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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



دائمــا مــا تبــدأ قصــص النجــاح برؤيــة، وأنجــح الــرؤى هــي تلــك 
ــه  ــرف أن الل ــق ونع ــن نث ــوة. ونح ــن الق ــى مكام ــىن ع ي تب

ــىت ال
ــه  ول، ففي ــرت ــن الب ــن م ــو أثم ــاركاً ه ــاً مب ــا وطن ــبحانه حبان س
يفــان، أطهــر بقــاع الأرض، وقبلــة أكــرث مــن مليــار  الحرمــان ال�ث
ســامي وهــو عامــل  ي والإ مســلم، وهــذا هــو عمقنــا العــر�ب

نجاحنا الأول. 
كمــا أن بادنــا تمتلــك قــدرات اســتثمارية ضخمــة، وسنســعى إىل 
أن تكــون محــركا لقتصادنــا ومــورداً إضافيــا لبادنــا وهــذا هــو 

. ي
عامل نجاحنا الثا�ن

العربيــة  فالمملكــة  اتيجي،  اســرت ي 
جغــرا�ن موقــع  ولوطننــا 

الســعودية هــي أهــم بوابــة للعالــم بصفتهــا مركــز ربــط 
ــة،  ــة أهمي ــر المائي ــرث المعاب ــا أك ــط به ــاث، وتحي ــارات الث للق

وهذا هو عامل نجاحنا الثالث.
ف  ي نســت�ث

ــىت ــا ال ــزات رؤيتن ــة هــي مرتك ــل الثاث وهــذه العوام
آفاقها، ونرسم مامحها معاً.

ــروات  ــا ث ــة المتجــددة، وفيه ــل الطاق ــن بدائ ــرٌة م ــا وف ي وطنن
�ن

هــا. وأهــم  ــوم وغري ــن الذهــب والفوســفات واليوراني ســخية م
ي ل تعادلهــا ثــروة مهمــا بلغــت: 

مــن هــذا كلــه، ثروتنــا الأوىل الــىت
شــعٌب طمــوٌح، معظُمــه مــن الشــباب، هــو فخــر بادنــا 
وضمــاُن مســتقبلها بعــون اللــه، ول ننــى أنــه بســواعد أبنائهــا 
ي ظــروف بالغــة الصعوبــة، عندمــا وحّدها 

قامــت هــذه الدولــة �ن
الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود طيــب اللــه ثــراه. 

وبسواعد أبنائه، سيفاجئ هذا الوطن العالَم من جديد.

يسرني أن أقّدم لكم رؤية 
الحاضر للمستقبل، التي 

نريد أن نبدأ العمل بها 
اليوم ِللغد، بحيث تعبر عن 

 وتعكس 
ً
طموحاتنا جميعا

قدرات بالدنا.

االفتتاحية

رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

6



ن عــى مســتقبل المملكــة، بــل نتطلــع إىل مســتقبل  لســنا قلقــ�ي
واتهــا  اقــاً، قــادرون عــى أن نصنعــه - بعــون اللــه - برث أكــرث إ�ث
ــا،  ــا عليه ــه به ي أنعــم الل

ــىت ــة والمكتســبة ال ــة والطبيعي ي الب�ث
لــن ننظــر إىل مــا قــد فقدنــاه أو نفقــده بالأمــس أو اليــوم ، بــل 

علينا أن نتوجه دوماً إىل الأمام.
مبــ�ث  والخــوات،  الإخــوة  أيهــا  المملكــة،  مســتقبل  إن 
وواعــد، بــإذن اللــه، وتســتحق بادنــا الغاليــة أكــرث ممــا 
ــادة  ــا وزي ــة دوره ــنقوم بمضاعف ــدراٌت س ــا ق ــق. لدين تحق
أقــى  وســنبذل  المســتقبل،  هــذا  صناعــة  ي 

�ن إســهامها 
ي أنحــاء العالــم فرصــة 

ن �ن جهودنــا لنمنــح معظــم المســلم�ي
زيارة قبلتهم ومهوى أفئدتهم.

كــة  نريــد أن نضاعــف قدراتنــا: نريــد أن نحــول أرامكــو مــن �ث
ــم،  ــاء العال ي أنح

ــل �ن ــي يعم ــاق صناع ــط إىل عم ــاج النف نت لإ
أكــرب صنــدوق  إىل  العامــة  الســتثمارات  ونحــّول صنــدوق 
كاتنــا الســعودية لتكون  يــات �ث ي العالــم، وســنحفز كرب

ســيادي �ن
ي أســواق العالــم. ونشــجع 

عابــرة للحــدود ولعبــا أساســيا �ن
ــح عماقــة. حريصــون عــى أن  كات الواعــدة لتكــرب وتصب الــ�ث
ي نفــس الوقــت نريــد أن نصّنــع 

يبقــى تســليح جيشــنا قويــا، و�ن
نصــف احتياجاتــه العســكرية عــى الأقــل محليــاً، لنســتثمر 
ي الداخــل، وذلــك مــن أجــل إيجــاد المزيــد مــن الفــرص 

ثروتنــا �ن
الوظيفية والقتصاديّة.

ــرة  ــع دائ ــة، وسنوس ــة الطويل وقراطي ــراءات البري ــنخفف الإج س
والمحاســبة  الشــفافية  وســنعتمد  ونيــة،  لكرت الإ الخدمــات 
ــة  ــات الحكومي ــس أداء الجه ــز يقي أ مرك ــىث ــث أن ــة، حي الفوري
ســنكون   . تقصــري أي  عــن  مســاءلتها  ي 

�ن ويســاعد 
ن عنــد الإخفــاق والنجــاح، وســنتقبل كل الآراء  ن ورصيح�ي شــفاف�ي

ونستمع اىل جميع الأفكار.
ن الملــك  يفــ�ي ن ال�ث هــذه توجيهــات ســيدي خــادم الحرمــ�ي
ــث  ــه، حي ــه الل ــعود يحفظ ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب س
ــق  ــات ويحق ي كل الطموح ــىب ــل يل ــط لعم ــأن نخط ــا ب أمرن

جميع الأمنيات.
ــوم،  ــذا الي ــن ه ــدءاً م ــه، وب ــه الل ــه، حفظ ــى توجيه ــاء ع وبن
ســنفتح بابــا واســعا نحــو المســتقبل، ومــن هــذه الســاعة ســنبدأ 
العمــل فــورا مــن أجــل الغــد، وذلــك مــن أجلكــم - أيهــا الإخــوة 

والأخوات - ومن أجل أبنائكم وأجيالنا القادمة. 
ي المداخيــل فقــط، أو 

مــا نطمــح إليــه ليــس تعويــض النقــص �ن
ــا أن  ــن طموحن ــزات، ولك ــبات والمنج ــى المكتس ــة ع المحافظ
ــاه،  ــا يتمن ــن م ــه كل مواط ــد في ــاراً يج ــرث ازده ــاً أك َ وطن ي

ــىن نب
ي 

فمســتقبل وطننــا الــذي نبنيــه معــاً لــن نقبــل إل أن نجعلــه �ن
ي تتــاح 

مقدمــة دول العالــم، بالتعليــم والتأهيــل، بالفــرص الــىت

ي التوظيــف والرعايــة الصحّيــة 
للجميــع، والخدمــات المتطــورة، �ن

ه.  فيه وغري والسكن والرت
ي الأداء 

نم أمامكــم أن نكــون مــن أفضــل دول العالــم �ن نلــرت
، ومعــاً ســنكمل بنــاء  ن الحكومــي الفّعــال لخدمــة المواطنــ�ي
ــًة تقــوم عــى  ــا لتكــون كمــا نتمناهــا جميعــاً مزدهــرًة قوي بادن
ســواعد أبنائهــا وبناتهــا وتســتفيد مــن مقدراتهــا، دون أن نرتهــن 

إىل قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية.
ــا  ــق أهدافن ــن تحقي ــا م ي تمكنن

ــىت ــل ال ــك كل العوام ــن نمل نح
اجــع  ي مكاننــا، أو أن نرت

ي أن نبقــى �ن
معــاً، ول عــذر لأحــد منــا �ن

ل قدر الله.
ي نريدهــا، دولــة قويــة مزدهــرة تتســع 

رؤيتنــا لبادنــا الــىت
ســام ومنهجهــا الوســطية، تتقبــل الآخــر.  للجميــع، دســتورها الإ
ــن  ام م ــرت ــيلقى كل اح ــكان، وس ــن كل م ــاءات م حب بالكف ــرن س

جاء ليشاركنا البناء والنجاح. 
ســامي، والقوة  ي والإ ي المرتكــزات الثاثــة لرؤيتنــا: العمــق العــر�ب

�ن
اتيجي؛ ســنفتح  ي الســرت

ــة الموقــع الجغــرا�ن الســتثمارية، وأهمي
يــكا، بتســهيل أعمالــه،  مجــال أرحــب للقطــاع الخــاص ليكــون �ث
وتشــجيعه، لينمــو ويكــون واحــدا مــن أكــرب اقتصــادات العالــم، 
، ومصــدرا لتحقــق الزدهــار  ن ويصبــح محــركا لتوظيــف المواطنــ�ي
ــاون  ــى التع ــوم ع ــد يق ــذا الوع ــع. ه ــاه للجمي ــن والرف للوط

ي تحمل المسؤولية. 
اكة �ن وال�ث

لقــد ســمينا هــذه الرؤيــة بـــ )رؤيــة المملكــة العربية الســعوديّة 
، بــل ســنبدأ فــوراً  ن 2030(، لكننــا لــن ننتظــر حــىت ذلــك الحــ�ي
ــتكون  ــم س ــم وبك ــه، ومعك ــنا ب ــا أنفس ــا ألزمن ــذ كل م ي تنفي

�ن
ى نفخــر بهــا جميعــا إن  المملكــة العربيــة الســعودية دولــة كــرب

شاء الله تعاىل.
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ــا،  ــوة فيه ــن الق ــن مكام ــق م ــتقبلها تنطل ــة لمس ــة أي دول ورؤي
العربيــة  للمملكــة  رؤيتنــا  بنــاء  عنــد  انتهجنــاه  مــا  وذلــك 
ــم  ي العال

ــا �ن ــام )1452هـــ – 2030م(. فمكانتن ــعودية للع الس
ســامي ســتمكننا مــن أداء دورنــا الريــادي كعمــق وســند  الإ
ــتثمارية  ــا الس ــتكون قوتن ــا س ــامية، كم س ــة والإ ــا العربي لأمتين
المفتــاح والمحــّرك لتنويــع اقتصادنــا وتحقيــق اســتدامته. فيمــا 
اتيجي مــن أن نكــون محــوراً لربــط  ســيمّكننا موقعنــا الســرت

القارات الثاث.
الحيــوي  المجتمــع  )3( محــاور وهــي  عــى  رؤيتنــا  تعتمــد 
والقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح، وهــذه المحــاور تتكامــل 
ي ســبيل تحقيــق أهدافنــا وتعظيــم 

وتّتســق مــع بعضهــا �ن
الستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

تبــدأ رؤيتنــا مــن المجتمــع، وإليــه تنتهــي، ويمّثــل المحــور الأول 
أساســاً لتحقيــق هــذه الرؤيــة وتأســيس قاعــدة صلبــة لزدهارنــا 
القتصــادي. ينبثــق هــذا المحــور مــن إيماننــا بأهميــة بنــاء 
ســامية  الإ المبــادئ  أفــراده وفــق  مجتمــع حيــوي، يعيــش 
الوطنيــة  يــن بهويتهــم  ّ ن الوســطية والعتــدال، معرت ومنهــج 
ــة،  ــة وجاذب ــة إيجابي ي بيئ

ــق، �ن ي العري
ــن بإرثهــم الثقــا�ن وفخوري

 ، ن ــ�ي ن والمقيم ــ�ي ــاة للمواطن ــودة الحي ــات ج ــا مقّوم ــر فيه تتواف
صحيــة  رعايــة  ي 

ومنظومــىت ن  متــ�ي أ�ي  بنيــان  ويســندهم 
واجتماعية ممّكنة.

نرّكــز عــى توفــري  المزدهــر،  ي القتصــاد 
الثــا�ن المحــور  ي 

و�ن
مرتبطــة  تعليميــة  منظومــة  بنــاء  عــرب  للجميــع،  الفــرص 
ــن رّواد  ــع م ــة الفــرص للجمي باحتياجــات ســوق العمــل، وتنمي
ى. ونؤمــن  كات الكــرب ة إىل الــ�ث الأعمــال والمنشــآت الصغــري
قطاعاتنــا  إمكانــات  طــاق  لإ الســتثمارية،  أدواتنــا  بتطويــر 
ــد فــرص العمــل  ــع القتصــاد وتولي ــة الواعــدة وتنوي القتصادي
ي رفــع جــودة الخدمــات 

يماننــا بــدور التنافســية �ن . ولإ ن للمواطنــ�ي

والتنميــة القتصاديــة، نرّكــز جهودنــا عــى تخصيــص الخدمــات 
ي اســتقطاب 

ــا يســهم �ن ــال، بم ــة الأعم ن بيئ ــة وتحســ�ي الحكومي
ــة، وصــولً إىل  ــة والســتثمارات النوعّي أفضــل الكفــاءات العالمّي

اتيجي الفريد. استغال موقعنا السرت
نســعى  جوهريــان  مفهومــان  والمســؤولية  الفاعليــة  ولأن 
لتطبيقهمــا عــى جميــع المســتويات لنكــون وطنــاً طموحــاً 
ي المحــور الثالــث مــن الرؤيــة 

بإنتاجــه ومنجزاتــه. ولذلــك، نركــز �ن
ــة  ــة الفاعل ــح الحكوم ــث نرســم مام عــى القطــاع العــام، حي
مــن خــال تعزيــز الكفــاءة والشــفافية والمســاءلة وتشــجيع 
أ البيئــة  يــة، ونهــىي ن مواردنــا وطاقاتنــا الب�ث ثقافــة الأداء لتمكــ�ي
ن وقطــاع الأعمــال والقطــاع غــري الربحــي  الازمــة للمواطنــ�ي
مواجهــة  ي 

�ن المبــادرة  زمــام  وأخــذ  مســؤولياتهم  لتحمــل 
التحديّات واقتناص الفرص.

ي كل محــور مــن محــاور الرؤيــة، قمنــا بــ�د عــدد مــن 
و�ن

ي تمّثــل نموذجــا مّمــا ســنعمل عــى 
امــات والأهــداف، والــىت ن اللرت

تحقيقــه، وتعكــس طموحنــا بالأرقــام. كمــا ســيّتم اعتمــاد الرؤية 
ــا، للتأكــد مــن مواءمــة المشــاريع  كمرجعيــة عنــد اتخــاذ قراراتن
ــل  ــز العم ــة وتعزي ــاور الرؤي ــه مح ــا تضمّنت ــع م ــتقبلية م المس

عى تنفيذها.
وحرصــاً عــى توضيــح آليــات العمــل والخطــوات القادمــة، فقــد 
ي 

ي بــدأ العمــل عليهــا �ن
امــج التنفيذيــة الــىت قمنــا بــ�د بعــض الرب

ــل  ــج أخــرى تمّث ــة، وبرام ــة والتنمي ــس الشــؤون القتصادي مجل
ي ســبيل تحقيــق 

ي ســتطلق قريبــاً �ن
امــج الــىت نمــاذج مــن الرب

اماتنا. ن أهدافنا والرت
إن اســتدامة نجاحنــا ل تكــون إل باســتدامة مقومــات هــذا 
ــن  ــع م ي تنب

ــىت ــا ال ــه رؤيتن ــل أن تحقق ــا نأم ــذا م ــاح، وه النج
ي المحّصلــة إىل اســتثمار هــذه المقّومــات 

عنــارص قوتنــا وتقــود �ن
بشكل أكرث استدامة بإذن الله.

ء مكانة رفيعة بين الدول القيادية
ُّ

َبو
َ
ننا من ت

ّ
مك

ُ
عديدة، ت

على مستوى العالم
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نحيا وفق
مبادئنا اإلسالمية

ي كل 
ســام ومبادئــه منهــج حيــاة لنــا، وهــو مرجعنــا �ن يمثــل الإ

ســام  أنظمتنــا وأعمالنــا وقراراتنــا وتوجهاتنــا. لقــد أعزنــا اللــه بالإ
ي العمــل والحــث عــى 

ســام �ن وبخدمــة دينــه، وتأســياً بهــدي الإ
ــه وســلم:  ــه علي ــم صــى الل ــا الكري ــول نبين ــه، وعمــا بق إتقان
ــُه«، ســتكون  ــَل أََحُدُكــم َعَمــاً أَْن يُتِقَن ــَه يُِحــبُّ ِإَذا َعِم »ِإنَّ اللَّ
نقطــة انطاقتنــا نحــو تحقيــق هــذه الرؤيــة هــي العمــل بتلــك 
تقــان  المبــادئ، وســيكون منهــج الوســطية والتســامح وقيــم الإ
ــق  ــية لتحقي ــا الأساس ــفافّية مرتكزاتن ــة والش ــاط والعدال والنضب

ّ المجالت. ي شىت
التنمية �ن

بالدنا، المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين، 
والعمق العربي واإلسالمي، ولدينا الكثير من الفرص 

الكامنة والثروات المتنوعة، وتكمن ثروتنا الحقيقية في 
ذان 

ّ
مجتمعنا وأفراده، وديننا اإلسالمي ووحدتنا الوطنية الل

هما مصدر اعتزازنا وتميزنا. نحن على ثقة بأننا سنبني 

.. مجتمٌع حيويٌّ

 راسخة
ُ

ِقَيُمه

ر طاقاتنا وإمكاناتنا
ّ
سخ

ُ
ن

لخدمة ضيوف الّرحمن

ــم،  ي العال
ــًة �ن ــًة مرموق ــعودية مكان ــة الس ــة العربي ــوأت المملك تب

وأصبحــت عنوانــاً لكــرم الضيافــة وحســن الوفــادة، واســتطاعت أن 
ي كّل 

ن �ن ي قلــوب ضيــوف الرحمــن والمســلم�ي
ًة �ن ن تحقــق مكانــًة ممــري

ن وحجــاج بيــت  يفــ�ي ن ال�ث فنــا اللــه بخدمــة الحرمــ�ي مــكان، وقــد �ث
ي هــذا الســياق، قمنــا مؤخــراً 

اللــه الحــرام والمعتمريــن والــزوار. و�ن
، وتطوير مطاراتنــا وزيادة  ن يفــ�ي ن ال�ث بتنفيــذ توســعة ثالثة للحرمــ�ي
و مكــة المكرمــة”،  وع “مــرت طاقتهــا الســتيعابية، كمــا أطلقنــا مــ�ث
 . ن ــ�ي ــار الحرم ــة وقط ــاعر المقدس ــار المش وع قط ــ�ث ــتكمالً لم اس
بالإضافــة إىل ذلــك، عززنــا منظومــة شــبكة النقــل مــن أجل تســهيل 
ن  ن والمشــاعر المقدســة وتمكــ�ي يفــ�ي ن ال�ث الوصــول إىل الحرمــ�ي
ــكل  ــارة ب ــوف الرحمــن مــن أداء فريضــة الحــج والعمــرة والزي ضي
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يــ� وســهولة، وبفضــل اللــه تضاعــف عــدد المعتمريــن مــن خارج 
ن  ي حــىت بلــغ )8( مايــ�ي

المملكــة )3( مــرات خــال العقــد المــا�ن
معتمر.

ي  ي بــذل كل جهــد وتوفــري كل مــا يلــىب
ونحــن ل ندخــر وســعاً �ن

احتياجــات ضيــوف الرحمــن ويحقــق تطلعاتهــم، ونؤمن بــأن علينا 
أن نضاعــف جهودنــا لنبقــى رمــزاً لكــرم الضيافــة وحســن الوفــادة، 
ــة مــن  ــة وتجربتهــم الثقافي ــراء رحلتهــم الديني وســنعمل عــى إث
ــياحية  ــع الس ــة المواق ــف وتهيئ ــاء المتاح ي إنش

ــع �ن ــال التوس خ
والتاريخية والثقافية وتنظيم زيارتها. 

 بهويتنا    
ّ
نعتز

الوطنية

ي والإســامي،  ي والتاريخــي الســعودي والعر�ب
إننــا نفخــر بإرثنا الثقــا�ن

ونــدرك أهميــة المحافظــة عليــه لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وترســيخ 

ــا ُعرفــت -عــى مــّر  ســامية الأصيلــة. إن أرضن القيــم العربيــة والإ

ي ربطــت 
التاريــخ- بحضاراتهــا العريقــة وطرقهــا التجاريــة الــىت

ــاً  ــاً وعمق ــبها تنوع ــا أكس ــض، مم ــا ببع ــم بعضه ــارات العال حض

زهــا  ــا الوطنيــة ونرب ــاً فريــداً. ولذلــك، ســنحافظ عــى هويتن ثقافي

ونعــرّف بهــا، وننقلهــا إىل أجيالنــا القادمــة، وذلــك مــن خــال غــرس 

المبــادئ والقيــم الوطنيــة، والعنايــة بالتنشــئة الجتماعيــة واللغــة 

العربيــة، وإقامــة المتاحــف والفعاليــات وتنظيم الأنشــطة المعززّة 

لهذا الجانب.

ي  ي والعر�ب
اث الوطــىن ي العمــل عــى إحياء مواقــع الــرت

كمــا سنســتمر �ن

ن الجميــع مــن  والإســامي والقديــم وتســجيلها دوليــاً، وتمكــ�ي

الوصــول إليهــا بوصفهــا شــاهداً حياً عــى إرثنــا العريق وعــى دورنا 

نسانية. الفاعل وموقعنا البارز عى خريطة الحضارات الإ

 أفضل بإذن الله، ونحيا وفق مبادئنا اإلسالمية، 
ً
مستقبال

ونستمر في تسخير طاقاتنا وإمكاناتنا في خدمة ضيوف 
الرحمن على أكمل وجه، ونعتز بالهوية الوطنية العريقة 

لبالدنا
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Rise in the number of pilgrims from 
8 million to 30 million pilgrims

Increase number of registered 
archaeological sites in UNESCO 
from 4 to 8 the least

ي اليونسكو إىل الضعف عىل الأقل
 رفع عدد المواقع الأثرية المسّجلة �ف

زيادة الطاقة الستيعابية لستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين 
ف إىل )30( مليون معتمر من )8( ماي�ي

من أهدافنا بحلول 

2030
1452
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..من
التزاماتنا
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شرف خدمة المعتمرين المتزايدين 
على أكمل وجه

ي خدمــة ضيــوف 
اللــه بــه- �ن فنــا  بواجبنــا -الــذي �ث قيامــاً 

ن ممــا أدى إىل  يفــ�ي ن ال�ث الرحمــن، عملنــا عــى توســعة الحرمــ�ي
ــة أضعــاف عــى مــدى العقــد  ــن إىل ثاث ــادة عــدد المعتمري زي
ــام )1436هـــ – ٢٠١٥م( إىل )8(  ي ع

ــم �ن ــل عدده ي ليص
ــا�ن الم

ن معتمــر مــن خــارج المملكــة، ومــن خــال زيــادة الطاقــة  مايــ�ي
ــن  ــن )م ــة للمعتمري ــات المقدم ــة الخدم ــتيعابية لمنظوم الس
هــا( والرتقــاء بجودتهــا، وســنعمل عــى  نقــل وإقامــة وغري
ن مــا يزيــد عــى )١٥( مليــون مســلم مــن أداء العمــرة  تمكــ�ي
ســنوياً بحلــول عــام )1442ه – 2020م(، مــع التأكيــد عــى أن 

ي تقّدم لهم عالية.
تكون نسبة رضاهم عن الخدمات الىت

سنســعى إىل تحقيــق ذلــك مــن خــال تســهيل إجــراءات طلــب 
ــات  ــر الخدم ــا وتطوي ــولً إىل أتمتته ــا وص ات وإصداره ــري التأش
ونيــة المتعلقــة برحلــة المعتمريــن، وتمكينهــم مــن إثــراء  لكرت الإ
ن  رحلتهــم الدينيــة وتجربتهــم الثقافيــة. وســيكون للقطاعــ�ي
ن الخدمــات المقدمــة  ي تحســ�ي

العــام والخــاص دور كبــري �ن
قامــة والضيافــة وتوســيع نطــاق الخدمــات  للمعتمريــن ومنهــا الإ
ــة، ومــن  ــة متكامل ــرة لهــم ولعائاتهــم ليســتمتعوا برحل المتوف
ذلــك توفــري معلومــات شــاملة ومتكاملــة مــن خــال التطبيقــات 

الذكية للتيسري عليهم وتسهيل حصولهم عى المعلومة.

أكبر متحف إسالمي
في العالم

ّ بإرثنــا التاريخــي، ل ســيما أن خاتــم الأنبيــاء  ن كّنــا ومــا زلنــا نعــرت
ــة  ــة المكرم ــن مك ــه وســلم بعــث م ــه علي ن صــى الل والمرســل�ي
ومنهــا انطلقــت رســالته إىل العالــم أجمــع، وتأســس أول مجتمع 

ي المدينة المنّورة. 
إسامي عرفه التاريخ �ن

ومــن هــذا المنطلــق، سنؤســس متحفــاً إســامياً يُبــىن وفــق أر�ت 
الجمــع  ي 

�ن الوســائل  أحــدث  ويعتمــد  العالميــة،  المعايــري 
رئيســية  محطــة  وســيكون  والتوثيــق،  والعــرض  والحفــظ 
ــق  ســامي العري ــخ الإ ــا للوقــوف عــى التاري ــا وضيوفن لمواطنين
والســتمتاع بتجــارب تفاعليــة مــع المــواد التعريفيــة والأنشــطة 
ــة  ــة متكامل ي رحل

ــة. وســيأخذ المتحــف زواره �ن ــة المختلف الثقافي
ي بقــاع 

ت �ن ي انتــ�ث
ســامية المختلفــة الــىت عــرب عهــود الحضــارة الإ

التقنيــات  وباســتخدام  وتفاعــىي  عــري  بشــكل  العالــم، 
 ، ن المتقّدمــة، وســيضّم أقســاما للعلــوم والعلمــاء المســلم�ي
عــى  أبحــاث  ســامية، ومكتبــة ومركــز  الإ والثقافــة  والفكــر 

مستوًى عالمي.
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ندعُم الثقافة والترفيه

فيــه مــن مقومــات جــودة الحيــاة، ونــدرك أن  تُعــّد الثقافــة والرت
إىل  ترتقــي  ل  المتوافــرة حاليــاً  فيهيــة  الثقافيــة والرت الفــرص 
الوضــع  مــع  تتــواءم  ، ول  ن ن والمقيمــ�ي المواطنــ�ي تطلعــات 
ــود  ــندعم جه ــك س ــه؛ لذل ــذي نعيش ــر ال ــادي المزده القتص
ي 

ــاص �ن ــي والخ ــري الربح ن غ ــ�ي ــات والقطاع ــق والمحافظ المناط
الصناديــق  دور  ونفّعــل  والفعاليــات،  المهرجانــات  إقامــة 
فيهيــة؛  ي تأســيس وتطويــر المراكــز الرت

ي المســاهمة �ن
الحكوميــة �ن

ــا لديهــم مــن  ــون والمقيمــون مــن اســتثمار م ــن المواطن ليتمك
الداخــل  مــن  المســتثمرين  وسنشــجع  ومواهــب.  طاقــات 
فيــه العالميــة،  كات الرت اكات مــع �ث والخــارج، ونعقــد الــ�ث
الثقافيــة  وعــات  الم�ث قامــة  لإ المناســبة  ي 

الأرا�ن ونخصــص 
ــندعم  ــا، وس ه ــون وغري ــف وفن ــات ومتاح ــن مكتب ــة م فيهي والرت
، ونعمــل عــى  ن ن والمخرجــ�ي ــاب والمؤلفــ�ي ن مــن الكّت الموهوبــ�ي
ــع  ــب م ــة تتناس ــة متنّوع ــة وترفيهي ــارات ثقافي ــاد خي ــم إيج دع
ــات  وع ــذه الم�ث ــر دور ه ــن يقت ــة، ول ــات كاّف الأذواق والفئ
ــاً  ــل ســتلعب دوراً اقتصادي فيهــي، ب ي والرت

ــا�ن ــب الثق عــى الجان
مهّماً من خال توفري العديد من فرص العمل.

تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، 
وسعادتهم ال تتم دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية 

واالجتماعية، وهنا تكمن أهمية رؤيتنا في بناء مجتمع 

 صحية
ً

 حياة
ُ

نعيش

نعلــم جميعــاً أن النمــط الصّحــي والمتــوازن يعتــرب مــن أهــم 
حاليــاً  المتاحــة  الفــرص  أن  غــري  الحيــاة.  جــودة  مقّومــات 
ي بانتظــام ل ترتقــي إىل تطلعاتنــا. 

لممارســة النشــاط الريــا�ن
ولذلــك ســنقيم المزيــد مــن المرافــق والمنشــآت الرياضيــة 
اكــة مــع القطــاع الخــاص، وســيكون بمقــدور الجميــع  بال�ث
ــجع  ــا سنش ــة. كم ــة مثالي ي بيئ

ــة �ن ــم المفضل ــة رياضاته ممارس
ي عــى 

ٍ ريــا�ن
ن الرياضــات بأنواعهــا مــن أجــل تحقيــق تمــري

ــة  ــب عالمي ــول إىل مرات ــي، والوص ــّىي والعالم ــن المح الصعيدي
ي عدد منها.

متقدمة �ن

.. مجتمٌع حيويٌّ

 عاِمرة
ُ

بيئته
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طّور ُمدننا
ُ
ن

ــم  ــّور. فرغ ــان والتط ــن الأم ــاٍل م ــتوى ع ــا بمس ي مدنن
ــم �ن ننع

ي المنطقــة واتســاع مســاحة بادنــا، 
الضطرابــات المحيطــة بنــا �ن

ــا مــن أكــرث مــدن العالــم  ــا بالأمــان، إذ تعــّد مدنن ن وطنن يتمــري
أمنــاً، حيــث ل يتجــاوز مســتوى الجريمــة نســبة )0.8( لــكل 
ي الســنة، مقارنــة بالمعــّدل العالمــي المقــّدر 

)100,000( نســمة �ن
بـــ )7.6(. ســنعمل عــى المحافظــة عــى هــذا الأمــان عــرب تعزيــز 
ي مكافحــة المخــدرات، وســنتبىن إجــراءات 

الجهــود القائمــة �ن
إضافيــة لضمــان الســامة المروريــة وتقليــص حــوادث الطرقــات 

وآثارها.
ــة  ــة تحتي ــأنا بني ــث أنش اً، حي ــري ــّوراً كب ــا تط ــهدت مدنن ــد ش وق
ــات  ــات والحتياج ــتكمال المتطلب ــى اس ــنعمل ع ــة، وس متقّدم
ــات أساســية  ــة تشــمل خدم ــة متكامل ــا بيئ أ لمواطنين ــىي ي ته

ــىت ال
ذات جــودة عاليــة مــن ميــاه وكهربــاء ووســائل نقــل عامــة 
المفتوحــة  المســاحات  مــن  العديــد  وســنوفر  وطرقــات. 
دراكنــا حاجــة كل فــرد وأ�ة  ي مدننــا، لإ

اء �ن والمســطحات الخــرن
نرتقــي  أن  ذلــك  مــن  وغايتنــا  فيــه،  والرت هــة  ن للرن أماكــن  إىل 

بمستوى جودة الحياة للجميع.

 بيئّية
ً

ق استدامة
ّ

حق
ُ
ن

يعــّد حفاظنــا عــى بيئتنــا ومقدراتنــا الطبيعيــة مــن واجبنــا دينّيــا 
ــة،  ــال القادم ــاً وإنســانياً، ومــن مســؤولياتنا تجــاه الأجي وأخاقي
ومــن المقومــات الأساســية لجــودة حياتنــا. لذلــك، ســنعمل عــى 
ــن  ــّد م ــات والح ــاءة إدارة المخّلف ــع كف ــوث برف ــن التل ــد م الح
التلــوث بمختلــف أنواعــه، كمــا ســنقاوم ظاهــرة التصّحــر، 
شــيد  وتنــا المائيــة عــرب الرت وســنعمل عــى الســتثمار الأمثــل لرث
وع  واســتخدام الميــاه المعالجــة والمتجــدّدة، وسنؤســس لمــ�ث
عــى حمايــة  وســنعمل  النفايــات،  تدويــر  عــادة  لإ متكامــل 
ــع  ــن الجمي ــا يمّك ــا، بم ــزر وتهيئته ــات والج ــواطئ والمحمّي الش
وعــات تمّولهــا  مــن الســتمتاع بهــا، وذلــك مــن خــال م�ث

الصناديق الحكومية والقطاع الخاص.

ينعم أفراده بنمط حياة صّحي، ومحيط يتيح العيش في بيئة 
إيجابية وجاذبة
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Naming three Saudi cities
Among the top 100 cities
In terms of quality of life*

Polarization of household spending on 
culture And entertainment into the 
kingdom to rise from % 2.9 to 6%

Increase percentage of  sports 
practitioners At least weekly from 
13% to 40%

Naming three Saudi cities
Among the top 100 cities
In terms of quality of life*

 ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة عىل الأقل أسبوعياً من )%13( إىل )40%(

فيه داخل المملكة من )%2,9( إىل )6%(  ارتفاع إنفاق الأرس عىل الثقافة وال�ت

ي العالم
ف أفضل )100( مدينة �ف  تصنيف )3( مدن سعودية ب�ي

من أهدافنا بحلول 

2030
1452
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..من
التزاماتنا
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وبحلــول عــام )1442هـــ - 2020م(، ســيكون هنــاك –بــإذن اللــه 
– أكــرث مــن )450( نــادي هــواة مســجل يقــدم أنشــطة ثقافيــة 
متنوعــة وفعاليــات ترفيهيــة وفــق منهجيــة منّظمــة وعمــل 

. ي
ا�ن احرت

“داعم”
وسائل ترفيه هادفة للمواطنين

وتنويعهــا  فيهيــة  والرت الثقافيــة  الأنشــطة  بزيــادة  ســنقوم 
ــة  ــنطور الأنظم ، وس ن ــ�ي ــب المواطن ــتثمار مواه ي اس

ــهام �ن س لاإ
ي إنشــاء أنديــة الهــواة 

واللوائــح بمــا يســاعد عــى التوســع �ن
ــنطلق  ــمياً، وس ــجيلها رس ــة وتس ــة والثقافي ــة الجتماعي والأندي
ن جــودة  ي “داعــم” الــذي ســيعمل عــى تحســ�ي

نامــج الوطــىن الرب
ــازم  ــاىلي ال ــم الم ــر الدع ــة، ويوف ــة والثقافي ــطة الرياضي الأنش
ي 

أ شــبكات وطنيــة تضــم كافــة النــوادي، ويســاعد �ن لهــا، وينــىث
ات وأفضــل الممارســات الدوليــة لهــذه الأنديــة  نقــل الخــرب

وزيادة الوعي بأهميتها. 
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نهتّم بأسرنا

ــواة المجتمــع، حيــث إنهــا تمثــل الحاضنــة الأوىل  الأ�ة هــي ن
لاأبنــاء، والراعــي الرئيــس لحتياجاتهــم، والحامــي للمجتمــع مــن 
امــه بالمبــادئ  ن ن مجتمعنــا الرت

ّ التفــكك. ولعــّل أبــرز مــا يمــري
ــا  ــا، مم ــة وامتداده ــه الأ�ي ــوة روابط ــامية، وق س ــم الإ والقي
يحّثنــا عــى تزويــد الأ�ة بعوامــل النجــاح الازمــة لتمكينهــا مــن 
ــذه  ــل إىل ه ــم. ولنص ــم وقدراته ــة ملكاته ــا وتنمي ــة أبنائه رعاي
العمليــة  ي 

�ن الأمــور  أوليــاء  اك  إ�ث عــى  ســنعمل  الغايــة، 
ي بنــاء شــخصيات 

التعليميــة، كمــا ســنعمل عــى مســاعدتهم �ن
بنــاء  ي 

أطفالهــم ومواهبهــم حــىت يكونــوا عنــارص فاعلــة �ن
ي ثقافــة التخطيــط بمــا 

مجتمعهــم، وسنشــجع الأ� عــى تبــىن
مكانــات المتاحــة لهــا، وبمــا يمكنهــا مــن توفــري  يتناســب مــع الإ

احتياجات أبنائها والعناية بهم عى أكمل وجه.
ي هــذا الصــدد، نــدرك رغبــة كل أ�ة بتمّلــك مســكن، ونؤمــن 

و�ن
ي تعزيــز الروابــط الأ�يــة. ورغــم أن نســبة 

بأهميــة ذلــك �ن
ي 

ن �ن ــ�ي ــدد المواطن ــغ )٤٧%(، وأن ع ــة تبل ــكن الحالي ــك الس تمّل
ــاٍم مســتمّر،  ي تن

ــك مســكن �ن ي تمّل
ــة �ن ــة الراغب يحــة العمري ال�ث

فإننــا نســعى إىل رفــع هــذه النســبة بمقــدار ل يقــل عــن )5%( 
بحلــول عــام )1442ه – 2020م(، وذلــك بســّن عــدد مــن 
اكــة  ن القطــاع الخــاص، وبنــاء �ث الأنظمــة واللوائــح، وتحفــري
فاعلــة مــع المواطــن لتمكينــه مــن الحصــول عــى مســكن مائــم 
ة مناســبة وفــق مســارات تمّلــك تقــدم حلــولً تمويلية  خــال فــرت

وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية.

هدفنا هو تعزيز مبادئ الرعاية االجتماعية وتطويرها لبناء 
مجتمع قوي ومنتج، من خالل تعزيز دور األسرة وقيامها 

بني شخصيات أبنائنا
َ
ن

ــق  ــن طري ــا ع ــخصيات أبنائن ي ش
ــة �ن يجابي ــم الإ ــخ القي س سرن

بويــة بجميــع مكوناتهــا، ممــا  تطويــر المنظومــة التعليميــة والرت
تقويــة نســيج  مــن  الأ�ة  مــع  بالتعــاون  المدرســة  يمّكــن 
ــب المعــارف والمهــارات  المجتمــع، مــن خــال إكســاب الطال
ــف  ــتقلة تتص ــخصية مس ــون ذا ش ــدة ليك ــلوكيات الحمي والس
ي مــن 

بــروح المبــادرة والمثابــرة والقيــادة، ولديهــا القــدر الــكا�ن
، وســنعمل عــى اســتحداث  ي

ي والجتماعــي والثقــا�ن
الوعــي الــذا�ت

ة مــن الأنشــطة الثقافيــة والجتماعيــة والتطوعية  مجموعــة كبــري
والثقافيــة  التعليميــة  المنظومــة  ن  تمكــ�ي عــرب  والرياضيــة 

فيهية. والرت

.. مجتمٌع حيويٌّ

 َمتين
ُ

ُبنيانه
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ن مجتمعنا
ّ
مك

ُ
ن

ســنواصل تطويــر منظومــة الخدمــات الجتماعيــة لتكــون أكــرث 
كفــاءة وتمكينــاً وعدالــة، حيــث ســنعمل عــى تعظيم الســتفادة 
مــن دعــم الغــذاء والوقــود والكهربــاء والمــاء مــن خــال توجيــه 
ن الذيــن  الدعــم لمســتحقيه. وســنوىلي اهتمامــاً خاّصــا بالمواطنــ�ي
ــم  ــم الدع ــنقّدم له ــث س ــة، حي ــة الدائم ــون إىل الرعاي يحتاج
اكــة  المســتمر، وســنعمل مــع القطــاع غــري الربحــي وعــرب ال�ث
ــل  ــب والتأهي ــرص التدري ــري ف ــى توف ــاص ع ــاع الخ ــع القط م

ي تمّكنهم من اللتحاق بسوق العمل.
الازم الىت

راعي صحتنا 
ُ
ن

ــال  ــة خ ــة الصحي ــر المنظوم ة لتطوي ــري ــوداً كب ــا جه ــد بذلن لق
العقــود الماضيــة، حيــث بلغــت نســبة عــدد الأ�ّة )2,2( لــكل 
ي 

ــة �ن ــاءات العالمي ــل الكف ــض أفض ــا بع ــمة، ولدين )1000( نس
أدق التخصصــات الطبيــة، وارتفــع متوســط العمــر للفــرد خــال 
العقــود الثاثــة الماضيــة مــن )66( إىل )74( عامــاً. وسنســعى إىل 
ي 

تحقيــق الســتفادة المثــى مــن مستشــفياتنا ومراكزنــا الطبيــة �ن
ي والعاجي. 

ن جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقا�أ تحس�ي
 ، ن ي للمواطنــ�ي

كز القطــاع العــام عــى توفــري الطــب الوقــا�أ ســري
وتشــجيعهم عــى الســتفادة مــن الرعايــة الصحيــة الأوليــة 
ــة  ي محارب

ــهم �ن ــا سيس ــة. كم ــم العاجي ي خطته
ــوة أوىل �ن كخط

ن خدمــات  فع درجــة التنســيق بــ�ي الأمــراض المعديــة. وســرن
ي تلبيــة 

الرعايــة الصحيــة والرعايــة الجتماعيــة لتحقيــق التكامــل �ن
ّكز القطــاع  متطلبــات المســتفيدين منهــا واحتياجاتهــم. ســري
ــاً للمنظومــة  العــام كذلــك عــى دوره مخّططــاً ومنّظمــاً ومراقب
ي تقديــم 

القيــام بدورهــا �ن الصحيــة، وســيمّكن الأ�ة مــن 
ــة،  ــة لأفرادهــا. ولرفــع جــودة الخدمــات الصحّي لي ن ــة المرن الرعاي
كات حكوميــة تمهيــداً  ســنعمل عــى تقديمهــا مــن خــال �ث
ــتفيدين  ــدة المس ــيع قاع ــى توس ــنعمل ع ــا س ــا. كم لتخصيصه
ن الصحــي، وتســهيل الحصــول عــى الخدمــة  مــن نظــام التأمــ�ي
إىل  للوصــول  النتظــار  أوقــات  وتقليــص  أ�ع،  بشــكل 
ــا لرفــع قدراتهــم  ، وســندرّب أطباءن ن ن والستشــاري�ي الأخصائيــ�ي
ــاً  ــكل تحدي ي تش

ــىت ــة ال ــراض المزمن ــاج الأم ــة وع ــى مواجه ع
ــكر  ــب والس ــراض القل ــل أم ــا مث ــة مواطنين ــى صح ــرا ع وخط

وال�طان.

بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية، 
نة

ّ
وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممك
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Raise Social capital index from 
position 26 to position 10

Increase the average of life 
expectancy from 74 to 80 years

من أهدافنا بحلول 

2030
1452

 زيادة متوسط العمر المتوقع من )74( إىل )80( عاماً

 الرتقاء بمؤرسش رأس المال الجتماعي من المرتبة )26( اىل المرتبة )10(
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“ارتقاء”
دور أكبر لألسرة في تعليم أبنائها

ة أساســية للنجاح،  ن يمثــل اهتمــام الأبويــن بتعليــم أبنائهــم ركــري
ي 

ويمكــن للمــدارس وأوليــاء أمــور الطــاب القيــام بــدور أكــرب �ن
ي 

هــذا المجــال مــع توفــر المزيــد مــن الأنشــطة المدرســية الــىت
اك  ــو إ�ث ــا ه ــة. وهدفن ــة التعليمي ي العملي

ــاركتهم �ن ــزز مش تع
ي الأنشــطة المدرســية بحلــول عــام )1442هـــ 

)%80( مــن الأ� �ن
- 2020م( بإذن الله.

ســيتضمن برنامــج “ارتقــاء”، المزمــع إطاقــه، مجموعــة مــن 
اك المــدارس لأوليــاء  ي تقيــس مــدى إ�ث

ات الأداء الــىت مــؤ�ث
ــس  ــاء مجال ــنقوم بإنش ــم. وس ــم أبنائه ــة تعلي ي عملي

ــور �ن الأم
ــون  ــم ويناقش احاته ــا اقرت ــن خاله ــون م ــور يطرح ــاء الأم لأولي
ــري  ــك بتوف ــم ذل ــم، وندع ــم أبنائه ــس تعلي ي تم

ــىت ــا ال القضاي
تحقيــق  أجــل  مــن  وتأهيلهــم  ن  للمعلمــ�ي تدريبيــة  برامــج 
ــة  ــي بأهمي ــادة الوع ــور، وزي ــاء الأم ــع أولي ــال م التواصــل الفّع
مشــاركتهم. كمــا ســنعمل عــى التعــاون مــع القطــاع الخــاص 
امــج  الرب مــن  المزيــد  تقديــم  ي 

�ن الربحــي  غــري  والقطــاع 
اكة التعليمية. والفعاليات المبتكرة لتعزيز ال�ث

أسلوب مبتكر لصحٍة
ذات جودة عالية وفاعلية أكبر

هدفنــا الرتقــاء بمســتوى الخدمــات الصحيــة وجودتهــا، وغايتنــا 
قطــاع صحــي فّعــال وذو أســلوب مبتكــر، يُوِجــُد تنافســية 
ن  ــن مــن تحســ�ي ن مقدمــي الخدمــات، ويمّك ــ�ي ــر ب وشــفافية أكبـ
نتاجيــة عــى كل مســتويات  الكفــاءة والفاعليــة والجــودة والإ

 . ن تقديم الخدمة، ويتيح خيارات أكرث تنوًعا للمواطن�ي
ومــن أجــل بلــوغ هــذا الهــدف، ســننقل مهمــة تقديــم الخدمات 
ــن  ــا م ــا بينه ــس فيم ــة تتناف كات الحكومي ــ�ث ــن ال ــبكة م إىل ش
ي العمــل عــى 

جهــة، ومــع القطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى �ن
ن  ــري ــن ترك ــيمكننا م ــا س ــة، مّم ــات الصحي ــود الخدم ــم أج تقدي
مســؤولية القطــاع العــام عــى المهمــات التنظيميــة والرقابيــة، 
ي 

وإيجــاد المزيــد مــن التخصصــات النوعيــة ذات الأولويــة �ن
ن المســتفيدين مــن اختيــار مقــدم  الخدمــات الصحيــة، وتمكــ�ي

الخدمة المائم لحتياجاتهم.
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م
ّ
نتعل

لنعمل 

ي التعليــم والتدريــب وتزويــد أبنائنــا 
ســنواصل الســتثمار �ن

ــيكون  ــتقبل. وس ــف المس ــة لوظائ ــارات الازم ــارف والمه بالمع
هدفنــا أن يحصــل كل طفــل ســعودي - أينمــا كان - عــى فــرص 
نــا أكــرب  ن التعليــم الجيــد وفــق خيــارات متنوعــة، وســيكون تركري
ن  المدرســ�ي تأهيــل  وعــى  المبّكــر،  التعليــم  مراحــل  عــى 

بوية وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية.  والقيادات الرت
ي مواءمــة مخرجــات المنظومــة التعليميــة 

كمــا ســنعزز جهودنــا �ن
مــع احتياجــات ســوق العمــل، حيــث تــم إطــاق البوابــة 
الوطنيــة للعمــل “طاقــات”، وسنؤســس مجالــس مهنيــة خاصــة 
ــد مــا يحتاجــه مــن المهــارات  ــكل قطــاع تنمــوي تعــىن بتحدي ب
ي لدفــع عجلــة التنمية 

ي التدريــب المهــىن
والمعــارف، وسنتوســع �ن

ي 
ن فــرص البتعــاث عــى المجــالت الــىت القتصاديــة، مــع تركــري

ي 
�ن النوعّيــة  التخصصــات  ي 

و�ن ي 
الوطــىن القتصــاد  تخــدم 

ي 
�ن البتــكار  عــى  كز  وســرن المرموقــة،  العالمّيــة  الجامعــات 

ي ريادة الأعمال.
التقنيات المتطورة و�ن

تعّد مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها 
قيمة لدينا، وسنسعى إلى تحقيق االستفادة القصوى من 
ي ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة 

ّ
طاقاتهم من خالل تبن

الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات الالزمة التي 
نهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه 

ّ
تمك

ندعم منشآتنا الناشئة والصغيرة 
والمتوّسطة واألسر المنتجة

ة والمتوســطة مــن أهــم محركات  إن المنشــآت الناشــئة والصغــري
النمــو القتصــادي، إذ تعمــل عــى خلــق الوظائــف ودعــم 
ة  الصغــري المنشــآت  وتســهم  الصــادرات.  وتعزيــز  البتــكار 
والمتوســطة بنســبة متدنّيــة مــن الناتــج المحــىي الإجمــاىلي مقارنة 
بالقتصــادات المتقدمــة. سنســعى إىل خلــق فــرص توظيــف 
ي جميــع أنحــاء المملكــة عــن طريــق دعــم 

ن �ن مناســبة للمواطنــ�ي
ي الصناعــات 

ــادة الأعمــال وبرامــج الخصخصــة والســتثمار �ن ري
ي هــذا الصــدد، قمنــا بتأســيس الهيئــة العامــة 

الجديــدة. و�ن
ــباب  ــجيع ش ــنواصل تش ــطة، وس ة والمتوس ــري ــآت الصغ للمنش
ــح أفضــل  ــّن أنظمــة ولوائ الأعمــال عــى النجــاح مــن خــال َس
كات  اكات دوليــة أكــرث وحصــة أكــرب للــ�ث وتمويــل أيــ� و�ث
ــندعم  ــة. وس ــات الحكومي يات والمنافس ــرت ــن المش ــة م المحلي
ــة  ــل الحديث ــائل التواص ــا وس ــت له ي أتاح

ــىت ــة ال الأ� المنتج
ــل  ــرص لتموي ــهيل ف ــال تس ــن خ ــعة م ــويقية واس ــاً تس فرص
ــي  ــري الربح ــاع غ ن القط ــري ــر، وتحف ــة الصغ ــات متناهي وع الم�ث

للعمل عى بناء قدرات هذه الأ� وتمويل مبادراتها.

اقتصاٌد مزدهٌر..

 ُمثمرة
ُ

َرُصه
ُ

ف
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ّمي
َ
ن
ُ
ن

فرصنا

ســيمنح اقتصادنــا الفــرص للجميــع، رجــالً ونســاًء، صغــاراً 
ّكز  وكبــاراً، لــ�ي يســهموا بأفضــل مــا لديهــم مــن قــدرات، وســرن
ي 

ــىت ــارات ال ــا بالمه ــزّود أبناءن ــذي ي ــتمر ال ــب المس ــى التدري ع
مــن  اســتفادة  أقــى  تحقيــق  إىل  وسنســعى  يحتاجونهــا، 
ي 

قدراتهــم عــرب تشــجيع ثقافــة الأداء. ولتنســيق الجهــود �ن
تحقيــق ذلــك، قمنــا بتأســيس هيئــة توليــد الوظائــف ومكافحــة 

البطالة. 
ــة  ــم بالحيوي ــبابنا المفع ــو ش ــا ه ــل قوتن ــم عوام ــن أه  إن م
والنشــاط، وبخاصــة إذا مــا أحســّنا تنميــة مهاراتهــم والســتفادة 
ــق مــن  ي يســاورها القل

ــىت ــدول الأخــرى ال منهــا. وعــى عكــس ال
ن تقــل  ي الســن، إن أكــرث مــن نصــف الســعودي�ي

تقــدم ســكانها �ن
ة يجــب أن نحســن  ن أعمارهــم عــن )25( عامــاً، ويشــكل ذلــك مــري
اســتثمارها مــن خــال توجيــه طاقــات شــبابنا نحــو ريــادة 

ة والمتوسطة. الأعمال والمنشآت الصغري
كمــا أن المــرأة الســعودية تعــد عنــراً مهّمــاً مــن عنــارص قوتنــا، 
ن  ــدد الخريجــ�ي ــاىلي ع ــن إجم ــد عــى )%50( م ــا يزي إذ تشــكل م
ــا  ــتثمار طاقاته ــا واس ــة مواهبه ي تنمي

ــتمر �ن . وسنس ن ــ�ي الجامعي
وتمكينهــا مــن الحصــول عــى الفــرص المناســبة لبنــاء مســتقبلها 

ي تنمية مجتمعنا واقتصادنا.
سهام �ن والإ

ــن الحصــول عــى فــرص  ــة م عاق ــا مــن ذوي الإ وســنمّكن أبناءن
واندماجهــم  اســتقاليتهم  يضمــن  وتعليــم  مناســبة  عمــل 
ــكل  ــنمدهم ب ــا س ــع، كم ي المجتم

ــة �ن ــارص فاعل ــم عن بوصفه
ي تساعدهم عى تحقيق النجاح.

التسهيات والأدوات الىت

نستقطُب الكفاءات
التي نحتاج إليها

ة أ�ع،  ــري ــ�ي نحقــق معــدل النمــو القتصــادي المنشــود بوت ل
سنســعى إىل إيجــاد بيئــة جاذبــة للكفــاءات المطلوبــة وذلــك مــن 
ي وطننــا، وســنحقق 

خــال تســهيل ســبل العيــش والعمــل �ن
ن منهــم بتملــك  ذلــك عــرب إتاحــة فــرص أكــرث لغــري الســعودي�ي
ي مناطــق معّينــة، ورفــع درجــة جــودة الحيــاة 

العقــارات �ن
والســماح بافتتــاح المزيــد مــن المــدارس الأهليــة، واعتمــاد 

قامة. ات ورخص الإ نظام فعال وميّ� لإصدار التأشري
ــا  ي يمكــن مــن خاله

ــا هــو تهيئــة البيئــة الجاذبــة الــىت هدفن
ي 

العقــول �ن يــة واســتقطاب أفضــل  الب�ث اســتثمار كفاءاتنــا 
ي يمكــن 

مكانــات الــىت العالــم للعيــش عــى أرضنــا، وتوفــري كل الإ
ي دفــع عجلــة التنميــة وجــذب 

أن يحتاجــوا إليهــا، بمــا يســهم �ن
المزيد من الستثمارات.

الغاية، سوف نعزز قدرة االقتصاد على توليد فرص عمل 
 في استقطاب الكفاءات 

ً
 جديدا

ً
متنوعة، كما سنفتح فصال

والمواهب العالمية للعمل معنا واإلسهام في تنمية 
اقتصادنا
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اقتصاٌد مزدهٌر..

 ُمثمرة
ُ

َرُصه
ُ

ف
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Reducing the 
unemployment rate from 
12% to the World rating 
7%

High input of Small and 
medium facilities from 
20% to 35% of GDP

Raise the percentage of 
the Saudi women 
employment rate  from 
12% to 40%

ي إجماىلي الناتج 
ة والمتوسطة �ف  ارتفاع مساهمة المنشآت الصغ�ي

المحىلي من )%20( إىل )35%(

ي سوق العمل من )%22( إىل )30%(
 رفع نسبة مشاركة المرأة �ف

 تخفيض معدل البطالة من )%11,6( إىل )7%(

من أهدافنا بحلول 

2030
1452
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..من
التزاماتنا

تعليم يسهم في
دفع عجلة االقتصاد

ن مخرجــات التعليــم العــاىلي  سنســعى إىل ســد الفجــوة بــ�ي
ــه  ــام وتوجي ــم الع ــر التعلي ــل، وتطوي ــوق العم ــات س ومتطلب
الطــاب نحــو الخيــارات الوظيفيــة والمهنيــة المناســبة، وإتاحــة 
ــف  ن مختل ــ�ي ــل ب ي التنق

ــة �ن ــم والمرون ــادة تأهيله ع ــة لإ الفرص
المســارات التعليميــة. ســنهدف إىل أن تصبــح خمــس جامعــات 
ســعودية عــى الأقــل مــن أفضــل )200( جامعــة دوليــة بحلــول 
عــام )1452هـــ - 2030م(. وســيتمكن طابنــا مــن إحــراز نتائــج 
متقّدمــة مقارنــة بمتوســط النتائــج الدوليــة والحصــول عــى 

ات العالمية للتحصيل التعليمي. ي المؤ�ث
تصنيف متقّدم �ن

ســنحقق ذلــك مــن خــال إعــداد مناهــج تعليميــة متطــورة تركــز 
ضافــة إىل تطويــر المواهــب وبنــاء  عــى المهــارات الأساســية بالإ
ــنتابع  ــه، وس ــع تأهيل ــم ونرف ــنعزز دور المعّل ــخصية، وس الش
ات  ــؤ�ث ــج الم ــ�ث نتائ ــب، ونن ــذا الجان ي ه

ــدم �ن ــتوى التق مس
ــا  ــم بشــكل ســنوي، كم ــس مســتوى مخرجــات التعلي ي تقي

ــىت ال
ن لضمــان مواءمــة مخرجــات التعليــم  ســنعمل مــع المتخصصــ�ي
اكات مــع  ــات ســوق العمــل، وســنعقد الــ�ث العــاىلي مــع متطلب
ن محليــاً ودوليــاً،  ي توفــر فــرص التدريــب للخريجــ�ي

الجهــات الــىت
ي القطاعــات 

ــة �ن ي ي تعــىن بالمــوارد الب�ث
ــىت أ المنصــات ال وننــىث

المختلفــة مــن أجــل تعزيــز فــرص التدريــب والتأهيل. وســنعمل 
ــار  ــكل مس ــة ب ــة الخاص ــري الوظيفي ــر المعاي ــى تطوي ــك ع كذل
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دور أكبر
للمنشآت الصغيرة

ة بنســبة ل تتعــدى )%20( مــن الناتــج  تســهم المنشــآت الصغــري
ــا القتصــادات  ي حققته

ــىت ــة بالنســبة ال ــاىلي مقارن المحــىي الإجم
ــود  ــن الجه ــم م ــى الرغ ــل إىل )%70(. وع ي تص

ــىت ــة ال المتقدم
المبذولــة لارتقــاء بمســتوى بيئــة الأعمــال، إل أن المنشــآت 
ي الإجــراءات 

ــد �ن ــن تعقي ي م
ــزال تعــا�ن ــة ل ت ي المملك

ة �ن الصغــري
داريــة وبطئهــا، وضعــف القــدرة عــى جــذب  النظاميــة والإ
ي الحصــول عــى التمويــل، إذ ل تتعــدى 

الكفــاءات، وصعوبــة �ن
مــن   )5%( والمتوســطة  ة  الصغــري المنشــآت  تمويــل  نســبة 

تعليمــي. ومــن أجــل متابعــة مخرجــات التعليــم وتقويمهــا 
وتحســينها، ســنقوم بإنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة لرصــد 
ة الدراســية للطــّاب بــدءاً مــن مراحــل التعليــم المبكــرة  المســري

إىل المراحل المتقدمة.

التمويــل الإجمــاىلي وهــي نســبة ضئيلــة مقارنــة بالمعــدلت 
ي الحصــول 

العالميــة، وسنســعى إىل مســاعدة تلــك المنشــآت �ن
عــى التمويــل وحــث مؤسســاتنا الماليــة عــى زيــادة تلــك 
النســبة إىل )%20( بحلــول عــام )1452هـــ - 2030م( بعــون 

الله.
ة والمتوســطة -  ستســعى الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغــري
وإزالــة  واللوائــح،  الأنظمــة  مراجعــة  إىل   - حديثــاً  المنشــأة 
العوائــق، وتســهيل الحصــول عــى التمويل، ومســاعدة الشــباب 
ي 

ي تســويق أفكارهــم ومنتجاتهــم. وسنســعى �ن
ن �ن والمبدعــ�ي

الأعمــال  حاضنــات  مــن  المزيــد  إنشــاء  إىل  ذاتــه  الوقــت 
الجــريء  المــال  رأس  وصناديــق  التدريــب  ومؤسســات 
ــم  ــر مهاراته ــى تطوي ــال ع ــاعدة رواد الأعم ــة لمس المتخصص
ة عــى  وابتكاراتهــم، كمــا سنســاعد المنشــآت الوطنيــة الصغــري
تصديــر منتجاتهــا وخدماتهــا وتســويقها عــن طريــق دعــم 
ي والتنســيق مــع الجهــات الدوليــة ذات 

و�ن لكــرت التســويق الإ
العاقة.
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إن تنويع اقتصادنا من أهم مقومات استدامته، ورغم أن 
النفط والغاز يمثالن دعامة أساسية القتصادنا، إال أننا بدأنا 

التوسع في االستثمار في قطاعات إضافية، وندرك أن 
أمامنا تحديات كبيرة ونسعى إلى تخطيها. لقد بلغ 
متوسط نمو االقتصاد السعودي خالل الـ )25( سنة 

، مما أسهم في توفير 
ً
الماضية أكثر من )%4( سنويا

ماليين الوظائف، ويعّد وطننا بفضل الله من أقوى )20( 
 على مستوى العالم، إال أن طموحنا أكبر، 

ً
اقتصادا

اقتصاٌد مزدهٌر..

 فاِعل
ُ

استثماره

م قدراتنا
ّ
عظ

ُ
ن

االستثمارية 

ــا  ــة ومنه ــة للدول ــول المملوك ــص الأص ي تخصي
ــتمرار �ن إن الس

ي والأصــول الأخــرى مــن شــأنه أن 
كات الرائــدة والأرا�ن الــ�ث

ــه  ــا ســينتج عن ــة لاقتصــاد، مم ــة ومتنوع ــد إضافي ــق عوائ يحق
زيــادة مواردنــا النقديــة وســيؤدي اســتثمارها بحكمــة إىل إحــداث 
ي عــى المــدى الطويــل، وســيتيح ذلــك تنميــة الأدوات  أثــر إيجــا�ب
صنــدوق  وبخاّصــة  وتطويرهــا،  نمتلكهــا  ي 

الــىت الســتثمارية 
الســتثمارات العامــة الــذي نهــدف إىل أن يصبــح أكــرب صنــدوق 
ــه،  ــو إلي ــة أرامك ــل ملكي ــم بعــد نق ي العال

ســيادي اســتثماري �ن
يد مــن فاعليــة إدارة الصنــدوق ونحســن مــن عوائــد  ن وســرن
اســتثماراته ونرفــع إيراداتنــا غــري النفطيــة، كمــا ســنعزز دور 
ي تنويــع اقتصادنــا. لــن يكــون صنــدوق الســتثمارت 

الصنــدوق �ن
ــالً  ــركاً فع ــيكون مح ــل س ــاص، ب ــاع الخ ــاً للقط ــة منافس العام
ــب رؤوس  ي تتطل

ــىت اتيجية ال ــرت ــات الس ــض القطاع ــاق بع ط لإ
ــدة  ــات جدي ــة قطاع ي تنمي

ــك �ن ــهم ذل ــة. وسيس ــوال ضخم أم
كات وطنيــة رائــدة. وانطاقــاً مــن مكانتنــا الرياديــة وعاقاتنــا  و�ث
اكات طويلــة الأمــد مــع  ي �ث

التاريخيــة، سنســعى إىل الدخــول �ن

الــدول الشــقيقة والصديقــة مــن أجــل التبــادل التجــاري ونقــل 
المعرفة. 

ي أن نســتفيد مــن قدراتنــا الســتثمارية بفاعليــة 
تتلخــص رؤيتنــا �ن

كات التقنيــة  ى و�ث كات العالميــة الكــرب ي الــ�ث
وأن نســتثمر �ن

الناشــئة مــن جميــع أنحــاء العالــم، وســنصبح بــإذن اللــه رواداً 
ــدور  ــذا ال ــب ه ــتثمار. ويتطل ــل والس ــول والتموي ي إدارة الأص

�ن
ــح  ــم، بمــا يتي ــة متقدمــة ومنفتحــة عــى العال ــاء ســوق مالي بن
فــرص تمويــل أكــرب وينّشــط الــدورة القتصاديــة والســتثمارية. 
كات الســعودية،  ي هــذا الصــدد، سنســهل طــرح أســهم الــ�ث

و�ن
ي الســوق الماليــة، 

ــة �ن كات المملوكــة للدول ونــدرج بعــض الــ�ث
ي تســهيل ســبل الســتثمار والتــداول. 

ومنهــا أرامكــو، وسنســتمر �ن
ــز دور  ــا، وتعزي ــق أســواق المــال لدين كّل هــذا ســيتطّلب تعمي

سوق الّدين، وفتح المجال أمام سوق المشتقات.
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 قطاعاتنا
ُ

طِلق
ُ
ن

الواعدة

نجاحهــا لتكــون دعامــة  ســندعم القطاعــات الواعــدة ونســعى لإ
التصنيــع، ســنعمل عــى  جديــدة لقتصادنــا. ففــي قطــاع 
ي 

ن قطاعــات الطاقــة المتجــددة والمعــدات الصناعيــة. و�ن توطــ�ي
فيــه، ســنطّور مواقــع ســياحية وفــق أعــى  قطــاع الســياحة والرت
ات للــزوار،  المعايــري العالميــة، ونيــّ� إجــراءات إصــدار التأشــري
ي قطــاع تقنيــة 

اثيــة وتطويرهــا. و�ن أ المواقــع التاريخيــة والرت ونهــىي
ي القتصــاد الرقمــي 

المعلومــات، ســنعزز مــن اســتثماراتنا �ن
ــن،  ــاع التعدي ي قط

ــاع. و�ن ــذا القط ي ه
ــة �ن ــة متقدم ــوأ مكان لنتب

ــا،  ــة والســتفادة منه وات المعدني ــرث ــن ال ــب ع سنشــجع التنقي
ــى  ــل ع ــاز، ونعم ــط والغ ــاع النف ن قط ــ�ي ي توط

ــتمر �ن ــا سنس كم
ي 

مضاعفــة إنتاجنــا مــن الغــاز وإنشــاء شــبكة وطنيــة للتوســع �ن
أنشــطة توزيعــه، وبنــاء مدينــة لصناعــة الطاقــة. كمــا ســنعمل 
ي 

ي اكتســبناها �ن
اتنــا الــىت عــى توظيــف ريادتنــا العالميــة وخرب

ي تنميــة قطاعــات 
وكيماويــات واســتثمارها �ن قطاعــي النفــط والبرت

أخرى مكملة وتطويرها.

خّصص خدماتنا
ُ
ن

الحكومية

نؤمــن بــدور القطــاع الخــاص، ولذلــك ســنفتح لــه أبــواب 
يل كل  ن الســتثمار مــن أجــل تشــجيع البتــكار والمنافســة، وســرن
التنميــة،  ي 

�ن أكــرب  بــدور  قيامــه  مــن  تحــّد  ي 
الــىت العوائــق 

ــة  ــة المتعلق يعي ــة الت�ث ــل المنظوم ــر وتفعي ــنواصل تطوي وس
بالأســواق والأعمــال، بمــا يســّهل للمســتثمرين وللقطــاع الخــاص 
ي قطاعــي الصحــة 

أكــرب لتمّلــك بعــض الخدمــات �ن فــرص 
ــن  ــة م ــل دور الحكوم ــعى إىل تحوي ــا. وسنس هم ــم وغري والتعلي
ــم ومراقــب للقطاعــات”،  ــة” إىل “منّظ “مقــدم أو مــزود للخدم
ي 

ــة عــى مســتوى الخدمــات �ن أ القــدرات الازمــة للرقاب وســنهىي
ــاً  ــاهم حالي ــاص يس ــاع الخ ــث إن القط ــة. وحي ــا المعنّي أجهزتن
ــى  ــنعمل ع ، فس ــىي ــج المح ــاىلي النات ي إجم

ــن )%40( �ن ــل م بأق
المحــىي  الســتثمار  تشــجيع  عــرب  المســاهمة  هــذه  زيــادة 
ــكان  س ــة والإ ــات البلدي ــة والخدم ــات الصح ي قطاع

ي �ن ــىب والأجن
دارة  ــك لإ ــع كل ذل ــوف يخض ــا، وس ه ــة وغري ــل والطاق والتموي

مرنة ورقابة فاعلة.

 بحلول عام 
ً
 أكثر تقدما

ً
وسنسعى إلى أن نتبوأ مكانة

)1452هـ - 2030م(، بالرغم من التباطؤ االقتصادي العالمي 
قع من اإلصالحات الهيكلية في اقتصادنا خالل 

ّ
واألثر المتو

السنوات القليلة القادمة. وهذا سيتطلب منا االستفادة 
من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع االقتصاد، وإطالق 
إمكانات قطاعاتنا االقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من 

الخدمات الحكومية

43



اقتصاٌد مزدهٌر..

 فاِعل
ُ

استثماره
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15

Increase the value of 
assets run by the
Public investment 
fund to More than 7 
trillion Saudi Riyal

ي قطاع النفط والغاز من )%40( إىل )75%(
 رفع نسبة المحتوى المحىلي �ف

 رفع قيمة أصول صندوق الستثمارات العامة من )600( مليار 
إىل ما يزيد عىل )7( تريليونات ريال سعودي

 ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة )19( إىل المراتب الـ )15( الأوىل 
عىل مستوى العالم

من أهدافنا بحلول 

2030
1452
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..من
التزاماتنا

توطين الصناعات
العسكرية

ن الصناعــات العســكرية ل يقتــر عــى توفــري  ي لتوطــ�ي يجــا�ب إن الأثــر الإ
نفــاق العســكري فحســب، بــل يتعــّداه إىل إيجــاد أنشــطة  جــزء مــن الإ
صناعيــة وخدمــات مســاندة كالمعــّدات الصناعيــة والتصــالت وتقنيــة 

 . ي
ي القتصاد الوطىن

ي خلق فرص عمل نوعية �ن
المعلومات مما يسهم �ن

ي 
ي المجال العســكري حيث كنــا �ن

يعــد وطننــا مــن أكــرث الــدول إنفاقــاً �ن
ـ - 2015م(. غــري أن أقل من )2%(  ي عــام )1437ه

ـ )3( عالمياً �ن المركــز الــ
نفــاق ينتــج محليــاً، ويقتر قطــاع الصناعات العســكرية  مــن هــذا الإ

كات ومركزي أبحاث فقط.  المحىي عى )7( �ث
نفاق العســكري بحلــول )1452هـ  ن ما يزيد عى )%50( من الإ إن هدفنــا هــو توطــ�ي
- 2030م( بــإذن اللــه. ولقــد انطلقنا فعاً، فبدأنا بـــتطوير بعض الصناعــات الأقل 
تعقيــداً مــن قطع غيار ومدرعات وذخائر، وســنواصل هــذا المســار إىل أن نصل إىل 
ن معظمهــا، وسنوســع دائــرة الصناعــات الوطنية لتشــمل الصناعــات الأكرث  توطــ�ي
ي منظومًة متكاملًة مــن الخدمات 

ان العســكري، وســنبىن تعقيــداً مثــل صناعــة الطري
ي ويعــزز من 

ن مســتوى اكتفائنا الــذا�ت ي تحســ�ي
والصناعــات المســاندة بمــا يســهم �ن

ها من الدول. تصدير منتجاتنا العسكرية لدول المنطقة وغري
اتيجية  اكات اســرت ة و�ث وســنعمل عى تحقيق ذلك من خال اســتثمارات مبا�ث
ن  ي هــذا القطــاع بهــدف نقــل المعرفــة والتقنيــة وتوط�ي

كات الرائــدة �ن مــع الــ�ث
ي مجــالت التصنيــع والصيانــة والبحــث والتطويــر، كمــا ســنقيم 

ات �ن الخــرب
ي هــذا 

مجمعــات صناعيــة متخصصــة ومتكاملــة تضــم الأنشــطة الرئيســة �ن
ي هذه الصناعات.

ن وتأهيلهم للعمل �ن المجال، بالإضافة إىل تدريب المواطن�ي
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تنمية قطاع التعدين وزيادة 
مساهمته في االقتصاد الوطني

كالألمنيــوم  معدنيــة  بمقــدرات  وطننــا  عــى  اللــه  أنعــم 
هــا. وقــد  والفوســفات والذهــب والنحــاس واليورانيــوم وغري
ي 

ــه ليســاهم �ن ــر هــذا القطــاع وتأهلي جــرى العمــل عــى تطوي
ــة مــن المــوارد  ــاء باحتياجــات الصناعــات والســوق الوطني الوف
ــىي  ــج المح ي النات

ــاع �ن ــذا القط ــاهمة ه ــري أن مس ــة، غ المعدني
الإجمــاىلي ل تــزال دون المأمــول. لذلــك، ســنوجه جهودنــا نحــو 
الناتــج  ي 

الحيــوي ورفــع مســاهمته �ن القطــاع  تطويــر هــذا 
المحــىي الإجمــاىلي إىل )97( مليــار ريــال بــإذن اللــه، وزيــادة عــدد 
ــول  ــل بحل ــة عم ــف فرص ــاع إىل )90( أل ي القط

ــل �ن ــرص العم ف
العام )1442هـ - 2020م(.

ولتحقيــق ذلــك، ســنقوم بإجــراء عــدد مــن الإصاحــات الهيكليــة 
ي ذلــك 

وعــات، بمــا �ن ي هــذا القطــاع وإطــاق مجموعــة مــن الم�ث
�ن

ي هــذا 
تكثيــف الستكشــاف وتســهيل اســتثمار القطــاع الخــاص �ن

المجــال ومراجعــة إجــراءات تراخيــص الســتخراج، وبنــاء نظــام 
ــىن  ي الب

ــتثمار �ن ــة، والس ــدرات المملك ــول مق ــل ح ــات متكام بيان
ن لدعم 

ّ التحتّيــة وتطويــر أســاليب التمويــل وتأســيس مراكــز التمــري
اكة  وعــات بال�ث وعــات القطــاع، كمــا ســننفذ عــدداً مــن الم�ث م�ث
مــع القطــاع الخــاص، وســنعمل كذلــك عــى رفــع تنافســية 
اكات الدوليــة  كاتنــا الوطنيــة عــرب مجموعــة مــن الــ�ث وإنتاجيــة �ث

ات.  ن المعرفة والخرب ي نمو القطاع وتوط�ي
لتساهم �ن

سوق للطاقة
المتجددة

ي مجــال الطاقة الشمســية 
عــى الرغــم مــن تمتعنــا بمقومــات قويــة �ن

ي 
ــاً �ن ــاً منافس ــىت الآن - قطاع ــك - ح ــا ل نمل ــاح، إل أنن ــة الري وطاق

ي الوقــت نفســه، مــن المتوقــع أن 
مجــال الطاقــة المتجــدّدة. و�ن

يرتفــع مســتوى الســتهاك المحــىي للطاقــة ثاثــة أضعــاف بحلــول 
عــام )1452هـــ - 2030م(. لذلــك نســتهدف إضافــة )9.5( جيجاوات 
نتــاج المحــّىي  كمرحلــة أوىل، كمــا  مــن الطاقــة المتجــددة إىل الإ
ة مــن سلســلة قيمــة الطاقــة المتجــددة  ن نســبة كبــري نســتهدف توطــ�ي
ــر  ــك السلســلة خطــوات البحــث والتطوي ــا، وتشــمل تل ي اقتصادن

�ن
ها. والتصنيع وغري

ي مجــال الطاقــة المتجــددة، 
نمتلــك كل المقومــات للنجــاح �ن

ــات، وانتهــاء  وكيماوي ابتــداًء مــن المدخــات مثــل الســيليكا والبرت
ي إنتــاج 

ة قويــة �ن كاتنــا الســعودية الرائــدة مــن خــرب بمــا تمتلكــه �ث
أشــكال الطاقــة المختلفــة، لذلــك ســنضع إطــاراً قانونيــاً وتنظيميــاً 
ــة  ــاع الطاق ي قط

ــتثمار �ن ــة والس ــاص بالملكي ــاع الخ ــمح للقط يس
ن  اكات بــ�ي المتجــددة، ونوّفــر التمويــل الــازم مــن خــال عقــد �ث
ــد  ي مجــال الصناعــة لتحقيــق المزي

ن العــام والخــاص �ن القطاعــ�ي
ــارات  ــن المه ــدة م ــن قاع ــة وتكوي ــذه الصناع ي ه

ــّدم �ن ــن التق م
اً، ســنتوىل ضمــان تنافســية ســوق  ي تحتــاج إليهــا. وأخــري

الــىت
الطاقــة المتجــددة مــن خــال تحريــر ســوق المحروقــات تدريجياً، 

وسنطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
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إن االنفتاح على التجارة واألعمال سيمكننا من النمو 
والمنافسة مع االقتصادات المتقّدمة، وسيساعدنا على 
زيادة إنتاجيتنا. سنعمل على تحسين بيئة األعمال، وإعادة 

اقتصاٌد مزدهٌر..

 جاِذبة
ُ

ه
ُ
تنافسيت

نحّسن بيئة األعمال

ن العــام والخــاص، وســنواصل  ــ�ي ن القطاع ــ�ي ــة ب اك يد ال�ث ن ســرن
ــتوى  ــع مس ــاص ونرف ــاع الخ ــتثمارات القط ــق اس ــهيل تدف تس
أ القــدرات الازمــة لرفــع مســتوى الخدمــات  التنافســية، وســنهىي
لتعديــل  يعيــة  الت�ث الســلطات  مــع  وسننّســق  المقّدمــة، 
الأنظمــة ذات العاقــة بتســهيل بيئــة العمــل ورفــع كفــاءة إنفــاذ 

العقود.
ي 

كمــا ســنقوم باســتثمار الأصــول العقاريــة المملوكــة للدولــة �ن
ي المــدن 

اتيجية، ونخصــص المواقــع الحيويــة �ن مواقــع اســرت
فيهية، وســنخصص  للمنشــآت التعليميــة والأســواق والمراكــز الرت
الســياحية،  وعــات  للم�ث شــواطئنا  عــى  ة  كبــري مســاحات 
وعــات الصناعية. وســنمّكن  ي المناســبة للم�ث

وســنخصص الأرا�ن
هــا مــن المؤسســات مــن مواءمــة منتجاتهــا الماليــة  البنــوك وغري
ن  بــ�ي اوح  تــرت ي 

والــىت قطــاع،  كل  احتياجــات  مــع  لتتناســب 
وعــات الضخمــة، والدعــم  المنتجــات الماليــة المخصصــة للم�ث
هــا مــن المنتجــات.  ة، وغري المائــم لحتياجــات الأعمــال الصغــري
اخيــص لأصحــاب الأعمــال،  وسنســّهل ونــّ�ع عمليــة منــح الرت
وعــات هــو المرجعيــة والأســاس  وســيكون الأثــر التنمــوي للم�ث
ــة  ــة المّتبع ــري العالمي ــق المعاي ــى تطبي ــّدد ع ــك. وسنش ي ذل

�ن
أ بيئــة مشــجعة لاســتثمار عــى المــدى  قانونيــاً وتجاريــاً، وســنهىي
ــا يجعــل  ــع، بم ــراد والبضائ ــة الأف ــا سنســهل حرك ــل. كم الطوي
قامــة أكــرث ســهولة ويــ�اً، وسنســهل إجــراءات  التنقــل والإ
ي المنافــذ كاّفــة لتحقيــق هــذا الهــدف. ونتيجــة لــكل 

الجمــارك �ن
جاذبــة  بيئــة  إيجــاد  ي 

�ن المتمّثــل  هدفنــا  ســيتحقق  ذلــك، 
ــز  ــواء، وتعزي ــد س ــى ح ن ع ــ�ي ن والدولي ــ�ي ــتثمرين المحلي للمس

ثقتهم باقتصادنا.

نعيد تأهيل المدن االقتصادية

ــال  ــا خ ــان عنه ع ــم الإ ي ت
ــىت ــة ال ــدن القتصادي ــدرك أن الم ن

ي لــم تحقــق المرجــو منهــا، وقــد توقــف العمــل 
العقــد المــا�ن

تهــدد  حقيقيــة  تحديــات  أغلبهــا  وتواجــه  منهــا،  عــدد  ي 
�ن

جــازان  مدينــة  هيكلــة  إعــادة  عــى  وعملنــا  اســتمراريتها. 
القتصاديــة لتحقيــق قيمــة مضافــة لاقتصــاد عــرب التعــاون مــع 
نقــاذ بعــض المــدن القتصاديــة  كــة أرامكــو. وسنســعى لإ �ث
ي تمتلــك المقّومــات الازمــة، عــرب الســعي للعمــل 

الأخــرى، الــىت
ــا،  ــاح وضعه ــى إص ــدن ع ــذه الم ــة له كات المالك ــ�ث ــع ال م
ــة إليهــا، وســيعتمد ذلــك عــى  ونقــل بعــض المنشــآت الحيوي
كات للتعــاون مــع الحكومــة. ونهــدف  مــدى جاهزيــة تلــك الــ�ث
ي دفــع عجلــة التنميــة 

ســهام �ن إىل أن تتمّكــن هــذه المــدن مــن الإ
والكفــاءات  النوعيــة  الســتثمارات  وجــذب  القتصاديــة 

والمواهب الوطنية والعالمية حسب أولوياتنا الوطنية. 
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نؤسس مناطق خاّصة

منافســة وذات  ي مواقــع 
�ن مناطــق خاّصــة  بتأســيس  ســنبدأ 

مقّومــات اســتثنائية. وســنعتمد عــى المزايــا التنافســّية لــكل 
ــات  ــة لقطاع ــق خاص ــيس مناط ــدوى تأس ي ج

ــر �ن ــة للنظ منطق
واعــدة، ومنهــا المناطــق اللوجســتية والســياحية والصناعيــة 
المناطــق  هــذه  أولوياتنــا. وســتتمّتع  مــن  هــا  والمالّيــة وغري
بأنظمــة ولوائــح تجاريــة خاصــة، وســيكون مــن شــأن ذلــك 

تعزيز الستثمارات النوعّية.

نرفع تنافسية الطاقة

الدعــم الحكومــي عــرب  ســنتوجه إىل رفــع كفــاءة منظومــة 
مــن  لمســتحقيه  توجيهــه  بإعــادة  منــه  الســتفادة  تعظيــم 
ن والقطاعــات القتصاديــة. فنحــن نــدرك، عــى ســبيل  المواطنــ�ي
المثــال، أن توفــر الدعــم دون معايــري واضحــة لاســتحقاق مــن 
ي حــّدت مــن تنافســية قطــاع الطاقــة. وعليه، 

أهــم الأســباب الــىت
الخدمــات  كات  �ث ستشــجع  الســوق  أســعار  اعتمــاد  فــإن 
الأساســية عــى زيــادة إنتاجيتهــا وتنافســيتها وتنويــع مزيــج 
ي المملكــة العربيــة الســعودية عــى المــدى الطويــل، 

الطاقــة �ن
لذلــك ســنقوم بتحديــد معايــري واضحــة للدعــم، مبنيــة عــى 
ــاً  ــا عــى المنافســة محلي ــة وقدرته ــات القتصادي نضــج القطاع
ــري ســلباً عــى  ــة إىل الدعــم، دون التأث ــا الفعلي ــاً وحاجته ودولي

اتيجية. القطاعات الواعدة والسرت

هيكلة المدن االقتصادية، وتأسيس مناطق خاّصة، وتحرير 
سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته
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اقتصاٌد مزدهٌر..

 جاِذبة
ُ

ه
ُ
تنافسيت
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10

Having the contribution 
of the private sector 
reach from 40% to 60% 
of the total local 
production

ة من إجماىلي الناتج المحىلي   رفع نسبة الستثمارات الأجنبية المبارسش
من)%3,8( إىل المعدل العالمي )5,7%(

ي إجماىلي الناتج المحىلي من )%40( إىل )65%(
 الوصول بمساهمة القطاع الخاص �ف

ي مؤرسش التنافسّية العالمي إىل أحد المراكز الـ )10( الأوىل
 النتقال من المركز )25( �ف

من أهدافنا بحلول 

2030
1452
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..من
التزاماتنا

إعادة هيكلة
مركز الملك عبد الله المالي

ي الريــاض 
بــدأ العمــل عــى بنــاء مركــز الملــك عبداللــه المــاىلي �ن

ــث  ــة، حي ــاة الجــدوى القتصادي ، دون مراع ي
ــد المــا�ن ي العق

�ن
ي 

ــتثمرين �ن ــا لمس ي وبيعه
ــر الأرا�ن ــه تطوي ــط ل ــن المخط كان م

قطاعــي المــال والأعمــال، إل أن هــذا المنهــج لــم ينجــح 
ي حينــه أن تأخــذ عــى عاتقهــا بنــاء المركــز ومــن 

وقــررت الدولــة �ن
ي بنــاء المركــز و تســليمه عــى مرحلــة 

ه. كمــا أن البــدء �ن ثــم تأجــري
نشــاء،  الفعليــة لاإ التكلفــة  ي 

اً �ن كبــري ارتفاعــاً  واحــدة ســبب 

ي كبري  ي اكتمــال التنفيــذ، وســينتج عنــه معــروض مكتــىب
والتأخــر �ن

يفــوق الحاجــة الفعليــة لمدينــة الريــاض للســنوات العــ�ث 
ــري  ــتحالة تأج ــك إىل اس ــؤدي ذل ــع أن ي ــن المتوق ــة، وم القادم
ــع  ــرت مرب ن م ــ�ي ــت إىل )3( ماي ي وصل

ــىت ــة وال ــاحات المبني المس
ــة  ــة، أو حــىت الوصــول إىل نســبة إشــغال معقول بأســعار مقبول

تحقق عوائد مجدية. 
وعليــه، فقــد قمنــا بمراجعــة الجــدوى القتصاديــة للمركــز؛ مــا 
فــرص  تعزيــز  بغــرض  اتيجيته  اســرت إعــادة صياغــة  تطّلــب 
نجاحــه، حيــث ســنعمل عــى تحويــل المركــز إىل منطقــة خاصــة 
ذات لوائــح وإجــراءات تنافســية، ومــن ذلــك أن يكــون منطقــة 
ي 

ــة الوصــول �ن ات الدخــول ومربوطــة بصال مســتثناة مــن تأشــري
ــا  ــار. كم ــق قط ــن طري ة ع ــا�ث ــدوىلي مب ــد ال ــك خال ــار المل مط
ي المركــز 

ســنعمل عــى إعــادة ترتيــب وتوزيــع المســاحات �ن
لزيــادة النســب المخصصــة للســكن والمناطــق الخدميــة مقابــل 
ــة  ــا مدين ــاج إليه ي تحت

ــىت ــادق وال ــدد الفن ــادة ع ــب، وزي المكات
ــز بشــكل خــاص، وســنعمل عــى  ــام والمرك ــاض بشــكل ع الري
ي 

خلــق بيئــة متكاملــة ومناســبة وجاذبــة للعيــش والعمــل �ن
المركــز. وســيكون المركــز مقــراً لصنــدوق الســتثمارات العاّمــة، 
ي العالــم، مــا ســيجعل منــه بيئــة جاذبة 

أكــرب صنــدوق ســيادي �ن
ها. كات المالّية والستثمارية وغري يات ال�ث لكرب
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قطاع تجزئة
متطور

حقــق قطــاع التجزئــة نمــواً بأكــرث مــن )%10( ســنوياً خــال 
ي ويعمــل بــه حاليــاً مــا يقــارب )1,5( مليــون عامــل، 

العقــد المــا�ن
منهــم )300( ألــف ســعودي. ولكــن مــا زالــت تجــارة ســوق 
ي 

�ن  )50%( بنســبة  القطــاع  عــى  تســيطر  التقليديــة  التجزئــة 
التعــاون  ي عــدد مــن دول مجلــس 

المملكــة مقابــل )%20( �ن
الخليجــي، حيــث تتســم ســوق التجزئــة لدينــا بمحدوديــة التجارة 
ــام )1442ه –  ــول ع ــدف - بحل ــا. ونه ــة فيه وني لكرت ــة والإ الحديث
ي قطــاع 

ن �ن ــ�ي ــون فرصــة عمــل للمواطن 2020م( - إىل إضافــة ملي
ــة  ــات التجاري ــن العام ــة م ــه مجموع ــارك في ــث تش ــة حدي تجزئ
ــول  ــدف بحل ــا نه ــة. كم ــة والعالمي قليمي ــة والإ ــة المحلي العري
ي ســوق 

)1442هـــ - 2020م(، إىل رفــع نســبة التجــارة الحديثــة �ن
ن  قليميــ�ي ــة الإ ــة إىل )%80( مــن خــال جــذب تجــار التجزئ التجزئ
، وتخفيــف القيــود المتعلقــة بالملكيــة والســتثمار  ن والدوليــ�ي
. ولبلــوغ هــذه الغايــة، ســنقوم بتســهيل حركــة البضائــع  ي الأجنــىب
كمــا  للقطــاع،  المنظمــة  اللوائــح  ونطــّور  وإقليميــاً،  محليــاً 
عــى  الحجــم  ة  صغــري التجزئــة  منشــآت  حصــول  سنســّهل 

التمويل بما يحفزها عى التطّور والنمو. 

تنمية البنية التحتية
الرقمية

ــطة  ــاء أنش ــياً لبن ــاً أساس ــة ُممّكن ــة الرقمي ــة التحتي ــرب البني تعت
ن تنافســية  ــة متطــورة، ولجــذب المســتثمرين، ولتحســ�ي صناعي
، لذلــك ســنعمل عــى تطويــر البنيــة التحتيــة  ي

القتصــاد الوطــىن
ــات  ــة تقني ــات وبخاص ــة المعلوم ــالتصالت وتقني ــة بـ الخاص
ي 

النطــاق العريــض عــاىلي ال�عــة لزيــادة نســبة التغطيــة �ن
ن جــودة التصــال، وســيكون ذلــك مــن  المــدن وخارجهــا وتحســ�ي
ي 

�ن ويتمثــل هدفنــا  الخــاص،  القطــاع  مــع  اكــة  ال�ث خــال 
ي المــدن ذات 

الوصــول إىل تغطيــة تتجــاوز )%90( مــن المنــازل �ن
الأخــرى.  المناطــق  ي 

�ن و)66%(  العاليــة  الســكانية  الكثافــة 
ي تقنيــات النطــاق 

ولتحقيــق هــذه الغايــة، ســنحفز الســتثمار �ن
ي المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، وســنطّور 

العريــض �ن
ــري  اكات جديــدة مــع القطــاع الخــاص، وســنضع معاي إطــار �ث

للبناء تسهل مد شبكة النطاق العريض. 
ف  ي ي�ث

كمــا ســنعزز حوكمــة التحــول الرقمــي عــرب مجلــس وطــىن
عــى هــذا المســار وســندعم هــذا التحــول عــى مســتوى 
أ الآليــة التنظيميــة والدعــم المناســب  الحكومــة أيضــاً. وســنهىي
ــر  ــدف تطوي ــالت به ــغىي التص ــع مش ــة م ــة فاعل اك ــاء �ث لبن
ن  البنيــة التحتيــة التقنيــة، وســندعم نمــو المســتثمرين المحليــ�ي

ي قطاع التصالت وتقنية المعلومات.
�ن
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يقع وطننا في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا 
 موقعنا الجغرافي المتفرد في زيادة 

ّ
المنطلق، سنستغل

تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعظيم 
مكاسبنا االقتصادية من ذلك، كما سنقوم بإبرام شراكات 

تجارية جديدة من أجل تعزيـز قوتنا االقتصادية، وسندعم 

اقتصاٌد مزدهٌر..

ل
َ

غ
َ
 ُمست

ُ
ه

َ
موِقع

ننشئ منصة لوجستية مميزة

لقــد قمنــا خــال الســنوات الماضيــة بـــضخ اســتثمارات ضخمــة 
ــات والمطــارات،  ــة والطرق أ والســكك الحديدي ــوا�ن ي إنشــاء الم

�ن
ولــ�ي نســتفيد مــن هــذه الســتثمارات عــى أكمــل وجــه ســنعمل 
ــا عــى  ــاً ودولي ــن القطــاع الخــاّص محلي ــة م اك مــن خــال ال�ث
ــا  ــا بمحيطن ــينها وربطه ــا وتحس ــىن وزيادته ــذه الب ــتكمال ه اس
قليمــي، كمــا ســنعمل عــى زيــادة مكاســبنا عــن طريــق  الإ
الحوكمــة الرشــيدة والإجــراءات الفّعالــة، وتطويــر نظــام جمــركي 
ذي كفــاءة عاليــة. وســنفعل الأنظمــة واللوائــح القائمــة ونطورهــا 
هــم  بمــا يمّكــن مشــغىي منظومــة النقــل الجــوي والبحــري وغري
ن  مــن اســتثمار إمكاناتهــا بصــورة مثــى ويحقــق الربــط بــ�ي
المراكــز التجاريــة القائمــة، ويفتــح طرقــاً جديــدة للتجــارة. 
ن  ة بــ�ي ن

ّ وســيعزز ذلــك مــن مكانتنــا كمنصــة لوجســتية ممــري
القارات الثاث.

ً
 دوليا

ً
نتكامل إقليميا

ق الأوســط، حيــث يبلــغ إجمــاىلي  ي الــ�ث
يعــد اقتصادنــا الأكــرب �ن

عاقــات  ونمتلــك  ريــال،  تريليــون   )2,4( المحــىي  الناتــج 
اقتصاديــة وثيقــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول 
ســامية والصديقــة.  العربيــة، إضافــة إىل عاقاتنــا مــع الــدول الإ
اكات تجاريــة جديــدة، وتســهيل انســياب  وسنســعى إىل إبــرام �ث

حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال. 
ي محيطنــا الخليجــي ودفــع العمــل الخليجــي 

ويعــّد اندماجنــا �ن
ك عــى كل المســتويات مــن أهــم أولوياتنــا، لذلــك  المشــرت
ة التعــاون الخليجــي،  ــن عــى اســتكمال مســري ســنعمل جاهدي
وبخاصــة فيمــا يتعلــق باســتكمال تنفيــذ الســوق الخليجيــة 
كة وتوحيــد السياســات الجمركيــة والقتصاديــة والقانونية  المشــرت
الحديــد  ســكك  وشــبكة  الطــرق  شــبكة  إنشــاء  واســتكمال 

الخليجية.
ابــط الفعــىي مــع الــدول الأخــرى  وسنســعى إىل تحقيــق الرت
وعــات البنيــة  المجــاورة مــن خــال الخدمــات اللوجســتية وم�ث
ي مــع  ــرب ــط ال وعــات الرب ــرة للحــدود ومنهــا م�ث ــة العاب التحتي
ي 

ــىت ــل لوجس ن تواص ــ�ي ــى تأم ــنعمل ع ــر، وس ــرب م ــا ع أفريقي
للتجــارة  رئيســاً  مركــزاً  مــن خالــه  نصبــح  وتجــاري ســلس 

العالمية.
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ندعم شركاتنا الوطنية

ي 
كز عــى مــا نملكــه مــن مزايــا نســبية بــدلً مــن المنافســة �ن ســرن

ن الجهــود  ي هــذه المرحلــة هــو تركــري
جميــع المجــالت، فالأهــم �ن

ي نضمــن مــن خالهــا مركــزا قياديــاً. ومــن هــذا 
ي المجــالت الــىت

�ن
كات الوطنيــة  المنطلــق، ســنعمل عــى تعزيــز مكانــة الــ�ث
وكيماويــات والبنــوك  ي مجــالت النفــط والبرت

ى، ل ســيما �ن الكــرب
ــارة  ــة وتج ــة الصحي ــة والرعاي ــات الغذائي ــالت والصناع والتص
ــا إىل  ــا وخدماته ــول بمنتجاته ــتطاعت الوص ي اس

ــىت ــة، ال التجزئ
كات  ن الــ�ث قليميــة والعالميــة، وســنعمل عــى تمكــ�ي الأســواق الإ
ــن  ــا يضم ــدة بم ــو واع ــرص نم ــا ف ي لديه

ــىت ــرى ال ــة الأخ الوطني
ى. كمــا ســنقدم كل دعــم  خلــق كيانــات اقتصاديــة جديــدة كــرب
ي 

ــة لتمكينهــا مــن تســويق خدماتهــا �ن ممكــن للصناعــات الوطني
الخارج، وإبرام اتفاقيات لتصدير منتجاتها.

الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم. وسنجعل 
من موقعنا اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة 

 النطالقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير 
ً
محفزا

إلى جميع دول العالم
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25

 رفع نسبة الصادرات غ�ي النفطية من )%16( إىل )%50( عىل الأقل 
من إجماىلي الناتج المحىلي غ�ي النفطي

ي مؤرسش أداء الخدمات اللوجستية 
 تقدم ترتيب المملكة �ف

من المرتبة )49( إىل )25( عالميا و)1( إقليمياً

من أهدافنا بحلول 
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لقد تنامى دور الحكومة منذ تأسيس المملكة العربية 
 
ً
 مستمّرا

ً
ب تطويرا

ّ
، مما يتطل

ً
السعودية بشكل كبير جّدا

عات واآلمال وقادًر على 
ّ
 للتطل

ً
ألدائها ليكون مواكبا

مواجهة التحّديات؛ لذلك، سنسعى إلى العمل وفق معايير 
عالية من الشفافية والمساءلة، وسنلتزم بإدارة مواردنا 

المالية بكفاءة واقتدار، كما سنكون مرنين في هيكليتنا 
ومعتمدين على ثقافة األداء في جميع أعمالنا

 طموٌح..
ٌ
وطن

 فاِعلة
ُ

ه
ُ
حكومت

ننتهج
الشفافية

ــتوياته،  ــكل مس ــاد ب ــع الفس ــاً م ــامح مطلق ــاون أو نتس ــن نته ل
ســواء أكان ماليــاً أم إداريــاً. وسنســتفيد مــن أفضــل الممارســات 
والحوكمــة  الشــفافية  مســتويات  أعــى  لتحقيــق  العالميــة 
ــا  ــاذ كل م ــك اتخ ــمل ذل ــات. وسيش ــع القطاع ي جمي

ــيدة �ن الرش
هــو ممكــن لتفعيــل معايــري عاليــة مــن المحاســبة والمســاءلة، 
ــا ومــدى  ات قيــاس أدائن ــا ومــؤ�ث ــا وخططن عــرب إعــان أهدافن
ــيع  ــى توس ــك ع ــنعمل كذل ــع. وس ــا للجمي ي تنفيذه

ــا �ن نجاحن
ــري الحوكمــة، بمــا  ن معاي ــة وتحســ�ي وني لكرت نطــاق الخدمــات الإ
ي أن 

ــا �ن ي تنفيــذ الأعمــال، وتحقيــق هدفن
ســيحّد مــن التأخــري �ن

ونية. لكرت ي مجال التعامات الإ
نقود العالم �ن

نحافظ على
مواردنا الحيوية

فيمــا يخــص المــوارد الغذائيــة، ســنواصل بنــاء مخزونــات 
الحــالت  لمعالجــة  وكافيــة  آمنــة  بمســتويات  اتيجية  اســرت
ــدول  ــع ال اتيجية م ــرت ــة اس اكات زراعي ي �ث

ــنبىن ــا س ــة. كم الطارئ
ة  ي حباهــا اللــه مــوارد طبيعيــة مــن تربــة خصبــة وميــاه وفــري

الــىت
ي 

ّشــد اســتخدام الميــاه �ن بمــا يحمــي مواردنــا المائيــة، وسرن
ي 

المجــال الزراعــي بإعطــاء الأولويــة للمناطــق الزراعيــة الــىت
ي 

ــا �ن كز جهودن ــة ومتجــددة، وســرن ــاه طبيعي ــك مصــادر مي تمتل
ن  المســتهلك�ي ، كمــا ســنعمل مــع  الســم�ي راع  ن دعــم الســرت

ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
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نتفاعل
مع الجميع

ن الأجهــزة الحكوميــة  ســنعمل عــى تدعيــم قنــوات التواصــل بــ�ي
ن المواطــن والقطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى،  مــن جهــة وبــ�ي
ونيــّ� ســبل التفاعــل بوســائل ذكّيــة، وسنســتمع إىل آراء الجميع 
ونشــجع الأجهــزة الحكوميــة عــى تلبيــة احتياجــات كل مواطــن 
ي تقدمهــا. نريــد مــن الجميــع 

ونعــزز مــن جــودة الخدمــات الــىت
حــات،  والمقرت بــالآراء  مشــاركتنا  عــرب  والمبــادرة  التفاعــل 

وستعمل أجهزتنا عى تحقيق التطلعات والآمال. 

ندعم
المرونة

ي الدولــة وتأســيس مجلــس الشــؤون 
إن إلغــاء المجالــس العليــا �ن

السياســية والأمنيــة ومجلــس الشــؤون القتصاديــة والتنميــة رفع 
ي 

مــن الفاعليــة والكفــاءة و�عــة اتخــاذ القــرار. وسنســتمر �ن
ي مواكبــة متطلبــات 

الدفــع بهــذا التجــاه كي نكــون أكــرث مرونــة �ن
الرؤيــة الوطنيــة وتحقيــق أولوياتهــا، ممــا ســيحقق حوكمــة 
فاعلــة للعمــل الحكومــي ويضمــن اســتمرارية العمــل التنفيــذي 
ــن  ــا م ــا وخططه ــاد توجهاته ــرب اعتم ــوزارات ع عــى مســتوى ال

قبل القيادة.
ــة  ــاكل والإجــراءات الحكومي كمــا ســنقوم بمراجعــة دقيقــة للهي
وتوزيــع المهمــات والمســؤوليات والصاحيــات وتطويرهــا، بمــا 
ــذه  ــرار وتنفي ــاذ الق ــة اتخ ن عملي ــ�ي ــح ب ــل الواض ــن الفص يضم
ومراقبــة التنفيــذ، ويتــواءم مــع توجهنــا لت�يــع عمليــة اتخــاذ 
ــوط  ــتكمالً للش داري، اس ــاىلي والإ ــدر الم ــن اله ــد م ــرار والح الق
ــتحداث  ــنواصل اس ــأن. وس ــذا الش ي ه

ــاه �ن ــذي قطعن ــري ال الكب
ــة الأداء  ــذ ومتابع ــة التنفي ــة لمراقب ي الحكوم

ــة �ن ــدات ممّكن وح
وفــق أفضــل الممارســات العالميــة المتبعــة، ودعمهــا بمــا 
ــة. وســتقوم  ــة ونظامي ــة وماّدي ي ــات ب�ث ــن إمكان ــه م ــاج إلي تحت
ن جميــع الأجهــزة الحكوميــة  هــذه الوحــدات بالتنســيق بــ�ي
ن  ي متابعــة وتحســ�ي

والجهــات الأخــرى ذات الصلــة، لمســاعدتها �ن
أدائها، وصولً إىل أداء أكرث مرونة وفاعلية.

نلتزم بكفاءة اإلنفاق
وبالتوازن المالي

ــى  ــة ع يب ــن أي رصن ــى المواط ــرض ع ــن نف ــح: ل ــا واض امن ن الرت
وة أو الســلع الأساســية، وســيتم تحقيــق التــوازن  الدخــل أو الــرث
يــرادات، وتعظيمهــا وإدارة  انيــة، وتنويــع مصــادر الإ ن ي المري

�ن
انيــة العامــة بصــورة رشــيدة ممــا ســينعكس عــى اســتقرار  ن المري

الأسعار ويمنح المواطن وأ�ته مزيداً من الأمن القتصادي. 
نفــاق مــن  ــز كفــاءة الإ ي القطــاع العــام، ســنعمل عــى تعزي

و�ن
ــد  ــات العتمــاد بمــا يزي خــال وضــع ضوابــط صارمــة عــى آلي
الأثــر المتحقــق مقابــل الــرف، وســيتم ذلــك مــن خــال 
وتوزيــع  اتيجية  الســرت الأولويــات  ن  بــ�ي التوافــق  تعزيــز 
التدقيــق  وآليــات  تنفيذهــا  ضوابــط  وتعزيــز  انيــات،  ن المري
والمحاســبة وتحديــد الجهــات المســؤولة عــن ذلــك. وقــد قمنــا 
ــن  ــد م ــدة للتأك ــة والمعتم ــات القائم وع ــة الم�ث ــة كاف بمراجع
مــدى مناســبة مردودهــا عــى الوطــن والقتصــاد، واتخذنــا 
ــري واضحــة.  يقــاف عــدد منهــا وفــق معاي الإجــراءات الازمــة لإ
يــة بأســلوب أمثــل  وسنســعى كذلــك إىل إدارة المــوارد الب�ث
تقديــم  ي 

�ن المّتبعــة  الممارســات  أفضــل  مــن  والســتفادة 
كة عى مستوى الحكومة. الخدمات المشرت

ــدوق  ــاءة صن ــع كف ــرادات، ســنعمل عــى رف ي ــا يخــص الإ وفيم
ــه  ــون عائدات ــن أن تك ــا يضم ــه بم ــة وفاعليت ــتثمارات العاّم الس
. كمــا سيســهم  ي

رافــدا جديــداً ومســتداماً لاقتصــاد الوطــىن
توجهنــا نحــو الســتفادة مــن مكانــة المملكــة كمنصــة لوجســتية 
ن مــوارد الدخــل مــن التعرفــة  جديــدة للعالــم عــرب تحســ�ي
ــادة  ي زي

ــة �ن ــة المختلف ــر القطاعــات القتصادي ــة وتحري الجمركي
ــا  نتاجن ــة لإ دارة الفاعل ي الإ

ــة. وسنســتمر �ن ــرادات غــري النفطي ي الإ
النفطــي لضمــان تدفــق العائــدات وإعــادة اســتثمارها، كمــا 
بالجهــات  اخيــص والخدمــات الخاصــة  الرت ســنطور رســوم 
الحكوميــة وأدوات تحصيلهــا، وســنعمل عــى تقديــم عــدد مــن 
ــات  ــن القطاع ــدد م ي ع

ــبة �ن ــوم مناس ــدة برس ــات الجدي الخدم
الخدمية، مثل البلدية والنقل والعمل.
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20 ي مؤرسش فاعلية الحكومة
 الوصول من المركز )80( إىل المركز )20( �ف

يرادات الحكومية غ�ي النفطية من )163( ملياراً إىل )1( تريليون ريال سنوياً  زيادة الإ

ونية لك�ت ي مؤرسش الحكومات الإ
 الوصول من المركز )36( إىل المراكز الـ )5( الأوىل �ف

من أهدافنا بحلول 

2030
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..من
التزاماتنا
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برنامج الملك سلمان
لتنمية الموارد البشرية

ي حاجــة إىل تحديــد أفضــل الممارســات وتطبيقهــا 
ل نــزال �ن

ــات  ــون المقوم ــام يمتلك ــاع الع ــي القط ــن أن موظف ــد م للتأك
والمهــارات الازمــة للمســتقبل. ولذلــك، ســنقوم بتدريــب أكــرث 
مــن )500( ألــف موظــف حكومــي عــن بعــد وتأهيلهــم لتطبيــق 
ي أجهزتنــا الحكوميــة بحلــول 

يــة �ن مبــادئ إدارة المــوارد الب�ث
عام )1442هـ - 2020م(، وســتّتبع جميع الوزارات والمؤسســات 
يــة وتحقــق  ي المــوارد الب�ث

الحكوميــة أفضــل الممارســات �ن
ي اعتبــار الجدارة 

النتائــج المتوقعــة منهــا بــإذن اللــه. وسنســتمر �ن
ــن المواهــب  ــدة م ــدأً أساســياً، وســنعمل عــى تأســيس قاع مب

ية ليكونوا قادة المستقبل. والكفاءات الب�ث
يــة إدارة  سيؤســس برنامــج الملــك ســلمان لتنميــة المــوارد الب�ث
ي كل جهــاز حكومــي، وســيقدم الــدورات 

يــة �ن للمــوارد الب�ث
ــر المهــارات والمواهــب، وســنعمل عــى رفــع  التدريبيــة لتطوي
إنتاجيــة الموظــف وكفاءتــه إىل أعــى مســتوى، عــرب تطبيــق 
ــة  ــاء منّصــات رقمي ــري إدارة الأداء والتأهيــل المســتمر، وبن معاي
كة، وســنضع سياســات لتحديــد  للمهّمــات الأساســية المشــرت
ــاوى  ــزة، تتس ــة محّف ــع بيئ ــم، ونصن ــتقبل وتمكينه ــادة المس ق

ون. ن فيها الفرص ويكافأ فيها المتمري

توفير الخدمات
“المشتركة”

نفــاق  نتاجيــة ورفــع كفــاءة الإ ي زيــادة الإ
لتحقيــق توجــه الدولــة �ن

ــة القطــاع الحكومــي ل تتناســب مــع  الحكومــي، ولكــون إنتاجي
ي 

ــىت كة ال ــرت ــات المش ــة الخدم ــنطّبق منهجي ــاق، س نف ــم الإ حج
ــوارد  ــن الم ــوى م ــتفادة القص ــود لاس ــد الجه ــدف إىل توحي ته
وتوفــري بيئــة عمــل مناســبة لجميــع الجهــات بأقــل تكلفــة، 
ي الأجهــزة الحكوميــة لرفــع 

وذلــك بدمــج الخدمــات المســاندة �ن
ــدر  ــن اله ــّد م ــف، والح ــض التكالي ــودة وتخفي ــة والج نتاجي الإ

داري. الماىلي والإ
ي 

كة مطبــق عالميــاً ومحلياً �ن وحيــث إن أســلوب الخدمــات المشــرت
ــة التطبيــق عــى مراحــل  ــري مــن القطاعــات، فســتكون عملي كث
ي القطاعــات الحكومية 

بعــد دراســة وضــع الخدمــات المســاندة �ن
ــيتم  ــق، وس ــات التطبي ــة وأولوي ــل وخط ــاق العم ــد نط وتحدي
ات  ي تطويــر الأعمــال، وفقــا لمــؤ�ث

اتبــاع المنهجيــات الحديثــة �ن
أداء تقيس جودة العمل، وتخفيض التكاليف ونقل المعرفة. 
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“قوام”

رفع كفاءة اإلنفاق

ي 
نفــاق العــام وتحقيــق الكفــاءة �ن نم برفــع كفــاءة الإ ســنلرت

برنامــج  وســنطلق  الهــدر،  مــن  والحــد  المــوارد  اســتخدام 
)قــوام( الــذي اســتلهمنا اســمه مــن قــول اللــه تعــاىل: )َوالَِّذيــَن 
َ َذِلــَك َقَوامــاً(،  ف ْ ُوا َوَكاَن بـَـ�ي ُ

ُفــوا َوَلــْم يَْقــ�ت ِإَذا أَنَْفُقــوا َلــْم يُْسِ
نامج وتنفيذه. ي تخطيط الرب

ليكون ذلك منهاجاً نسري عليه �ن
ــاملة  ــة ش ــراء مراجع ــى إج ــج ع نام ــال الرب ــن خ ــنقوم م  وس
ي جميــع الأجهــزة الحكوميــة 

ودقيقــة لاأنظمــة واللوائــح الماليــة �ن
ن عــى ســامة الإجــراءات فحســب إىل مفهوم  كــري للتحــول مــن الرت
فاعليــة الــرف وارتباطــه بتحقيــق أهــداف محــددة يمكــن 
والأصــول  المــوارد  اســتدامة  يحفــظ  بمــا  فاعليتهــا  قيــاس 
نامــج إىل نــ�ث ثقافــة كفــاءة  والموجــودات، كمــا يهــدف الرب
الجهــات  ي 

�ن داريــة  الإ المســتويات  مختلــف  ن  بــ�ي نفــاق  الإ
ــكل جهــة. وســيتضمن  ــداًء مــن المســؤول الأول ل ــة ابت الحكومي
ي هــذا المجــال لتطويــر 

نامــج مســارات تدريــب متخصصــة �ن الرب
دارات  الإ ي 

�ن الأداء  ن  وتحســ�ي العاقــة،  ذوي  ن  الموظفــ�ي أداء 
المالية وإدارات المراجعة الداخلية.

تطوير

الحكومة اإللكترونية

ــة؛  وني لكرت ــة الإ ــال الحكوم ي مج
ــا �ن ــا ملحوظ ــا تقدم ــد حققن لق

ــق  حيــث وّســع نطــاق الخدمــات المقدمــة للمواطــن عــن طري
ــري  ــف وتيس ــمل التوظي ــري لتش ــد الأخ ي العق

ــت �ن ن نرت ــبكة الإ ش
ي وخدمــات 

و�ن لكــرت البحــث عــن فــرص العمــل والتعلــم الإ
المــرور والجــوازات والأحــوال المدنيــة، إضافــة إىل خدمــات 
ــا  هــا، مم ــة وغري ي وإصــدار الســجات التجاري

و�ن لكــرت الدفــع الإ
ات  ن ترتيــب المملكــة -حســب عــدة مــؤ�ث ي تحســ�ي

أســهم �ن
ــة-  وني لكرت ــة الإ ــدة للحكوم ــم المتح ــؤ�ث الأم ــل م ــة مث عالمي
ي عــام )1425هـــ -  2004م( إىل 

تفــع مــن المرتبــة )90( �ن لري
ي عام )1436هـ - 2014(.

المرتبة )36( �ن
ونيــة المقّدمــة لتشــمل خدمــات  لكرت وسنوســع نطــاق الخدمــات الإ
أخــرى مثــل نظــم المعلومــات الجغرافيــة، والخدمــات الصحيــة 
ونيــة المتوافــرة  لكرت والتعليميــة. كمــا سنحســن جــودة الخدمــات الإ
حاليــا عــرب تيســري الإجــراءات وتنويــع قنــوات التواصــل وأدواتــه، 
مســتوى  عــى  ونيــة  لكرت الإ التطبيقــات  اســتعمال  وســندعم 
ونيــة الحكوميــة، ومنصة  لكرت الجهــات الحكوميــة مثــل الســحابة الإ
يــة، وســنعزز  الب�ث المــوارد  إدارة  البيانــات، ونظــام  مشــاركة 

ونية عى مستوى الحكومة. لكرت حوكمة الخدمات الإ
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ً
الوطن الذي ننشده ال يكتمل إال بتكامل أدوارنا، فلدينا جميعا

أدوار نؤديها سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص 
أو غير الربحي. وهناك مسؤوليات عديدة تجاه وطننا ومجتمعنا 
وأسرنا وتجاه أنفسنا كذلك. في الوطن الذي ننشده، سنعمل 
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ٌ
وطن

ول
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 مسؤ
ُ

ه
ُ
ُمواِطن

نتحمل المسؤولية
في حياتنا

ــا الكثــري بفضــل  ــا الكثــري مــن التحديــات، وحققن لقــد واجهن
ــزال  ــا ول ن ــا وكّن ــاء وطنن ي بن

ــاهمنا �ن ــا، وس ــم بتكاتفن ــه ث الل
تحديــات  إن  وحيــث  المســؤولية.  تحّمــل  ي 

�ن رائعــاً  مثــالً 
ة  ــري ــا كب ــإن ثقتن ــدة، ف ــب أدوارا جدي ــوم تتطل ات الي ــري ومتغ
الملقــاة عــى عواتقنــا  للمســؤوليات  إمكاناتنــا وإدراكنــا  ي 

�ن
لوطننــا  ة  ن

ّ ممــري إنجــازات  تحقيــق  عــى  وقدرتنــا  جميعــاً 
ولمجتمعنا ولأ�نا ولأنفســنا. 

ي كل منــا ذاتــه 
كل منــا مســؤول عــن بنــاء مســتقبله، حيــث يبــىن

ويخطــط  مجتمعــه،  ي 
�ن وفاعــاً  مســتقاً  ليكــون  وقدراتــه 

ــؤولية  ــك مس ــا كذل ــى كل من . وع ــىي ــاىلي والعم ــتقبله الم لمس
ــض  ي تح

ــىت ــؤولياته ال ــا مس ــى كل من ــا أن ع ــه. كم ــاه أ�ت تج
ــا الوطنيــة  ــا العربيــة وتقاليدن ســامية وقيمن ــا الإ عليهــا مبادئن
الضيــف  وإكــرام  الجــار  ومعاونــة  المحتــاج  مســاعدة  ي 

�ن
حقــوق  ام  واحــرت الوافديــن  وتقديــر  الزائريــن  ام  واحــرت
ي العمــل، ل بــد لنــا مــن بــذل الجهــد والنضبــاط 

نســان. و�ن الإ
لتحقيــق  منهــا والســعي  المهــارات والســتفادة  واكتســاب 
ــؤولياته،  ــن أداء مس ــن م ــن كل مواط ــ�ي يتمك ــات. ول الطموح
ّ المجــالت  ي شــىت

ــه �ن ــة المائمــة ل ســنعمل عــى توفــري البيئ
ي ذلــك توفــري أدوات التخطيــط المــاىلي مــن قــروض 

بمــا �ن
ــنعمل  ــا س ــة. كم ــارات تقاعدي ــار وخي ــظ ادخ ــة ومحاف عقاري
ن القطــاع غــري الربحــي  يعــي لتمكــ�ي طــار الت�ث ــة الإ عــى تهيئ

ي.  والخري

نتحمل المسؤولية
في أعمالنا

نريــد بنــاء قطــاع أعمــال ل يكتفــي بالوصــول إىل الأربــاح الماليــة 
ي النهــوض بمجتمعــه ووطنــه ويقــوم 

فحســب، بــل يســهم �ن
ــق اســتدامة القتصــاد  ي تحقي

ــة، ويســهم �ن بمســؤوليته الجتماعي
ــزة  ــبة ومحف ــل مناس ــرص عم ــاد ف ي إيج

ــهم �ن ــا يس ، كم ي
ــىن الوط

. وســنعمل عــى  ي
ــاء مســتقبلهم المهــىن ــوا مــن بن ــا، ليتمكن لأبنائن

كات  دعــم قطــاع الأعمــال القائــم بمســؤوليته تجــاه الوطــن والــ�ث
ي التصدي للتحديّات الوطنية.

ي تساهم �ن
الىت
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باستمرار من أجل تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، وسنسعى إلى 
تحقيق المنجزات والمكتسبات التي لن تأتي إال بتحّمل كل منا 

مسؤولياته من مواطنين وقطاع أعمال وقطاع غير ربحي

نتحمل المسؤولية
في مجتمعنا

ي محليــاً  ي العمــل الخــري
اً �ن إن لنــا دوراً مؤثــراً وإســهاما كبــري

ي ذلــك أكــرب دليــل عــى أن قيــم العطــاء 
ــاً. و�ن ــاً وعالمي وإقليمي

احــم والتعــاون والتعاطــف راســخة الجــذور فينــا، غــري أن  والرت
ن  كري هــذه المجهــودات تحتــاج إىل تطويــر إطارهــا المؤســىي والرت

عى تعظيم النتائج ومضاعفة الأثر. 
لدينــا اليــوم أقــل مــن )1000( مؤسســة وجمعيــة غــري ربحيــة، 
ولتوســيع نطــاق أثــر هــذا القطــاع، ســنواصل تطويــر الأنظمــة 
واللوائــح الازمــة لتمكينهــا، وســنوجه الدعــم الحكومــي إىل 
ن  امــج ذات الأثــر الجتماعــي، وســنعمل عــى تدريــب العامل�ي الرب
ن فيــه، وســنواصل  ي القطــاع غــري الربحــي، وتشــجيع المتطوعــ�ي

�ن
ــى  ــول ع ــن الحص ــاع م ــذا القط ن ه ــ�ي ــاف لتمك ــجيع الأوق تش
مصــادر تمويــل مســتدامة، ونراجــع الأنظمــة واللوائــح المتعلقــة 
بذلــك. كمــا ســنعمل عــى تســهيل تأســيس منظمــات غــري 
ي 

�ن دورهــا  لتفعيــل  الرائــدة  كات  والــ�ث للميســورين  ربحيــة 
المســؤولية الجتماعيــة وتوســيع نطــاق عمــل القطــاع غــري 
ن المؤسســات والجمعيــات غــري الربحيــة  الربحــي، وســيتم تمكــ�ي
ــة  مــن اســتقطاب أفضــل الكفــاءات القــادرة عــى نقــل المعرف
داريــة. وســنعمل عــى أن يكــون  وتطبيــق أفضــل الممارســات الإ
الصحــة  قطاعــات  ي 

�ن أكــرب  فاعليــة  الربحــي  غــري  للقطــاع 
امــج الجتماعيــة والفعاليات  ســكان والأبحــاث والرب والتعليــم والإ

الثقافية.
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Access household savings 
From 6% to 10% of 
disposable income of 
households

ي إجماىلي الناتج المحىلي من أقل من )%1( إىل )5%(
 رفع مساهمة القطاع غ�ي الربحي �ف

 رفع نسبة مدخرات الأرس من إجماىلي دخلها من )%6( إىل )10%(

ي القطاع غ�ي الربحي سنوياً مقابل )11( ألف الآن
 الوصول إىل )1( مليون متطوع �ف

من أهدافنا بحلول 

2030
1452
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..من
التزاماتنا
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تعظيم األثر االجتماعي
للقطاع غير الربحي

ل تتجــاوز مســاهمة القطــاع غــري الربحــي لدينــا )%0.3( مــن 
ــا  ــًة إذا م ــاهمة متواضع ــذه المس ــد ه . وتع ــىي ــج المح النات
ــت  ي الوق

ــغ )%6(. �ن ــذي يبل ــي ال ــط العالم ــا بالمتوس قارنّاه
ــر  ــا أث ي له

ــىت ــة ال ي ــات الخري وع ــبة الم�ث ــغ نس ــن، تبل الراه
ي تتــواءم مــع أهــداف التنميــة الوطنيــة 

اجتماعــي أو الــىت
فع هــذه النســبة لتصــل إىل  طويلــة الأمــد )%7( فقــط، وســرن
 - )1442هـــ  عــام  بحلــول  اللــه  بــإذن   )33%( مــن  أكــرث 

2020م(.
ســوف يســهم نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة 
ونظــام الهيئــة العامــة لاأوقــاف )الذيــن تــم اقرارهمــا 
ــن التحــّول نحــو  ن القطــاع غــري الربحــي م ــ�ي ي تمك

مؤخــراً( �ن
وعــات  المؤسســية، وســنعمل عــى تعزيــز ذلــك بدعــم الم�ث
امــج ذات الأثــر الجتماعــي، وسنســهل تأســيس منظمــات  والرب
ــو  ي نم

ــهم �ن ــا يس وة بم ــرث ــاب ال ــاأ� وأصح ــة ل ــري ربحي غ
القطــاع غــري الربحــي بشــكل �يــع، كمــا ســنعمل عــى 
تهيئــة البيئــة التقنيــة المســاندة، ونواصــل العمــل عــى 
الربحــي  غــري  القطــاع  مؤسســات  ن  بــ�ي التعــاون  تعزيــز 

والأجهزة الحكومية. 

ي مجــال بنــاء القــدرات، ســنحّفز القطــاع غــري الربحــي عى 
و�ن

عمليــة  ونســهل   ، الرشــيدة  الحوكمــة  معايــري  تطبيــق 
اســتقطاب الكفــاءات وتدريبهــا، ونعمــل كذلــك عــى غــرس 

ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع.
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كـيــف نحقــق
رؤيتنـــــــا؟
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نضع من خالل هذه الوثيقة تصورا واضحا ورؤية طموحة 
لوطننا في عام )1452هـ - 2030م(، وتعّد هذه الوثيقة 

الخطوة األولى في توجهنا الجديد نحو تطبيق أفضل 
الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا. وألجل 
تحقيق آمالنا وتطلعاتنا، بدأنا بالفعل بتنفيذ عدد من البرامج 

التي أسهمت ومهّدت الطريق أمام بناء هذه الرؤية،
ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

برنامج
إعادة هيكلة الحكومة 

ــة  ــاً يتجــه نحــو المرون ــة العمــل الحكومــي عالمي إن نمــط هيكل
وإعــادة الهيكلــة المســتمرّة لتحقيــق وخدمــة الأولويــات الوطنية. 
ــاء  ــك بإلغ ــار، وذل ــذا المس ي ه

ــاً �ن ــة فعلي ــت النطاق ــد تّم وق
أحدهمــا  ن  مجلســ�ي وإنشــاء  الدولــة،  ي 

�ن العليــا  المجالــس 
القتصاديــة  للشــؤون  السياســية والأمنيــة والآخــر  للشــؤون 
وضــع  عمليــة  ت�يــع  ي 

�ن ذلــك  أســهم  وقــد  والتنميــة، 
اتيجيات ورفــع كفــاءة الأداء وت�يــع الإجــراءات وعمليــة  الســرت
اتخــاذ القــرار. وســنواصل هــذا التطويــر الهيــكىي بصــورة شــاملة 

وعى مراحل بحسب الأولوية.

برنامج
الرؤى والتوجهات

لقــد اعتمدنــا مــا رفعتــه أجهزتنــا الحكوميــة مــن توجهــات ورؤى 
مائمــة، حيــث تمــت مراجعــة مهامهــا الحاليــة ومواءمتهــا مــع 
الازمــة  الدراســات  عــى  اعتمــاداً  المســتقبلية،  احتياجاتنــا 
ات  ــؤ�ث ــط وم ــج والخط ام ــل الرب ــة، وتحلي ــات المعياري والمقارن

قياس الأداء المحققة لها.
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برنامج تحقيق
التوازن المالي

ي 
ــا �ن منــذ تأســيس مجلــس الشــؤون القتصاديــة والتنميــة، بدأن

وأثرهــا  اعتمادهــا  وآليــة  القائمــة  وعــات  الم�ث مراجعــة 
القتصــادي، وأسســنا لجانــاً واســتحدثنا إدارات جديــدة لتخــاذ 
الإجــراءات الازمــة تجاههــا، ومراجعــة اللوائــح المتعلقــة بذلــك. 
ي إيراداتنــا غــري النفطيــة بنحــو 

رفعنــا خــال العــام المــا�ن
ــة إىل الســتمرار بهــذه  )%30(، ونســعى خــال الأعــوام القادم

ي قطاعات متعددة.
ة وت�يعها عرب إجراءات جديدة �ن الوتري

برنامج
إدارة المشروعات

الإصاحيــة  وعــات  الم�ث مــن  بموجــة  اليــوم  بادنــا  تمــر 
ــة  ــم بطريق ــك الزخ دارة ذل ــزة، ولإ ــع الأجه ي جمي

ــة �ن والتطويري
مائمــة والتأكــد مــن مواءمــة الجهــود، اعتمدنــا المفهــوم العلمي 
ي مجلــس 

وعــات �ن دارة الم�ث وعــات، وأسســنا مكتبــاً لإ دارة الم�ث لإ
الشــؤون القتصاديــة والتنميــة والكثــري مــن الجهــات الحكوميــة 

نجاز والتدخل ال�يع. الأخرى، كما أّسسنا مركزاً لاإ

برنامج
مراجعة األنظمة 

، قمنــا بمراجعــة بعــض الأنظمــة القائمــة  ي
خــال العــام المــا�ن

ــا  ــنوات، ومنه ــا منــذ س ــال انتظاره ــدة ط وســن أنظمــة جدي
ــة،  ــات الأهلي ــات والجمعي ــام المؤسس كات، ونظ ــ�ث ــام ال نظ
العاّمــة  الهيئــة  ونظــام  البيضــاء،  ي 

الأرا�ن رســوم  ونظــام 
ي مراجعــة الأنظمــة للتأكــد مــن 

هــا. وسنســتمر �ن لاأوقــاف، وغري
ماءمتها للمستقبل.

برنامج
قياس األداء 

مبــدأ لأعمالنــا، وحرصنــا عــى  الأداء  ثقافــة  باعتمــاد  قمنــا 
امــج والمبــادرات  ي تقويمنــا لجميــع الجهــات والرب

تطبيقــه �ن
ي لقيــاس أداء الأجهــزة 

، وقــد أسســنا المركــز الوطــىن ن والمســؤول�ي
ــاء  ــا ببن ، وقمن ــىي ــكل مؤس ــة بش ــذه المهّم ــام به ــة للقي العام

ات قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية. لوحات لمؤ�ث
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برنامج إعادة هيكلة
صندوق االستثمارات العاّمة

ي 
عملنــا عــى إعــادة هيكلــة الصنــدوق، ونواصــل العمــل �ن

ــه ســابقاً وســتضم  ــت إلي ي ضّم
ــىت ــن إدارة الأصــول ال ــه م تمكين

ي العالــم، 
إليــه مســتقباً لتجعــل منــه أكــرب صنــدوق ســيادي �ن

وسنعلن عن برنامج متكامل لذلك.

برنامج
رأس المال البشري

وعات،  ي عامــاً أساســياً لنجــاح الم�ث نظــراً لكــون العنــر الب�ث
ســنعمل عــى تأســيس برنامــج متخصــص لدعــم وتفعيــل هــذا 
نامــج بقيــاس كفــاءة رأس المــال  العنــر المهــم. وســُيعىن الرب
ي 

ي القطــاع العــام وتقويمهــا وتحليلهــا، والمســاندة �ن
ي �ن البــ�ث

اكات  والــ�ث والستشــارات  والدراســات  الكــوادر  توفــري 
ي 

ــاعدة �ن ي، والمس ــ�ث ــال الب ــرأس الم ــة ب اتيجية المتعلق ــرت الس
اتيجية. الختيار والتطبيق لتحقيق الأهداف السرت

ولضمان تحقيق رؤية 
المملكة العربية 

السعودية 2030، 
نعمل اآلن على إطالق 

مجموعة من البرامج 
التنفيذية والتي 

سيكون لها كبير األثر 
في تحققها، 

ومنها على سبيل 
المثال ال الحصر:

برنامج التحول االستراتيجي
لشركة أرامكو السعودية 

نؤمــن بــأن لــدى أرامكــو الســعودية القــدرة عــى ريــادة 
ي قطاعــات جديــدة إضافــة إىل النفــط، وعملــت 

العالــم �ن
ي موقــع قيــادي 

كــة عــى برنامــج تحــوىلي متكامــل يضعهــا �ن ال�ث
ي أكرث من مجال.

�ن
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برنامج
الشراكات االستراتيجية

اكات  ــاء �ث ــم لبن ــول العال ن ح ــ�ي ــا القتصادي كائن ــع �ث ــل م نعم
ــق  ــا يتواف ــن وبم ي ــادي والع�ث ــرن الح ــدة للق اتيجية جدي ــرت اس
مــع رؤيتنــا الوطنيــة لنكــون محــوراً لربــط القــارات الثــاث 

ولتعزيز صادراتنا.

برنامج
برنامج التوسع في التخصيص

ــة  ــات المائم ــن القطاع ــدد م ــق لع ــد دقي ــى تحدي ــل ع نعم
نجــاح هــذا  للتخصيــص، ونقــوم بإعــداد برنامــج متكامــل لإ
ــل  ــة ونق ــات العالمي ــل الممارس ــن أفض ــتفادة م ــه والس التوج

المعرفة والتأكد من تحقيق أهدافنا بشكل متوازن وعلمي.

برنامج
التحول الوطني

ي ورش عمــل 
عملنــا مــع أجهزتنــا الحكوميــة وفــق إجــراء جديــد �ن

اح المبــادرات  مكّثفــة عــى تحديــد أولوياتنــا الوطنيــة واقــرت
اكات مــع القطــاع الخــاص وأســلوب  الازمــة لتحقيقهــا عــرب �ث
إداري ومــاىلي مبتكــر، وعــرب تحديــد مبــادرات نوعّيــة بخطــط 

ات واضحة لقياس الأداء. تفصيلية ومؤ�ث

برنامج تعزيز
حوكمة العمل الحكومي

ســنعمل عــى إعــادة هيكلــة مســتمرة ومرنــة لأجهزتنــا الحكوميــة، 
ــهيل  ــود وتس ــد الجه ــعى إىل توحي ــررّة وتس ــي الأدوار المتك تلغ
الإجــراءات وتحديــد الختصاصــات بشــكل واضــح وتفعيــل 
لهــا  يســمح  بشــكل  تســلم مهّماتهــا  ي 

�ن الجهــات  مســؤولية 
العمــل  اســتمرارية  ويضمــن  المســاءلة،  ويمّكــن  بالتنفيــذ 
دارة  ــاإ ــاً ل أ مكتب ــننىث ــا س ــات. كم ــة التحدي ي مواجه

ــة �ن والمرون
القتصاديــة  الشــؤون  مجلــس  مســتوى  عــى  اتيجية  الســرت
امــج والخطــط الحكوميــة  والتنميــة يعمــل عــى مواءمــة كافــة الرب
والتأكــد مــن ماءمتهــا مــع الرؤيــة الوطنيــة ومنــع الزدواجيــة أو 
ــن أن  ــد م ــزة، والتأك ــج الأجه ــات وبرام ن السياس ــ�ي ــارب ب التض
اتيجيات قطاعيــة مائمــة.  ي اســرت

مكّونــات هــذه الرؤيــة تفّصــل �ن
ــ�ي  ــوان المل ي الدي

ــرار �ن ــاذ الق ــم اتخ ــز دع ــس مرك ــا سنؤس كم
لتقديــم المعلومــات والبيانــات الازمــة لعمليــة اتخــاذ القــرار، 

ن والأدلة. اه�ي بما يضمن تعزيز اعتمادها عى الرب
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إن التزامنا بتحقيق هذه 
البرامج المحورية ألهدافها، 
وإسهام كل منا في هذه 
الجهود الوطنية، سيمثل 
الخطوة األولى في سبيل 

تحقيق رؤية المملكة 
العربية السعودية 2030، 
وسنستمر بإطالق برامج 

جديدة خالل السنوات 
القادمة، وسنعمل بشكل 

مستّمر على مراجعة 
وتقويم أدائنا في سبيل 

تحقيق رؤيتنا بإذن الله.

ق والهادي
ّ

والله الموف
إلى سواء السبيل
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