 

ــام 2019م. ــة ع ــى نهاي الناتجــة عــن اســتخدامها حت
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توطين المهن
ُأطلقــت مبــادرة "توطيــن المهــن" بهــدف زيــادة معــدالت التوظيــف فــي المهــن النوعيــة فــي 
مختلــف القطاعــات، وقــد ســاهمت عمليــات التوطيــن فــي رفــع نســبة التوطيــن مــن %18 
فــي بدايــة عــام 2017م إلــى 24% بنهايــة عــام 2020م. وقــد تــم توظيــف نحــو 422 ألــف 

مواطــن ومواطنــة فــي هــذه المهــن منــذ بدايــة 2019م. ومــن إحصــاءات التوظيــف: 

     3,800 وظيفة في قطاع الصيدلة.
     2,000 وظيفة في طب األسنان.

     1,816 وظيفة في قطاع االتصاالت وتقنية ا لمعلومات.
     48 ألف وظيفة في المهن الهندسية والفنية.

رفع كفاءة إجراءات التوظيف
بلــغ عــدد المســتفيدين مــن نظــام جــدارة نحــو 1.7 
مليــون مســتفيد، ممــا أســهم فــي رفــع كفــاءة أداء 

الجهــات الحكوميــة فــي إدارة إجــراءات التوظيــف.
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إتاحة تبادل بيانات الموظفين والوظائف
تتيــح خدمــة "التــزام" إمكانيــة تبــادل بيانــات الموظفيــن والوظائــف آلًيــا 
وبشــكل آمــن بيــن 90 جهــة حكوميــة، وقــد تجــاوز عــدد المســتفيدين مــن 

الخدمــة 1.3 مليــون مســتفيد.

توفير حلول رقمية مبتكرة وآمنة للموظف الحكومي
ــة للموظــف  ــرة وآمن ــة مبتك ــواًل رقمي ــة إلدارة المــوارد البشــرية "مســار" حل ــر المنصــة الوطني توف
البيانــات الوظيفيــة، وإعــداد  الحكومــي، وتقــدم المنصــة عــدًدا مــن الخدمــات، كاالطــاع علــى 
ــى خدمــات أخــرى تســهم فــي  ــة، ورفــع التظلمــات ومتابعتهــا، إضافــة إل ومتابعــة محاضــر الترقي

تحقيــق التميــز فــي األداء الحكومــي.

توسيع خيارات توظيف المرأة في القطاع الخاص
تــم تعديــل أربــع مــواد مــن نظــام العمــل لزيــادة أعــداد الســعوديين الداخليــن فــي ســوق 
ــا، ودعمهــا فــي ممارســة  العمــل، وُحذفــت مادتــان بهــدف تمكيــن المــرأة اقتصاديًّ
الفئــات، وتوســيع  لحمايــة كل  العمــل  بيئــة  تنظيــم  تمييــز، وتطبيــق  األعمــال دون 

الخيــارات للقطــاع الخــاص فــي توظيــف المــرأة.
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 تمكني المسؤولية
المجتمعية

تثــق رؤيــة المملكــة بقــدرة الســعوديين علــى تحقيــق إنجــازات مميــزة ومهمــة للوطــن، وبــأن 
المواطــن قــادر علــى أن يكــون عضــًوا مســتقًا ونشــًطا فــي المجتمــع، وال بــد فــي ســبيل ذلــك 
مــن بــذل الجهــد واالنضبــاط واكتســاب مهــارات وخبــرات جديــدة لتحقيــق الطموحــات، فــكل 
أبنــاء المملكــة مســؤولون عــن تحقيــق المســتقبل، وتوفيــر البيئــة المناســبة التــي تضمــن 

للجميــع فرصــة أداء مهامهــم ومســؤولياتهم فــي هــذا الشــأن علــى أفضــل صــورة.

إطالق منصة العمل التطوعي

نمو عدد المتطوعين بنحو 18 ضعًفا منذ إطالق الرؤية

هــي منصــة رائــدة للعمــل التطوعــي تســاهم فــي توفيــر 
بيئــة محفــزة وآمنــة تنظــم العاقــة بيــن الجهــات الموفــرة 
للفــرص التطوعيــة والمتطوعيــن، حيــث تقيــس المنصــة 
عــدد المتطوعيــن فــي المملكــة وعــدد الفــرص المتاحــة، 
والقيمــة االقتصاديــة للتطــوع، وعــدد الســاعات التطوعيــة، 
ونســبة رضــا المتطوعيــن بعــد تجربــة التطــوع. حيــث وفــرت 
أكثــر مــن 156 ألــف فرصــة تطوعيــة. وبلــغ عــدد المســجلين 
االقتصاديــة  القيمــة  وارتفعــت   533,950 المنصــة  فــي 
لتطــوع الفــرد مــن 0.6 ريــال فــي الســاعة عــام 2016م إلــى 

21.27 ريــاال فــي الســاعة. 

ارتفــع عــدد المتطوعيــن مــن 23 ألــف متطــوع فــي عــام 2015م، ليصــل  إلــى أكثــر مــن 409 آالف 
متطــوع فــي عــام 2020م، متجــاوزًا بذلــك مســتهدف عــام 2020م )300 ألــف متطــوع (.
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برامج تمويل لذوي اإلعاقة
اســتفاد 5,721 مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن برامــج التمويــل االجتماعــي، العمــل 
الحــر وتمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بعــد تفعيــل االتفاقيــة بين الهيئــة العامة 

للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وبنــك التنميــة االجتماعيــة.

إطالق نظام التشخيص اإللكتروني لذوي اإلعاقة
بهدف توســيع نطاق العناية بأفراد المجتمع بمختلف شــرائحهم، ُأطلق نظام التشــخيص 
اإللكترونــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ضمــن مبــادرة "التوســع فــي خدمــات الرعاية الصحية 

الممتدة"، لغرض تســجيل وتصنيف األشــخاص ذوي اإلعاقة إلكترونًيا.
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ارتفاع االستجابة 
لبالغات العنف 

األسري
ارتفعت نســبة االســتجابة للباغات التي 
تمــت مباشــرتها حســب درجــة الخطــورة 
2020م،  العــام  مســتهدف  وتحقيــق 
حيــث بلغــت القيمــة المحققــة للمؤشــر 
المســتهدفة  القيمــة  مقابــل   %99.6
94.5% حســب تقريــر قيــاس أداء الربــع 

ــع مــن عــام 2020م. الراب

حماية حقوق األطفال المحضونين
تمت تهيئة نحــــو 32 مركــــًزا لتنفيــــذ أحــــكام الرؤيــــة والحضانـــة فـــي مناطـــق المملكة، 
ضمـــن مبـــادرة "شــــمل" التــــي تهــــدف إلــى تقديــــم الدعــــم االجتماعــي للوالديـــن  
ــق  ــة تحقــ ــن، إذ توفــر المراكــز بيئــ ــوق األطفــال المحضونيــ ــة حقــ واألطفــال، وحمايـ
فيهــــا عوامــــل األمــن والســـامة، وقــد بلــغ إجمالــي المســتفيدين مــن خدمــات المبــادرة 

34 ألًفــا.
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حساب المواطن لدعم المستفيدين

إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع 
غير الربحي

وصــل إجمالــي مــا أودع فــي حســاب المواطــن للمســتفيدين منذ إطاقه 
فــي عــام 2017م إلــى أكثــر مــن 86.10 مليــار ريــال حتى عــام 2020م.

بهــدف تفعيــل دور منظمــات القطــاع غيــر الربحــي وتوســيعه فــي المجــاالت 
التنمويــة، تأســس المركــز ليعمــل علــى تكامــل الجهــود الحكوميــة فــي تقديــم 
علــى  والفنيــة  واإلداريــة  الماليــة  الرقابــة  وإحــكام  الترخيــص،  خدمــات 

ــادة التنســيق والدعــم. القطــاع، وزي
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منصة وطنية للتبرعات

دعم األسر المنتجة

وصولهــا  وضمــان  التبرعــات  لحوكمــة  ســعًيا 
لمســتحقيها بــكل يســر وســهولة، تــم تأســيس 
ومــن  "تبــرع"،  للتبرعــات  الوطنيــة  المنصــة 
أهدافهــا رفــع تصنيــف المملكــة فــي مؤشــر 
عمــل  كفــاءة  ليحقــق  العالمــي"  "العطــاء 
المنصــة  تضــم  حيــث  الربحــي،  غيــر  القطــاع 
مبــادرات المنظمــات األهليــة المعتمــدة، وقــد 
وصــل عــدد المتبرعيــن إلــى أكثــر مــن 160 ألــف 
متبــرع، واســتفاد منهــا أكثــر مــن 272 ألــف 

مســتفيد.

اســتفاد أكثــر مــن 62.9 ألــف مســتفيد مــن 
األســر  لدعــم  الموجهــة  التمويليــة  الحلــول 
المنتجــة فــي عــام 2020م، مقارنــًة بـــ3,000  
مســتفيد فــي عــام 2016م. وقــد تــم تجــاوز 
المنتجــة  األســر  مبيعــات  "حجــم  مســتهدف 
المدعومــة مــن بنــك التنميــة االجتماعيــة" لعــام 
2020م وهــو 1.8 مليــار ريــال، ليصــل إلــى 

ريــال. 8.856 مليــار 
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إطالق منصة "وقفي"
التــي تشــارك فــي اســتقبال المســاهمات المجتمعيــة مــن خــال حزمــة 
مــن المنتجــات والمشــروعات الوقفيــة والتنمويــة للكيانــات غيــر الربحيــة، 
لتمكيــن فئــات المجتمــع المختلفــة والجهــات المانحــة مــن اإلســهام فــي 
التنميــة لاحتياجــات واألولويــات التنمويــة المســتدامة، محققــة بذلــك 

االســتدامة الماليــة للقطــاع غيــر الربحــي.
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الختام ...
ألنــي أعيــش بيــن شــعب جبــار وعظيــم، فقــط يضعــون هدًفــا 
ويحققونــه بــكل ســهولة، وال أعتقــد أن هنــاك أي تحديــات 

أمــام الشــعب الســعودي العظيــم.

صاحب السمو الملكي
األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية
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