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التقـريـر السنـوي 

أبـرز  إنجـازات برنامـج التحـول الوطنــي

حتى نهاية عام 2020
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»رؤيــة اململكــة 2030 هــي خارطــة الطريــق ملســتقبل أفضــل لــكل مــن يعيــش يف هــذا 

ــق  ــيس يف تحقي ــاء والتأس ــة البن ــال مرحل ــة خ ــهمت الرؤي ــد أس ــوح، فق ــن الطم الوط

مجموعــة مــن اإلنجــازات عــى عــدة أصعــدة، أبرزهــا تحســن الخدمــات الحكوميــة، ورفــع 

نســبة التملــك يف قطــاع اإلســكان، وتطويــر قطاعــات الرتفيــه والرياضــة والســياحة، 

واســتقطاب العديــد مــن االســتثامرات األجنبيــة، إضافــة إىل متكــن املــرأة وتفعيــل 

ــا ملرحلــة دفــع عجلــة اإلنجــاز التــي  دورهــا يف املجتمــع وســوق العمــل، ونســتعد حاليًّ

تتســم بتمكــن املواطــن، وإرشاك القطــاع الخــاص بشــكل أكــر، وزيــادة فاعليــة التنفيــذ.«

خــــــــــادم�الحرمـــــيــن�الرشيفــــــيــ�ن
امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود
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» ثروتنـا األوىل التـي ال تعادلهـا ثـروة مهـام بلغـت: شـعٌب طمـوٌح، معظُمـه مـن 
الشـباب، هـو فخـر بادنـا وضـامُن مسـتقبلها بعـون اللـه، وال ننـى أنـه بسـواعد 
 أبنائهـا قامـت هـذه الدولـة يف ظـروف بالغـة الصعوبـة، عندمـا وحّدهـا امللـك

عبـد العزيـز بـن عبـد الرحمن آل سـعود طيـب الله ثراه. وبسـواعد أبنائه، سـيفاجئ 
هـذا الوطـن العاملَ مـن جديد.«

امللكـــــــــــــــي السمـــــــــــــــو� صاحــــــــــــــــــب�
سعـود آل  عبدالعزيز  بن  سلامن  بن  محمد  األمري 

ويل�العهـــــد�نـائــــب�رئيــــس�مجلـــــس�الــــوزراء
والتنميـة االقتصـاديـــة� الشـــــؤون� مجلــس� رئيس�



أ. محمد بن مزيد التويجري

رئيس�لجـنة�برنامـج�التحـول�الوطني

عام  بعد  عاًما  السعودية  العربية  اململكة  بادنا  تثبت 

الصمود  عى  وقدرتها  ومتكُّنها  تفوقها  بأرسه  للعامل 

وامليض قدًما نحو تحقيق خططها وآمالها، ومن ذلك أن 

سنة 2020 مل تكن كسابقتها من السنوات، فقد مرت دول 

العامل بظروف غري مسبوقة، اضطرتها إىل فرض إجراءات 

فايروس جائحة  مع  للتعامل  نوعها  من  األوىل   هي 

العربية  اململكة  به  قامت  ما  وشهدنا  املستجد،  كورونا 

واملقيمن،  املواطنن  من  سكانها  لخدمة  السعودية 

يف  استطاعتها  جهد  وبذلت  عنايتها  األمر  يف  رصفت  إذ 

خادم  عنه  عرَّ  الذي  األمر  اإلنسان،  صحة  عى  الحفاظ 

يف  بأنه  األمن  عهده  ويل  وسمو  الرشيفن  الحرمن 

مة أولوياتها. طليعة اهتاممات اململكة ومقدِّ

حققها  بإنجازاٍت  الزاخر  التقرير  هذا  ُمفتَتح  يف  ويسعدين 

وحتى   2016 عام  يف  انطاقته  منذ  الوطني  التحول  برنامج 

شارك  من  لكل  وتقديري  بشكري  أبعث  أن   2020 عام  نهاية 

حكومتنا  رسمته  ما  لينقلوا  املنجزات،  هذه  يف  وساهم 

خادم  موالي  بقيادة  الطموحة،  رؤيتها  يف  الرشيدة 

األمن،  عهده  ويل  سيدي  وسمو  الرشيفن  الحرمن 

وأخص  بأعيننا.  ونشهده  بأيدينا  نلمسه  واقًعا  لتكون 

برنامج  لجنة  أعضاء  املعايل  أصحاب  زمايئ  بالشكر 

التحول  التحول الوطني، وفريق عمل مركز برنامج 

الرنامج.  يف  املشاركة  والجهات  الوطني، 

األمن  بنعمة  بادنا  عى  منَّ  الذي  والحمدلله 

واألمان واالستقرار، وأسأله سبحانه أن يكتب 

لنا فرجًة يزول معها كل مكروه، وأن يديم 

علينا سوابغ نعمه وكريم عطاياه.

ــط  ــاج خط ــي نت ــل ه ــة، ب ــدة اللحظ ــود ولي ــك الجه ــن تل مل تك

وقــد  عليــه،  العمــل  طــال  وتأهــب  واســتعداد  اســتباقية 

اللــه- يف ظــل أزمــة كورونــا  اســتطاعت اململكــة -بفضــل 

ــر  ــد أك ــك أح ــة وأن متتل ــكانها الغذائي ــات س ــن احتياج أن تؤمِّ

الوقــت  ويف  األوســط،  الــرشق  يف  الغذائيــة  املخزونــات 

الــذي كان التحــول الرقمــي فيــه رضورة؛ قفــزت اململكــة 

40 مرتبــًة يف مــؤرش البنيــة التحتيــة لاتصــاالت، كــام تجــاوزت 

ــت  ــبة %82، وحصل ــا نس ــة إلكرتونيًّ ــة املقدم ــات العدلي الخدم

اململكــة العربيــة الســعودية عــى لقــب الدولــة األكــر تقدًمــا 

يف التنافســية الرقميــة مــن بــن دول العرشيــن االقتصاديــة.
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وقــد كان لرنامــج التحــول الوطنــي دوٌر حيــويٌّ يف تهيئــة 

ات الطارئــة ومبتطلبــات  بنيــة تحتيــة متينــة تضطلــع بالتغــريُّ

الحيــاة بشــكلها الجديــد.

ــه أحــد املحــركات الرئيســية لرؤيــة  إذ عمــل الرنامــج، بصفت

وتغطيــة  لاتصــاالت  التحتيــة  البنيــة  تهيئــة  عــى   ،2030

ــاف البرصيــة،  ــبكة األلي ــا يزيــد عــن 3.5 مليــون منــزل بش م

باإلضافــة إىل زيــادة رسعــة اإلنرتنــت يف اململكــة مــن 

ميجابت/ثانيــة   109 إىل   2017 عــام  يف  ميجابت/ثانيــة   9

2020. ومل تشــكِّل الجائحــة عائًقــا يف طريــق  يف عــام 

وللــه   - اســتطعنا  فقــد  الرنامــج،  مســتهدفات  تحقيــق 

الحمــد - تجــاوز مســتهدف زيــادة حصــة املــرأة يف ســوق 

العمــل، والوصــول إىل نســبة 31.8% بنهايــة عــام 2020، 

ــزًا يف  ــعودية 29 مرك ــة الس ــة العربي ــت اململك ــام تقدم ك

مــؤرش ســهولة مامرســة األعــامل 2020 الصــادر عــن البنــك 

الــدويل.

العربيــة  اململكــة  رؤيــة  انطاقــة  منــذ  مضــت  ســنوات 

ــى  ــا ع ــيدة خاله ــا الرش ــت حكومتن ــعودية 2030، دأب الس

وضــع األســس لخطــٍة تحوليّــٍة ضخمــة، تصعــد باململكــة 

ــامل،  ــن دول الع ــة ب ــة رفيع ــعودية إىل مكان ــة الس العربي

وتجعــل منهــا منوذًجــا ناجًحــا ورائــًدا عــى كافــة األصعــدة، 

وحــقَّ لنــا -الســعودين والســعوديات- يف هــذه الســنة 

املليئــة بالتحديــات، أن نفخــر بالخطــط الطموحــة لرؤيــة 

أثبتــت يف وقــت الشــدة فاعليتهــا  التــي  هــذا الوطــن، 

وأهميتهــا، فكانــت مبثابــة الــدرع الحامــي يف مواجهــة 

األزمــات.

ــا يف برنامــج التحــول الوطنــي أن نحتفــي بإنجــازاٍت  ويرسن

كبــريٍة لوطــن طمــوح شــيَّدتها أيــدي أبنائــه وبناتــه، يف 

هــذا التقريــر الزاخــر الــذي انتقينــا لكــم فيــه نخبــة مــا 

أنتجــه برنامــج التحــول الوطنــي يف مســريته، نتيجــَة تكامــل 

الجهــود والتواصــل الفعــال بــن فريــق عمــل برنامــج التحول 

ــادرات يف  ك املب ــاَّ ــة وم ــق الرؤي ــب تحقي ــي ومكات الوطن

الجهــات املشــاركة يف برنامــج التحــول الوطنــي، وبدعــم 

غــري منقطــع مــن أصحــاب املعــايل أعضــاء لجنــة برنامــج 

ــي.  ــول الوطن التح

وستبقـــى خطـــط التحـــول الوطنـــي صامــــدًة مستمـــرة، 

مـا دمنـا ننهل مـن عطاء هـذا الوطـن، وترعانا أرضـه وتظللنا 

سـامؤه، وسـيميض برنامـج التحـول الوطنـي عـى عهـده 

الحرمـن  خـادم  حكومـة  ظـل  يف   ،2030 رؤيـة  لتحقيـق 

عهـده  وويل  عبدالعزيـز،  بـن  سـلامن  امللـك  الرشيفـن 

األمـن األمـري محمـد بـن سـلامن -حفظهـام اللـه-، واسـأل 

املـوىل عـز وجـل أن يديـم عـى بادنـا الغاليـة االسـتقرار 

واألمـان. واألمـن  والرخـاء 

م. ثامر بن عبدالله السعدون
الرئيس�التنفيذي�لربنامج�التحول�الوطني
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أعضاء لجنة برنامج

التحول الوطنـــي

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د��ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

معايل م/ عبدالرحمن بن عبداملحسن الفضيل

معايل د/ حمد بن محمد آل الشيخ 

مستشار يف الديوان املليك

��ي� الت�ار���ي� ال�����ي� ال�د�

��ي� الش��ن ال�لدي� �ال���ي� �ا���ان ��ي� الس�ا��

��ي� املوار� ال��ي� �الت���� ا��ت����   ��ي� ا���ا�� ������ امل�لوما�

مسا�د ��ي� املال���ا�� ر��� ���� ال��ا� ��ل� الو�را���ي� الت�ل��

��ي� ا��ت�ا� �الت���� امل�ل��

��ي� ا��ت��ر

��و م�ل� الش��ن ا��ت�ا�ي� �الت����

ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

��ي� ال���� �امل�ا� �ال�را��

�ا�� ر��� ل��� ���ام� الت�و� الو���

حتى�نهاية�2020
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أبريل

 إطالق رؤية طموحة يقودها
 مجتمع حيوي بفاعليـة نـحـو
تحـقــيـق اقـتــصـاد مـزدهــر

 إطالق النسخة األوىل من الربنامج
 علـى مستــوى جهــات حكوميــة
 قامئة عىل القطاعات االقتصادية

والتنموية

يونيو

 فـــي الجهات القائدة
 لتحقيق   أهـداف رؤيـة

اململكة 2030

إنشــاء مكاتب

تحقيق الرؤية

يوليو

2016
بناء االسرتاتيجيات

2017
انطالق املبادرات

2018
2019بداية اإلنجازات

ويستمر التحوُّل...ويستمر التحوُّل...

مواجهة األزمات

 التصدِّي ألزمة جائحة كورونا، بجهود
ـالة متكاملة، وخطط استبـاقـيـة فــعَّ

اإلعالن عن بقية

برامــج الرؤيــة

مايو

 اإلعالن عن برامج تنفيذية
لتحقيق رؤية اململكة

2030

ورش عمل برنامج

التحول الوطنــي

يوليو

 إسنـــــاد األهـــداف االسرتاتيجيــــة
واملبادرات للجهات املشاركة يف
برنامــــــج التحـــــــول الوطنــــــــي

مارس

برنامــج خطة  اعتمـــاد 

التحول الوطني املحدثة

ا  تحـديـث الـبـرنـامـج بعـد أن كان عـامًّ
 وشامًال، ليصبح الرتكيز عىل مبادرات
تــحــقـق أهـدافـه االسـتـراتـيـجـيــة

ازدهار اإلنجازات

 استمرار الرحـلـة الـطـمـوحـة مبـتابعة
 تحقيق األثر، وازدهار إنجازات مبادرات
 الـــبـــرنـــامــج عــلــى أرض الــواقـــع

2020

رؤية اململكة 2030 

ويتمحور دور الربنامج بشكل رئييس حول:

برنامج التحول الوطني

احتـوت رؤيـة اململكـة 2030 عـى عـدد مـن األهـداف االسـرتاتيجية، واملسـتهدفات، ومـؤرشات قيـاس األداء، وااللتزامـات الخاصـة بعـدد مـن املحـاور، التـي 
يشـرتك يف تحقيقهـا كل مـن القطـاع العـام والخـاص وغـري الربحـي، وقـد عمـل مجلـس الشـؤون االقتصاديـة والتنميـة عـى تأسـيس منـوذج حوكمـة فّعـال 
ومتكامـل بهـدف ترجمـة هـذه الرؤيـة إىل برامـج تنفيذيـة متعـددة تحقـق األهـداف االسـرتاتيجية والتوجهـات العامـة للرؤيـة، وتعتمـد تلـك الرامـج عـى 
آليـات عمـل جديـدة تناسـب متطلبـات كل األهـداف الوطنيـة املشـرتكة واملرتبطة بالرؤيـة وفًقا ملسـتهدفات محددة زمنيًّـا، وتُطلق هـذه الرامـج تباًعا وفًقا 

للمتطلبـات الازمـة وصـواًل لتحقيـق رؤيـة اململكـة العربيـة السـعودية 2030

يهـدف برنامـج التحـول الوطنـي إىل تطويـر البنية التحتية الازمـة وتهيئة البيئة املمكِّنـة للقطاع العام والخـاص وغري الربحي لتحقيق رؤيـة اململكة 2030؛ 
ز يف األداء الحكومي، ودعم التحـول الرقمي، واإلسـهام يف تنمية القطاع الخـاص، وتعزيز التنميـة املجتمعية، وضامن  وذلـك بالرتكيـز عـى تحقيـق التميُـّ

اسـتدامة املوارد الحيوية.

11

تعزيز املمكنات االقتصادية

املســاهمة يف متكــن القطــاع الخــاص، ورفــع جاذبيــة ســوق العمــل، ومتكــن فئــات املجتمــع مــن املشــاركة فيــه، وضــامن اســتدامة 
ــر القطاعــن الســياحي وغــري الربحــي. املــوارد الحيويــة، وتطوي

تحقيق التميز يف األداء الحكومي

رفع جودة الخدمات الحكومية املقدمة لألفراد والقطاعن الخاص وغري الربحي.

االرتقاء مبستوى الخدمات املعيشية

تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة للمســتفيدين، مــن األفــراد، وجهــات القطاعــن الخــاص وغــري الربحــي، مــن خــال االرتقــاء مبنظومــة 
الخدمــات االجتامعيــة، والخدمــات الصحيــة، وتحســن مســتوى املعيشــة والســامة.
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2020 عاًمـا اسـتثنائيًّا بـكل املقاييـس للمملكـة العربيـة السـعودية، بالرغـم  “يعـدُّ عـام 

عامليـة  مكانـة  أ  تتبـوَّ جعلتهـا  إنجـازات  اململكـة  حقَّقـت  إذ  كورونـا؛  جائحـة  تداعيـات  مـن 

يف التقاريـر الدوليـة، حيـث سـجلت تقدًمـا مبهـًرا للسـنة الثانية عـى التـوايل يف تقرير 

م الوحيـد عـى مسـتوى  2021(، كـام سـجلت التقـدُّ )املـرأة، أنشـطة األعـامل، والقانـون 

الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيا وُصنِّفـت يف املرتبـة الثامنة من بـن دول العرشين يف 

الكتـاب السـنوي للتنافسـية العامليـة. وهـذه اإلنجـازات جـاءت من خـالل إصالحـات إجرائية 

تهـا منظومـة التجـارة  ورشكائهـا يف القطاعن العام  وترشيعيـة تجـاوزت 555 إصالًحـا نفذَّ

تقليـص  أبرزهـا  األعـامل،  بيئـة  لتحسـن  الوطنـي  التحـول  برنامـج  مبـادرات  عـرب  والخـاص 

مـدة بـدء العمـل التجـاري مـن 15 يوًمـا إىل 30 دقيقـة فقـط، مام أسـهم يف زيـادة عدد 

واململكـة   ،2020 يف  منشـأة  ألـف   626 مـن  أكـر  إىل  واملتوسـطة  الصغـرية  املنشـآت 

عازمـة عـى االسـتمرار يف تطوير املنظومـة الترشيعيـة والتنظيمية املرتبطة بالشـؤون 

.”2030 االقتصاديـة والتنمويـة، وتحقيـق مسـتهدفات رؤيـة 

د. ماجد بن عبدالله  القصبي

معايل وزير التجارة
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تقـدم اململكـة العربيـة السـعودية بــ29 مركزًا يف 
الصـادر   ”2020 األعـامل  مامرسـة  “سـهولة  مـؤرش 

عـن البنـك الـدويل

املسـتثمرين،  لخدمـة  إصاًحـا   555 مـن  أكـر  إنجـاز 
وتقليـص مـدة بـدء العمـل التجـاري مـن 15 يوًما إىل 

30 دقيقـة فقـط

زيادة عدد املنشـآت الصغرية واملتوسـطة إىل أكر 
مـن 626 ألف منشـأة يف عام 2020

أكر من 555 إصالًحا لخدمة املستثمرين

أكر من 626 ألف منشأة صغرية ومتوسطة 

يف 2020

29
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“الخصائـص االسـتثامرية املتميـزة للمملكة العربية السـعودية هي إحـدى العوامل الثالثة 

التـي ارتكـزت عليهـا رؤيـة اململكـة 2030 الراميـة إىل تحقيـق اقتصـاد مزدهـر. ومـن هـذا 

املنطلـق، عملـت وزارة االسـتثامر، مـن خـالل مبـادرات برنامـج التحـول الوطني، عـى تنمية 

االسـتثامرات املحليـة، وجـذب االسـتثامرات األجنبيـة املبـارشة عاليـة الجـودة واملتنوعـة 

واملسـتدامة. كام سـعت إىل كسـب ثقة املسـتثمر، سـعوديًّا كان أم أجنبيًّا، من خالل جهوٍد 

متنوعـٍة منهـا بنـاء وتفعيـل برنامـج “اسـتثمر يف السـعودية”، الـذي اسـتطاع، يف سـنته 

الجديـدة يف اململكـة بنسـبة 54 % مقارنـة  األوىل، أن يرفـع عـدد االسـتثامرات األجنبيـة 

بالعـام السـابق، ُمحقًقـا أكرب زيـادة يف عـدد االسـتثامرات األجنبية يف اململكـة خالل عرش 

سـنوات. كـام اسـتكملت الـوزارة نجاحاتهـا يف تحقيـق مبـادرات برنامـج التحـول الوطنـي 

بإصـدار 1,278 رخصـة اسـتثامرية أجنبيـة خـالل عـام 2020”

م. خالد بن عبدالعزيز الفالح

معايل وزير االستثامر
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 مـام أسـهم يف تسـجيل أكـرب�زيـادة�يف�عـدد�االسـتثامرات�األجنبيـة يف اململكـة خـال عـرش 
سـنوات يف عـام 2019

جذب استثامرات أجنبية نوعيَّة لتمكن القطاع الخاص وتنمية االقتصاد الوطني وزيادة معدالت 
التوظيف

إصدار 1,278 رخصة استثامرية أجنبية خالل عام 2020

إطالق “استثمر يف السعودية”
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النمـو  محركـات  أهـم  مـن  واملتوسطـة  والصغيـرة  الناشئـة  املنشـآت  »إن 

الصادرات.  وتعزيز  االبتكار  ودعم  الوظائف  خلق  عى  تعمل  إذ  االقتصادي، 

سنسعى إىل خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنن يف جميع أنحاء اململكة 

الصناعات  يف  واالستثامر  الخصخصة  وبرامج  األعامل  ريادة  دعم  طريق  عن 

العامة للمنشآت الصغرية  الجديدة. ويف هذا الصدد، قمنا بتأسيس الهيئة 

َسّن  خالل  من  النجاح  عى  األعامل  شباب  تشجيع  وسنواصل  واملتوسطة، 

أنظمة ولوائح أفضل، ومتويل أيرس، ورشاكات دولية أكر، وحصة أكرب للرشكات 

املحلية من املشرتيات واملنافسات الحكومية « 

أبرز اإلنجازات

16

متكن القطاع الخاص وجذب 

االستثمـــارات األجنبيـــــة

رؤية السعودية 2030

االرتقاء برتتيب اململكة يف املؤرشات والتقارير العاملية 	الجهة�القائدة

املركز الوطني للتنافسية )تيسري( 	

املركز السعودي لألعامل االقتصادية 	

مركز استدعاء املنتجات املعيبة )استدعاء( 	

منظومة تقدير 	

رفع مستوى الحامية يف مامرسة األعامل التجارية 	

التقدُّم يف مؤرش األمم املتحدة للتجارة اإللكرتونية 	

نظام الرهن التجاري والئحته التنفيذية 	

الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة )منشآت( 	

إطاق )استثمر يف السعودية( 	

الرنامج الوطني ملكافحة التسرت التجاري 	

نظام مكافحة التسرت الجديد 	

نظام االمتياز التجاري 	

املنصة اإللكرتونية ملركز االمتياز التجاري 	

ملتقى بيبان 	

مكتبة ذكاء 	

مرسِّعات األعامل  	

مجمَّعات ريادة األعامل ومساحات العمل املشرتكة 	

الجهة�القائدة
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االرتقاء برتتيب اململكة يف 

املؤرشات والتقارير العاملية

� تقدمت�اململكة�29 مركزًا يف�املؤرش�الرئييس�ملامرسة�األعامل.	

� تقدمت�اململكة 4 مراكز�يف�مؤرش�حامية�أقلية�املستثمرين.	

� ارتفعـــت�نقـــاط�اململكـــة�يف�إصالحات�األنظمـــة�واللوائـــح�املرتبطة�	

بتمكـــن�املـــرأة�للســـنة الثانية�عـــى�التوايل.

� تقدمت�اململكة�للعام الثاين�عى�التوايل�من�بن��140دولة.	

� سجلت�اململكة�التقدم�الوحيد�عى�مستوى�دول�الرشق�األوسط.	

� حصلـــت�اململكـــة�عـــى�املركـــز�8 بـــن�دول�مجموعـــة�العرشيـــن.	

تقرير )مامرسة األعامل 2020( الصادر عن مجموعة البنك الدويل

تقريـر ) املـرأة، أنشـطة األعـامل، والقانـون 2021( الصـادر عـن مجموعـة 

البنـك الـدويل

تقرير )التنافسـية العاملي 2019( الصـادر عن املنتدى االقتصادي 

العاملي

)الكتاب السـنوي للتنافسـية العاملية 2020( الصـادر عن املعهد 

الـدويل للتنمية اإلدارية

 مؤشــــــر حاميـــــة
أقلية املستثمرين

املؤشـر الرئيسـي 
92 ملامرسـة األعمـال

 7
63
3

20182019

مؤشـر التنافسيــة 
العــــــــاملــــــــــي

 مؤشـر املـرأة،

أنشطــة األعامل، والقانون

الكـتــــاب السنــــوي 
للتنافسية العامليـة

 39

26

36

80

24

2018

2017

2019

2019

2020

2020

31.8

تقرير مامرسة األعامل 2020

تقرير املرأة، أنشطة األعامل، 
والقانون 2021

تقرير املرأة، أنشطة األعامل، 
والقانون 2018

تقرير مامرسة األعامل 2019

الهدف االسرتاتيجي :
تسهيل�مامرسة�األعامل
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املركز الوطني للتنافسية )تيسري(

� إقرار��7مبادئ�أساسية�لسياسة�االستثامر�يف�اململكة.	

� إنشاء�املركز�السعودي�للتحكيم�التجاري.	

� نظام�الرهن�التجاري�والئحته�التنفيذية.	

� نظام�اإلفالس�الجديد�والئحته�التنفيذية.	

� نظام�املحاكم�التجارية�والئحته�التنفيذية.	

� املساواة�يف�سن�التقاعد�بن�الجنسن.	

� العمل�	 ومجاالت� والوظائف� األجور� يف� الجنسن� بن� التمييز� منع�

وساعاته.

� متكن�املرأة�من�تأسيس�ومامرسة�العمل�التجاري�دون�الحصول�عى�	

موافقة�مسبقة.

� تخفيض�إجاميل�متطلبات�الرتاخيص�االستثامرية�بنسبة�%�54.	

� إطالق�منصة�“مرئيات�القطاع�الخاص”�ومنصة�“استطالع”.	

� نقل�امللكية�العقارية�خالل��60دقيقة.	

� لتسهيل�	 �%73 بنسبة� املقيدة� الكيميائية� املواد� عدد� تخفيض�

إجراءات�االسترياد.

أُطلِق�املركز�الوطني�للتنافسية�بهدف�تطوير�البيئة�التنافسية�يف�اململكة�
وتحسينها،�واالرتقاء�برتتيب�اململكة�يف�املؤرشات�والتقارير�العاملية�ذات�
العالقة،�وعمل�املركز�عى�تحقيق�هذه�األهداف�من�خالل�إنجاز�ما�يزيد�عن�

555 إصالًحا�لخدمة�املستثمرين.

إصالحات ترشيعية وتنظيمية

 تعزيز مشاركة املرأة يف التنمية االقتصادية

 تسهيل اإلجراءات وأمتتتها

� الرتخيص�لألنشطة�التجارية�بالعمل��24ساعة.	

� رفع�الضوابط�املقرتحة�لتنظيم�إيقاف�الخدمات�لألفراد�وقطاع�األعامل.	

� توحيد�مرجعية�مراكز�الخدمة�املوحدة�لتكون�تحت�إرشاف�جهة�حكومية�	
واحدة.

� ذات�	 واللوائح� األنظمة� برتجمة� الحكومية� الجهات� لتوجيه� طلب� رفع�
العالقة�ببيئة�األعامل�إىل�اإلنجليزية.

 تحسن بيئة األعامل

الهدف االسرتاتيجي :
تسهيل�مامرسة�األعامل
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 املركز السعودي لألعامل االقتصادية

� إعداد���قامئة���بالرتاخيص���واملوافقات���والتصاريح��-��وما���يف���حكمها��-��لبدء��	

�األعامل���االقتصادية���ومزاولتها�.�

� إنشاء���وإدارة���منصات���إلكرتونية���موحدة���وشاملة���لتقديم���خدمات���األعامل�.��	

� تنفيذ���اإلجراءات���املتعلقة���بالسجل���املوحد���للحقوق���عى���األموال���املنقولة�.��	

� تسجيل���من���يزاول���األعامل���االقتصادية���بالتعاون���مع���الجهات�ذات���العالقة�	

)�قاعدة���بيانات���شاملة(�.�

� إصدار���فاتورة���موحدة���لبدء���األعامل���االقتصادية���ومزاولتها،���بحيث���تضم���جميع��	

�املتطلبات���املالية���ذات���الصلة�.�

� التعاون���وتبادل���الخربات���مع���الهيئات���واملنظامت���اإلقليمية���والدوليـة�.�	

يسعى�املركز�إىل�تسهيل�إجراءات�مامرسة�األعامل�التجارية�يف�جميع�مراحلها،�من�خالل�
تقديم أكر من 200 خدمة إلكرتونية�عن�طريق�مراكز�الخدمة�الشاملة�املكانية�واإللكرتونية�
الخاص،� القطاع� يف� األعامل� أداء� تحسن� بهدف� حكومية،� جهة   30 مع  والتكامل� بالرتابط�
ومساعدة�املستثمرين�وأصحـاب�األعامل�عى�استكامل�اإلجراءات�الالزمة�ملامرسة�األعامل.

أبرز املهام والصالحيات:

الجهــــات املتواجــــدة يف 

املركــز الســعودي لألعامل

� نجح�املركز�الســـعودي�لألعـــامل�االقتصاديـــة�يف�تقليص�مدة�	

بـــدء�العمل�التجـــاري�إىل�30 دقيقـــة�فقط�بدالً�مـــن 15 يوًما.

� استخراج�السجل�التجاري�خالل 180 ثانية فقط.	

� م�اململكـــة�103 مراتـــب�يف�مـــؤرش�“بـــدء�	 أســـهم�يف�تقـــدُّ

النشـــاط�التجـــاري”�يف�تقرير�مامرســـة�األعـــامل��2020الصادر�

عـــن�مجموعـــة�البنـــك�الدويل.

استخراج السجل التجاري خالل 180 ثانية

2019 2018

مؤشـر بـدء النشاط التجاري:

م 103 مراكــز مقدار التقدُّ

املركز 38املركز 141

الهدف االسرتاتيجي :
تسهيل�مامرسة�األعامل
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 مركز استدعاء املنتجات 

املعيبة )استدعاء(

منظومة تقدير 

استدعاء ما يقارب 2 مليون مركبة و500 ألف سلعة معيبة

تعزيــز سامــة املستهـلك وضامن وحفظ حقوقه

مة للمستهـلك رفـــع مستــوى الخــدمات املقدَّ

تعزيز قنوات التواصل مع املواطنن ومجتمــع األعمـال

تنظيـم خدمات مـا بعــد البيـع

تهـدف�منظومة�تقدير�إىل�تسـهيل�إجـراءات�تقدير�أرضار�

املركبـات�واختصـار�اإلجـراءات�وترسيـع�عمليـات�التعويـض�

وتقديـم�الخدمـات�للمركبـات�املؤمنة.

سـعيًا�لخلـق�بيئـة�تجاريـة�عادلـة،�أُطلـق�مركز�)اسـتدعاء(

م�خدمات�نوعية� السـتدعاء�املنتجات�املعيبة�،�الذي�يقدِّ

املسـتهلك� شـكاوى� متابعـة� خـالل� مـن� للمسـتهلكن،�

عـن�عيـوب�التصنيـع،�ومشـاكل�املنتجـات�محليًّـا�ودوليًّـا،�

املصنعـة� الـرشكات� واسـتدعاءات� إشـعارات� ومراقبـة�

وتحليلهـا،�ومـن�ثـم�اسـتدعاء�املنتجـات�املعيبـة.

 ساهم املركز يف:

+210 آالف مستفيد

بحلول�سبتمرب�من�عام�2020

الهدف االسرتاتيجي :
تسهيل�مامرسة�األعامل

الهدف االسرتاتيجي :

دعم�قنوات�التواصل�مع�املواطنن�ومجتمع�األعامل



رفع مستوى الحامية يف مامرسة 

األعامل التجارية

سعيًا�لرفع�مستوى�الحامية�يف�مامرسة�
إنشاء� عى� النظام� نص� التجارية،� األعامل�
رفع� مهامت� إليها� وأسند� اإلفالس،� لجنة�
قدرات� وبناء� األعامل،� الوعي�يف�مجتمع�
واملعايري� القواعد� وإصدار� املامرسن،�
الترشيعي،� لإلطار� واملكملة� املنظمة�
النظام،� تطبيق� وفاعلية� كفاءة� وتطوير�

وتحقيق�الثقة�والشفافية.

متكن� إىل� اإلفالس� نظام� يهدف�
املالية� أوضاعه� تنظيم� من� املدين�
حقوق� مراعاة� مع� نشاطه،� ومعاودة�
الحقوق� أصحاب� بن� واملساواة� الدائنن،�
والبيع� األصول� املتساوية،�وتعظيم�قيمة�
يف� والثقة� العادل،� والتوزيع� املنتظم�

سوق�االئتامن�والتعامالت�املالية.

أبرز إنجازات اللجنة :

تشكيل لجنة اإلفالس:

 إصدار نظام اإلفالس والئحته التنفيذية	 

� والوثائق�	 والنامذج� املعايري� إصدار�

النظام� يف� عليها� املنصوص� النظامية�

ذات� الجهات� مع� بالتنسيق� والالئحة�

العالقة�وتطويرها.

� إدارة��99إجراء�تصفية�إدارية.	

� إجراءات�	 بشأن� وشكوى� باًغا   17 دراسة�

اإلفالس�املفتتحـة�وفًقا�ألحكـام�النظـام.

� ترخيص�94 أمن إفاس، باإلضافة�إىل�56 	

املوقع� عى� معلوماتهم� ونرش� خبريًا،�

اإللكرتوين.

� وإدارته�	 وحفظه� لإلفالس� سجل� إنشاء�

ونشــره�عـلـى�املوقــع�اإللكرتونــي.

الجهات املشاركة يف متكن النظام

21
الهدف االسرتاتيجي :

تسهيل�مامرسة�األعامل



� تحديد�نطاق�التطبيق.	

� معالجة�الخطأ�اإللكرتوين.	

� حامية�البيانات.	

� بيان�التزامات�مامرس�التجارة�	

اإللكرتونية.�

� جوانب�اإلعالن�اإللكرتوين.	

� أحكام�الضامن�وفسخ�العقد�	

ورد�املبيع.

� األحكام�املتعلِّقة�بالعقد�	

اإللكرتوين�واملحال�

اإللكرتونية�وجهات�توثيقها.

� املسائل�املتعلقة�بالرشاء�عن�	

طريق�املنصات�اإللكرتونية�

وتنظيمها،�وما�يتعلق�بحقوق�

املستهلك�عند�التعاقد�أو�

الرشاء.�

التقدُّم يف مؤرش األمم املتحدة للتجارة اإللكرتونية

� تطوير�البنيــة�التحتية�للتجارة�	
اإللكرتونيــة�ومواكبة�تطورات�
سوق�التجـــارة�اإللكتــرونيـــة�

العاملي.

� تعزيز�ثقة�املستهلكن�يف�	
التجارة�اإللكرتونية�وحفظ�

حقوقهم�وضامنها.

� �تنمية�منظومة�أعامل�التجارة�	
اإللكرتونية�وخلق�بيئة�جاذبة�

ومحفزة�للمستثمرين.

أهداف نظام التجارة اإللكرتونية

يتضمن النظام

22

 نظام الرهن التجاري والئحته التنفيذية

أهداف النظام

� توسيع�نطاق�األصول�القابلة�للرهن.	

� استفادة�أصحاب�األصول�من�قيمتها�بجعلها�ضامنًا�للديون.�	

� أصولها�	 من� واملتوسطة� الصغرية� املنشآت� استفادة� تحقيق�
التشغيلية.

� توسيع�نطاق�نفاذ�عقود�الرهن�التجاري.�	

� ضامن�حقوق�املقرضن�يف�الحصول�عى�حقوقهم.	

� اإلخالل�	 عدم� مع� املرهون� املال� عى� التنفيذ� إجراءات� تسهيل�
بحق�املرتهن�يف�التنفيذ.

49 56
20162020

تقدمـت اململكـة يف مـؤرش )األمـم املتحـدة للتجـارة اإللكرتونيــة( 

والتنميـــة للتجــــارة  املتحــــدة  األمــــم  مؤمتـــر  عـــن  الصــــادر 

أهداف نظام التجارة اإللكرتونية

� زيـــادة�املتاجــــر�االلكرتونيـــة�املسجلة�يف�منصة�	
معروف�بنسبــــة�) 45% (�مـــــن�بدايـــة�عام�2020.

أسهم النظام يف

اإللكرتونيـة� التجـارة  نظـام  إطـالق  نتيجـة� التقـدم� هـذا� جـاء�
الذي�يسـعى�إىل�دعم�أنشـطة�التجارة�اإللكرتونية�وتطويرها،�
ملواكبـة�التطـور�التقنـي�العاملي،�والنمـو�املتزايد�يف�قطاع�

اإللكرتونية. التجـارة�

الهدف االسرتاتيجي :
تسهيل�مامرسة�األعامل
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الهيئة العامة للمنشآت الصغرية 

واملتوسطة )منشآت(

واملتوسطة� الصغرية� للمنشآت� العامة� الهيئة� أُنشئت�
واملتوسطة،� الصغرية� املنشآت� قطاع� تنظيم� بهدف�
املامرسات� ألفضل� وفًقا� ورعايته� وتنميته� ودعمه�
العاملية،�ساعيًة�بهذا�إىل�رفع�إنتاجية�املنشآت�وزيادة�
مساهمتها�يف�الناتج�املحيل�اإلجاميل�وزيادة�الطاقة�
توليد� إىل� يؤدي� مبا� الوطني،� لالقتصاد� االستيعابية�
الوظائف�وإيجاد�فرص�عمل�للمواطنن�وتوطن�التقنية.

أبرز اإلنجازات

إسهامات الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة

� إطالق�مرسعات�األعامل�يف�	
مناطـق�اململكــة.

� مجمعـات�ريـادة�أعــامل�	
ومساحــــــات�العمــــــل�
املشرتكة�يف�اململكة.

� إطالق�مكتبــــة�ذكـــــــــاء.	

� تطويـر�االمتيــاز�التجــاري.	

� إطالق�املنصة�اإللكرتونية�	
ملركـز�االمتيــاز�التجــاري.

� تأسيس�حاضنتي�أعامل�يف�	
الغرفة�التجارية�يف�الخـرج�
وحائل�بتشغيل�من�القطــاع�

الخاص.

� منو�املنشـــآت�الصغيـــرة�	
واملتوسطـــة�يف�عــــام�
�2020بنسبة 37%�عن�عام�

.2016

تنويع�
االقتصاد

خلق
الوظائف

تحسن�بيئة�
األعامل

بناء�قاعدة
اقتصادية�قوية

20162020

447,749626,669

بعد�تأسيس�منشآتقبل�تأسيس�منشآت

عدد املنشآت الصغرية واملتوسطة

الهدف االسرتاتيجي :
زيادة�مساهمة�املنشآت�الصغرية�واملتوسطة�يف�االقتصاد



الربنامج الوطني

ملكافحة التسرت التجاري 

املتابعة  خالل  من  العالقة  ذات  الجهات  بن  الجهود  وتنسيق  توحيد 

واإلرشاف عى تنفيذ املبادرات ودعم صناعة القرار من خالل الرصد.

47 مبادرة ملكافحة التسرت التجاري مع الجهات املشاركة 	 

يف الرنامج.

إلزام توفري حلول الدفـع اإللكرتونـي علـى كافـة أنشطـة 	 
قطـاع التجزئـة.

إطاق حمات توعوية لرفع وعي املجتمع مبخاطر التسرت 	 
التجاري وآثاره.

تأسيس وتطوير مؤرش لقياس اشتباه التسرت التجاري، 	 
ونقلـه لـ )سدايا( .

الرفع بائحة لتصحيح أوضاع املخالفن خال 180 يوًما من 	 
ث. نفاذ النظـام املحدَّ

تطوير االشرتاطات البلدية لعدد من األنشطة التي ينترش 	 
فيها التسرت التجاري.

 رسالة الربنامج:

أبرز إنجازات الربنامج:

رفع مستوى الشفافية وتحفيز الحلول التقنية.	 

تعزيز متطلبات اإلفصاح يف التعامـات املاليـة.	 

الحـــد من املامرســـات العاملية غري النظاميـة.	 

رفــــع كفـــاءة املـــــوارد البرشيــــة املحليــــة.	 

تطـويـــر األنظمـــة والتشـريعــات ذات العاقــة.	 

توعية املجتمع بأخطار التسرت التجاري وما يرتتـب عليه.	 

توفري بيئة تنافسية وجذابـة خاليـة من التسرت التجاري.	 

 األهداف االسرتاتيجية :

القضــاء عى أسبـاب التسرت التجاري وتحقيق منو اقتصادي مستدام.

 رؤية الربنامج:

صدور توجيه املقام السامي بإنشـاء لجنـة وزاريـة تتولـى اإلشـراف علـى الربنامج 

الوطني ملكافحة التسرت التجاري، مبشاركة 11 جهة حكومية 

عدد القضايا املحالة 

إىل النيابة العامة

عدد الجوالت 

والحمالت التفتيشية

450 290

201520162017201820192020

8711,1951,8351,246

6,3929,05714,70121,69230,01429,039

الهدف االسرتاتيجي :
زيادة�مساهمة�املنشآت�الصغرية�واملتوسطة�يف�االقتصاد
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نظام مكافحة التسرت الجديد

ضمـن جهـود الرنامـج الوطنـي ملكافحـة التسـرت التجـاري تـم الرفـع بنظـام جديـد ملكافحـة التسـرت التجاري، 
الـذي أقـرَّه مجلـس الـوزراء يف أغسـطس مـن عـام 2020.

� �حــل�املنشـــأة.	

� �إلغــاء�الرتخيص،�وشطـب�السجـل�التجـاري.	

� �إبعـاد�املـدان�غيـر�السعـودي�عن�اململـكـة�ومنعــه�من�دخولهــا.	

� �منع�املدان�من�مامرسة�النشاط�االقتصادي�محل�الجرمية�أو�أي�	
عمل�تجاري�آخر�ملدة�خمس سنوات.

باإلضافة إىل عقوبات أخرى: 

� تسهيـل�عمليـة�اإلبــالغ�عـن�الجرميــة�مــن�خــالل�حاميــة�املبلغيـن.	

� التضييق�عى�منابع�التسرت�من�خالل�التصدي�للمراحل�التي�تسبقها.	

� االقتصـادي،�	 النشـاط� حجـم� مع� يتناسـب� مبا� العقوبـات� تغليظ�
وإيراداتـه،�ومـدة�مزاولتـه.

� مكافحة�سالسل�اإلمداد�املرتبطة�بظاهرة�التسرت�من�خالل�تجريم�	
االشرتاك�يف�تعامالته.

أهداف النظام:

� متكن�الجهات�الحكوميـة�ذات�العالقـة�مـن�ضبـط�جرائـم�التستـر�التجـاري�	
ومخالفاتــه.

� حامية�هوية�بيانات�املبلغن�وعدم�تضمينها�يف�ملف�القضية.	

� تخفيف�عقوبـة�مرتكـب�الجرميـة�أو�اإلعفـاء�منهـا�عنـد�مبادرتـه�بتقديم�	
األدلة�والتبليغ.

االستعانـة�بالتقنيـة�إلثبـات�جرائـم�التستـر�عبـر�األدلـة�اإللكرتونيـة.	�

� تقديـم�مكافـأة�للمبلغيـن�مببلغ�مايل�يصل�إىل�30%�من�قيمـة�الغرامة�	
املحصلة.�

� حجز�ومصادرة�األموال�غيـر�املرشوعة�يف�النشاط�التجاري�محل�	
املخالفة�بأحكام�قضية�نهائية.�

أبرز تحديثات النظام:

تغليظ العقوبات عى املتسرتين

الوضع الحايل

 5 سنوات

5,000,000
بحد�أقىص

بحد�أقىص

الوضع السابق

الغرامة املالية

السجن
سنتان

1,000,000

الهدف االسرتاتيجي :
زيادة�مساهمة�املنشآت�الصغرية�واملتوسطة�يف�االقتصاد



 نظام االمتياز التجاري
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مة،� املتقدِّ الدولية� التجارب� أبرز� مع� يتامىش� مبا� وتنظيمها� اململكة� التجاري�يف� االمتياز� أنشطة� لتشجيع�
التعاقدية�بن�مانح�االمتياز�وصاحب�االمتياز،�وفق�أسس�تعزز�مبدأ�الشفافية� عرب�وضع�إطار�نظامي�للعالقة�
قرارات� اتخاذ� من� التجاري� االمتياز� أطراف� ومانحه،�ومتكِّن� االمتياز� لصاحب� الالزمة� الحامية� توفر� و� الوضوح،� و�

استثامرية�صائبة�من�خالل�ضامن�اإلفصاح�عن�الحقوق�والواجبات�واملخاطر�املتعلقة�بفرص�االمتياز.

يتيــح�النظــام�ملانــح�االمتيــاز�فرصــة�منــح�صاحــب�االمتيــاز�الحــق�يف�مامرســة�األعــامل،�مبــا�يف�ذلــك�اســتخدام�
عالمــة�املانــح�التجاريــة�وبيــع�الســلع�وتقديم�الخدمات،�إضافـــــة�إىل�تقديم�الخبـــرة�التقنيـــة�واملعرفـــة�الفنية�

مقابـــل�رســوم�مالية.

يساهم النظام يف :

متكيــن الرشكــات من 

الوصـول إىل األســواق 

املحليــة

توفري العديد من           

الفرص الوظيفية

زيادة الناتج املحيل 

اإلجاميل

تحسن بيئة األعمـال 

التجاريــة و االستثامريــة

زيادة مساهمة املنشآت الصغرية 

واملتوسطة يف االقتصاد

رفع  مستوى  جودة  السلــع 

والخدمات املعــروضة يف 

اململكة

الهدف االسرتاتيجي :
زيادة�مساهمة�املنشآت�الصغرية�واملتوسطة�يف�االقتصاد
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املنصة اإللكرتونية ملركز االمتياز التجاري

اسـتكاماًل�للجهـود�التـي�تبذلهـا�الهيئة�العامة�للمنشـآت�الصغرية�واملتوسـطة�“منشـآت”�لدعـم�وتنمية�قطاع�
املنشـآت�الصغـرية�واملتوسـطة�يف�اململكـة،�تم�إنشـاء�مركـز�االمتياز�التجـاري�للمسـاهمة�يف�ازدهار�هذه�
الصناعـة�واسـتدامتها،�مـن�خـالل�خلـق�آفـاق�جديـدة�للمسـتثمرين�ورواد�األعـامل�للتوسـع�وتنميـة�أعاملهـم�

التجارية.

مميزات املنصة ملانح االمتياز

تسويق العالمة التجارية وعرضها لالستثامر.	 

توفري الخدمات االستشارية. 	 

مميزات املنصة لصاحب االمتيـاز

توفري فرص االمتياز.	 

توفري الخدمات االستشارية.	 

تسهيل  الوصول  إىل فـرص استثامرية دولية و محلية يف 	 

االمتيـاز التجاري.

تسهيل عملية البحث عن االستثامر يف قطاعات مخصصة.	 

الهدف االسرتاتيجي :
زيادة�مساهمة�املنشآت�الصغرية�واملتوسطة�يف�االقتصاد



ملتقى بيبان 

أهداف امللتقى:

� تعزيـــز�ثقافـــة�ريــادة�األعمـــال�فـــي�املجتمــع.	

� �تنمية�االقتصاد�الوطني�وزيادة�معدالت�التوظيف.	

� التعــرف�علــى�مراحــل�استقطــاب�املستثمريــــن.�	

� التعرف�عى�خطوات�وإجراءات�الجهات�الحكومية�وجهات�الدعم�والتمكن.�	

� �تقديم�الدورات�التدريبية،�وورش�العمل،�واالستشارات�ذات�العالقـة�للزوار.	

� تهيئة�البيئــة�املناسبة�للمنشآت�الصغرية�واملتوسطة�القامئة�مبا�يضمن�استمرارها�ومنوها.	

� تحفيز�دخول�منشآت�جديدة�للســوق�من�خـالل�احتـواء�املبادريـن�واملهتميـن�مبجال�األعمـال.	

للمنشآت� املناسبة� البيئة� بتهيئة� ويعنى� اململكة� مدن� من� العديد� يف� يقام� ملتقى�

الصغرية�واملتوسطة�من�خالل�توفري�املعلومات�الالزمة�لتأسيس�األعامل�الناشئة�وتحسن�

منوها.
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+ 417 ألف زائر

+ 11 ألف جلسة إرشادية

+ 895 راعيًا ومقدم خدمات

+ 1,800 ورشة عمل

بيبان يف أرقام

الهدف االسرتاتيجي :
زيادة�مساهمة�املنشآت�الصغرية�واملتوسطة�يف�االقتصاد



مكتبة ذكاء

مام ساهم يف:

دعـــم�وتحفيـــز�املهتمـــن�واملبادريـــن�يف�مجـــال�ريـــادة�
كفـــاءة�املنشـــآت. لرفع� األعـــامل�

العمـل� ورش� بتوفـري� تقـوم� إلكرتونيـة� مكتبـة�
مختلفـة� لفئـات� املصـادر� مـن� وغريهـا� والكتيبـات�
الصغـرية� املنشـآت� وأصحـاب� األعـامل� رواد� مـن�

العالقـة. ذات� القطاعـات� يف� واملتوسـطة�

مستفيد+ 13,370

 مرسعات األعامل

برامـج�مكثفـة�لترسيـع�منـو�وتوسـع�املنشـآت�الصغـرية�واملتوسـطة�الناشـئة�وذلـك�بتوفـري�حزمة�من�
الخدمـات�واملـوارد�خـالل�فـرتة�زمنيـة�معينة.

تطوير بيئة ريادة 

األعامل وتحفيز االبتكار

دعم وتحفيز املنشآت 

الصغرية واملتوسطة

إطالق 5 مرسعـات 

متخصصة

استفادة 

+200 منشأة
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الهدف االسرتاتيجي :

زيادة�مساهمة�املنشآت�الصغرية�واملتوسطة�يف�االقتصاد
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مجمَّعات ريادة األعامل ومساحات العمل املشرتكة

تُصدر الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة وثائق لتخويل أصحاب املنشآت من تأسيس 
دعم  فـي  ساهمـت  والتي  منشآت  من  املقدمة  الحوافـز  برامج  من  لاستفادة  ريادة  منصات 

الجهات املرخصة وتسهيل األعامل املختصة بحاضنـات األعامل ومساحات العمل املشرتكة.

يف  استمراريتهم  وضامن  نجاحهم،  فرص  لزيادة  الريادية  املنصات  أصحاب  احتياجات  توفري 
العمل، وإتاحة التسهيات الازمة لهم من خال توفري حاضنات ومرسعات األعامل ومساحات 

العمل املشرتكة. 

تهدف إىل:

رخصة159

متوسط مدة الحصول 

 علـى ترخيـص يومـان

الهدف االسرتاتيجي :
زيادة�مساهمة�املنشآت�الصغرية�واملتوسطة�يف�االقتصاد
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مام ساهم يف:

� تقــدم�اململكــة�العربيــة�الســعودية�بـ29 	
مامرســة� “ســهولة� تقريــر� مركــزًا�يف�

البنــك� عــن� الصــادر� �”2020 األعــامل�
الــدويل.

� األجنبيـــة�	 االستثمـــارات� عــدد� ارتفــاع�
الجديــدة�يف�اململكــة�بنســبة�54% خــالل�

.2018 بـــ� مقارنــًة� �2019

استثمر يف السعودية

للمملكة،  التنافسية  واملزايا  االستثامرية  بالبيئة  للتعريف  التسويقية  القنوات  أبرز  إحدى  بصفتها  السعودية”  يف  “استثمر  منصة  إطاق 

وتعمل اليوم كمنصة موحدة لجميع القطاعات من أجل تعزيز وتسويق الفرص االستثامرية ملجتمع األعامل الدويل والقطاع الخاص املحيل، 

بالفرص االستثامرية  العامل  رائدة، وتحسن مكانتها يف مجال االستثامر، وتعريف  تعزيز مكانة اململكة بصفتها وجهًة استثامريًة  وبهدف 

النوعية وتعزيز سمعة بيئة االستثامر فيها. 

الهدف االسرتاتيجي :
جذب�االستثامرات�األجنبية�املبارشة

الرتاخيص 

االستثامرية 

األجنبية
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“يف أصعـب اختبـار مـر عـى البرشيـة يف التسـعن سـنة املاضيـة، أثبـت التحـول التقنـي 

والرقمـي أنـه رشيان الحيـاة للمحافظة عى صحة وسـالمة املجتمع، والعصـب الرئيس لدعم 

االقتصـاد واسـتمرارية األعـامل، شـاهدنا ذلك بشـكل واضـح يف التحول نحو حلـول وتطبيقات 

الصحـة الرقميـة، وكيـف أن أكـر مـن  94% مـن الجهـات الحكوميـة والقطـاع الخـاص مارسـوا 

أعاملهـم عـن بُعـد، كـام أن الجيـل القـادم مـن أبنائنـا وبناتنـا يواصلون حتـى اليـوم رحلتهم 

التعليميـة عـرب منصـات التعليم عـن بعد ، وبالحديـث عن االقتصـاد الرقمي والـذي كان مبثابة 

طـوق النجـاة خصوصـاً للمنشـآت الصغـرية واملتوسـطة، شـهدت اململكـة منـواً نوعيـاً يف 

التجـارة اإللكرتونيـة ومنـاذج أعـامل الخدمـات املقدمة رقميـاً من قبـل رواد ورائـدات األعامل 

السـعودين، والتـي شـكلت تكامـالً مـع املدفوعـات الرقميـة، واحتفينـا بـأول رشكـة مليارية 

يف الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا يف التقنيـات املاليـة، كل هـذا مل يكـن ليتحقـق بعـد 

توفيـق اللـه إال بدعـم القيـادة الرشـيدة -أيدهـا اللـه- ومتكن سـمو سـيدي ويل العهد لنا 

يف رحلتنـا التحوليـة يف القطـاع، وجهـود أكـر مـن 300 ألـف مـن زمـاليئ وزميـاليت قـادة 

التحـول التقنـي والرقمي يف القطـاع العام والقطاع الخـاص وغري الربحي، ومبـا حقنناه من 

مكتسـبات يف البنيـة التحتيـة الرقميـة وتنميـة القـدرات وتطوير البيئـة الترشيعيـة الداعمة 

لالبتـكار ومنـو االقتصاد الرقمـي، فإننا عازمون عـى مواصلة رحلتنـا املليئة بالشـغف ...لبناء 

حـارض مرتابـط ومسـتقبل مبتكر”.

معايل وزير االتصاالت وتقنية املعلومات

م.�عبدالله�بن�عامر�السواحه
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بفضل الدعـــم الحكومي الشـــامل لعملية التحـــول الرقمي 
يف اململكـــة، املتمثـــل يف خطط رؤية الســـعودية 2030

تحقيق اململكـــة لقب الدولة األكـــر تقدًما من 

بن دول العرشين يف التنافســـية الرقمية

تغطيـــة أكر مـــن 576 ألف منزل بالنطاق العريض الاســـليك 
النائية املناطق  يف 

اســـتكامل إيصـــال خدمـــات االتصاالت 

%100 بنســـبة  األساسية 

توصيل شبكة األلياف الضوئية إىل جميع مناطق اململكة

تغطية أكر من 3.5 مليون منزل بشبكة

األلياف الضوئية 
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“سنعزز من استثامراتنا يف االقتصاد الرقمي لنتبوأ 
مكانة متقدمة يف هذا القطاع.”

رؤية السعودية 2030

34
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 الحصول عى لقب الدولة األكر تقدًما  يف 

G20 التنافسية الرقمية من بن دول

ضمن�تقرير�التقدم�والتنافسية�العاملي�2020،�من�املركز�األورويب�للتنافسية�الرقمية،�

الذي�يستند�عى�تقرير�التنافسية�ملنتدى�االقتصاد�العاملي.

م  م الذي حققته اململكة يف تقرير )التقدُّ يعود التقدُّ

والتنافسية العاملي 2020( إىل:

� الدعم�الحكومي�الشامل�لعملية�التحول�الرقمي�يف�	
اململكة،�املتمثل�يف�خطط�رؤية�السعودية�2030.

� السنوات�	 يف� الرقمية� والترشيعات� التنظيامت� نضج�
الرقمي�عى� التحول� بعملية� والدفع� األخرية،� الثالث�
الرقمية،� القدرات� وتنمية� الرقمية،� البنية� مستوى�

واملشاريع�الرقمية�الضخمة.

حققت�اململكة�العربية�السعودية:
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الهدف االسرتاتيجي :

تنمية�االقتصاد�الرقمي
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تحقيق اململكة املرتبة الثانية يف 

تخصيص النطاقات الرتددية بن دول 

مجموعة العرشين 

حيث�رشعت�اململكة�يف�تنفيذ�خطة�التحول�الرقمي�من�خالل�وضع�الخطة�

الوطنية�للطيف�الرتددي،�وتحديد�أولويات�إخالء�النطاقات�الرتددية�وإعادة�

توزيعها�وتخصيصها.

1,4111,1101,0451,0231,006988955

1234567

� عامليًّا 	 الرابع  املركز  اململكة  تحقيق�
يف�انتشار�تقنية�الجيل�الخامس.

� تجاوزت�	 بنسبة� اإلنرتنت� رسعة� زيادة�
جودة� تحسن� إىل� أدى� مام� �%400

يف� املتنقلة� اإلنرتنت� خدمات� ورسعة�
اململكة.

� مة�	 املقدَّ االتصاالت� خدمات� جودة� رفع�
للمواطنن�من�مشغيل�االتصاالت.

مام ساهم يف:

ميجاهرتز            ميجاهرتز            ميجاهرتز           ميجاهرتز             ميجاهرتز             ميجاهرتز              ميجاهرتز

20172020
1,110 ميجاهرتز 260 ميجاهرتز

 
الهدف االسرتاتيجي :

تنمية�االقتصاد�الرقمي

 تغطية املناطق النائية بالنطاق العريض الالسليك

مام ساهم يف:

� اســـتكامل�إيصـــال�خدمـــات�االتصـــاالت�األساســـية�	
بنســـبة�100 % يف�القـــرى�والهجـــر�.

� االرتقـــاء�بجـــودة�خدمـــات�االتصـــاالت�األساســـية�	
مـــة. املقدَّ

� تغطيـــة�أكـــرث�مـــن�576 ألف منـــزل�يف�املناطق�	
النائيـــة�بالنطـــاق�العريض�الالســـليك�بنهاية�عام�

.2020

نسبة إيصال خدمات االتصاالت 
األساسية  يف القرى والهجر

%100

النطاقات
الرتدديـة

+58 ألف منزل 

عـدد املنازل املغطاة بالنطاق العريض الالسليك  يف املناطق النائية

+375 ألف منزل +576 ألف منزل+132 ألف منزل

20172019 20182020
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مة للمستفيدين االرتقاء بجودة الخدمات الرقمية املقدَّ

مناطق  جميع  إىل  وتوصيلها  الضوئية،  األلياف  بشبكة  منزل  مليون   3.5 من  أكر  تغطية 
اململكة بالتعاون مع القطاع الخاص.

زيادة حركة اإلنرتنـت أثناء جائحــة كورونا بنسبـــة %30

مضاعفـة حركة اإلنرتنت عر مقسم اإلنرتنت الوطنـــي

زيادة رسعة اإلنرتنت من 9 ميجابت/ثانية يف 2017 إىل 109 ميجابت/ثانية يف 2020

تشغيـــــل نظــام التغطيــة الداخليـة فــي التوسعــة السعودية الثالثة يف الحـرم املـيك

من خالل:

1.2 مالين منزل

عدد املنازل املغطاة باأللياف الضوئية يف املناطق الحرضية

3 مالين منزل 3.5 مالين منزل2.1 مليون منزل

20172019 20182020

109 ميجابت/ثانية

زيادة رسعة اإلنرتنت إىل

 
الهدف االسرتاتيجي :

تنمية�االقتصاد�الرقمي
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حصول اململكة العربية السعودية 

 عى املركز األول يف معدل

5G رسعات التحميل لخدمة

وفًقا لتقرير “قياس تجربة مستخدمي شبكات الجيل 

الخامس” الصادر عن رشكة أوبن سيجنال يف أكتوبر 

من عام 2020

� إىل�	 تصل� برسعة� الخامس� الجيل� تحميل� متوسط�رسعة� السعودية�يف� العربية� اململكة� تفوقت�
377.2 ميجابت/ثانية،�تليها�كوريا�الجنوبية�الدولة�األوىل�يف�معدل�تغطية�شبكات�الجيل�الخامس�

برسعة �336.1ميجابت/ثانية.

يقيس�التقرير�معدل�رسعات�التحميل�
خمس� يف� الخامس� الجيل� لشبكات�
عامليًا� الرائدة� الدول� من� دولة� عرشة�
الخامس،� الجيل� شبكات� نرش� يف�
السعودية� العربية� اململكة� وجاءت�
التحميل  رسعات  قامئة  صدارة  يف�

لشبكات الجيل الخامس.

 
الهدف االسرتاتيجي :

تنمية�االقتصاد�الرقمي
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دعم حلول املصدر املفتوح

السعودية� الحكومية� للجهات� متكاملة� منصة� وهي�
ومؤسسات� والجامعات� والخاصة� العامة� والرشكات�
البدائل� واقرتاح� املصدر،� املفتوحة� للربمجيات� البحوث�
املغلقة� للربمجيات� أخرى� كخيارات� أعاملها،� يناسب� مبا�
املصدر،�بهدف�االستفادة�من�منظومة�املصدر�املفتوح�
ورواد� املحلية� والرشكات� املختلفة� القطاعات� لتمكن�
الربامج� من� االستفادة� من� املتطوعن� واألفراد� األعامل�
وتعديلها� استخدامها� من� لتمكينهم� املصدر� مفتوحة�

حسب�الحاجة.

 إطالق منصة مصدر	 

تسهم املنصة يف: 

� خفض�التكاليف	

� تحفيز�االبتكار�الرقمي	

� تعظيم�املحتوى�املحيل	

� ترسيخ�مفهوم�العطاء�	
واملشاركة�لبناء�مجتمع�رقمي�

فعال�يف�اململكة

مسابقة� املعلومات� وتقنية� االتصاالت� وزارة� أطلقت�
“اكتشف�إمكانيات�املصدر�املفتوح”�عى�شبكة�اإلنرتنت،�
بتجربة� القيام� من� املجتمع� فئات� جميع� متكِّن� التي�
إمكانيات� عى� والتعرف� الربمجية� األكواد� عى� التعديل�

املصدر�املفتوح�يف�االبتكار�واإلبداع.

مسابقة اكتشاف إمكانيات املصدر 	 

املفتوح
مام يسهم يف:

� تطوير�سوق�الربمجيات	

� تنمية�املحتوى�املحيل�	
التقني

� تعزيز�االبتكار�واإلبداع	

من�خالل�الرشكات�املحلية�واملجموعات�التقنية�بالتزامن�
مع�يوم�املصدر�املفتوح�السعودي

� نظام�الذكاء�االصطناعي�مفتوح�املصدر�)مودي(�عرب�	
مجموعة�أردوينو�التقنية

� نظام�إدارة�موارد�مفتوح�املصدر�)رشكة�صلني�لتقنية�	
املعلومات(

� نظام�إدارة�موارد�برشية�مفتوح�املصدر�)رشكة�خبري�	
التقنية(

تدشن ثالث نسخ ذهبية لحلول املصدر 	 

املفتوح الوطنية

مشاركًا ومشاركة+140

 
الهدف االسرتاتيجي :

تنمية�االقتصاد�الرقمي
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م لجوجل يف اململكة إطالق أكرب مركز سحايب متقدِّ

من� كجزء� السحابية،� جوجل� العاملية�ملنصة� الشبكة� تغطيها� التي� املناطق� إىل� السعودية� العربية� اململكة� أُضيفت�
اتفاقية�التحالف�االسرتاتيجي�التي�وقّعتها�رشكة�أرامكو�السعودية�مع�“جوجل�كالود”�بدعم�من�وزارة�االتصاالت�وتقنية�

املعلومات�التي�ستقوم�بدورها�بإنشاء�وتشغيل�منطقة�خدمات�سحابية�جديدة�يف�اململكة.

تساهم الرشاكة يف دعم الريادين والرشكات من خالل:

� تقليل�الجهد�بنسبة�%70	

� تقليل�التكاليف�بنسبة�%30	

� تقديم�حلول�ابتكارية�يف�الثورة�الصناعية�الرابعة�والبيانات�والذكاء�االصطناعي	

إطالق مركز )عيل بابا كالود( لخدمة الحوسبة السحابية يف الرياض 

EWTP Arabia Capital STC وبدعم من  بالرشاكة مع رشكة االتصاالت السعودية 

� استثامر 500 مليون دوالر يف اململكة العربية السعودية�ضمن�هذه�الرشاكة�النوعية.	

� �اختيار�العاصمة�الرياض مركزاً إقليمياً لإلدارة والتدريب يف املنطقة.	

تسعى الرشاكة إىل:

� تقديم�مجموعة�متكاملة�من�املنتجات�والخدمات�السحابية�للرشكات.	

� إنشاء�أكرب�خدمة�سحابية�عامة�عالية�األداء�موجهة�ملنطقة�الرشق�األوسط�وشامل�أفريقيا.	

تحقيق�االستدامة�الرقمية.

تطوير�وتدريب�املواهب�املحلية.

ترسيع�منو�املنظومة�االقتصادية�لألعامل�محليًا.

�رفع�معدالت�توطن�الوظائف�التقنية.

سنوات� الخمس� مدار� عى� قوي� رقمي� اقتصاد� بناء�
املقبلة.

مام يسهم يف:

 
الهدف االسرتاتيجي :

تنمية�االقتصاد�الرقمي
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إطالق أول مركز من نوعه يف الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا للحوسبة السحابية

من قبل رشكة أوراكل السعودية 

� املوقع 	 لتكون  السعودية  العربية  اململكة  اختيار  تم 

األول يف منطقة الرشق األوسط وإفريقيا، نظراً�لألهمية�

االسرتاتيجية�لسوق�التقنية�السعودي

� يُعد�املركز�واحًدا من 20 مركزًا�حول�العامل	

مام يسهم يف:

� زيادة�معدالت�التوظيف.	

� تعزيز�ثقافة�االبتكار�التقني�ودفع�عجلة�التحّول�الرقمي.	

)ThinkTech( إطالق منصة املعرفة الرقمية

نرش� إىل� وتهدف� التقنية،� مستجدات� السترشاف� توعوية� ملشاريع� مظلة� املنصة� تُعد�
الوعي�الرقمي�حول�التقنيات�الناشئة�وخلق�بيئة�رقمية�محفزة.

ساهمت املنصة يف:

3 مليون
مستفيد

800
فريق سعودي

31.8 ألف
مستفيد

إطالق منصة 

الرحالت التعليمية

إطالق منصة

IBM Digital-Nation 

من�املحتوى�الرقمي

من�األوملبياد�العاملي�
للروبوت

من�مبادرة�قوافل�املستقبل�

السترشاف�مستجدات�
التقنية

لتوفري�مجموعة�من�الدورات

� الرقمي،�����������	 املحتوى� من� مستفيد� مليون�  3 تجاوز 

و�100 ألف مستفيد�من�الفعاليات.

� إطالق�مبادرة�قوافل�املستقبل�واملعمل�االفرتايض�	

حيث� الرابعة،� الصناعية� الثورة� بتقنيات� الوعي� لرفع�

بلغ�عدد�املستفيدين��31.8 ألف�مستفيد.

� تنظيم�وإقامة�األوملبياد�العاملي�للروبوت�ألول�مرة�	

فريق�  800 من� أكرث� تدريب� تم� حيث� اململكة،� يف�

طالب�وطالبة�عى�تقنيات� سعودي�وأكرث�من 2000 

الثورة�الصناعية�الرابعة.

� إطالق�منصة�الرحالت�التعليمية،�السترشاف�مستجدات�	

واٍع� نشِء� وبناء� املستدامة� التنمية� لتحقيق� التقنية�

للتعامل� تؤهله� التي� املهارات� متكامل،�ميلك� مبدع�

املعريف� االحتياج� وتغطية� العرص،� معطيات� مع�

لتحقيق�رؤية�اململكة��2030يف�التحّول�الرقمي.

� مع�	 بالرشاكة� �”IBM Digital-Nation“ منصة� إطالق�

الدورات� من� كبرية� مجموعة� لتوفري� �،IBM رشكة�

وإحداث� الناشئة،� التقنيات� يف� مختلفة� مبستويات�

نقلة�نوعية�يف�آلية�إيصال�املعلومات،�وتوفري�حلول�

مبتكرة�وتجارب�تعليمية�حديثة�ومتطورة.�
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مبادرة العطاء الرقمي

املعلومات�� � �ملجتمع� العاملية� القمة� )جائزة� املبادرة� حققت�

2020(�املقدمة�من�االتحاد�الدويل�لالتصاالت�يف�مسار�التنوع�

الثقايف�واللغوي�واملحتوى�املحيل،�وتوِّجت باملركز األول. 

أسهمت املبادرة يف: الهدف من املبادرة:

� الفصول�االفرتاضية�	 التي�تهدف�إىل�توفري� “إثراء”،� إطالق�منصة�

لتقديم�املحارضات�التوعوية�عن�بعد،�بالرشاكة�مع�القطاع�الخاص،�

نرش� بهدف� االفرتاضية� املحارضات� تقديم� املنصة�يف� وتساهم�

الوعي�واملعرفة�الرقمية�وتأهيل�كوادر�وطنية�ذات�كفاءة�عالية�

للدفع�بعملية�التحول�الرقمي.

� واملستعملة�	 الجديدة� األجهزة� لجمع� عطاء،� كلنا� مبادرة� إطالق�

للطالب�من�ذوي�األرس�محدودة�الدخل،�إلكامل�تعليمهم�عن�بُعد،�

األجهزة� عدد� ووصل� الرقمية،� واملعرفة� الرقمي� الوعي� ونرش�

املتربع�بها�قرابة��30ألف�جهاز�و��110آالف�رشيحة�بيانات�من�قبل�

رشكات�االتصاالت.

� العـريب��	 � املحتـوى� إثـراء� إىل� الرقمـي� العطـاء� مبـادرة� تهـدف�

املعـريف� االحتيـاج� لتغطيـة� الرقميـة،� الثقافـة� ونـرش� التقنـي�

لـدى�جميـع�املتحدثـن�باللغة�العربيـة�حول�العـامل�وباألخص�يف�

السـعودية. العربيـة� اململكـة�

30 ألف 

جهاز

 110 آالف 

رشيحة 

2019 20182020

1.26 مليون عدد املستفيدين 

عدد املتطوعن 

عدد حضور الدورات التدريبية اإللكرتونية 

واملبارشة

18.6 آالف

3.1 ألف

7 مليون

32 ألف

96 ألف 

11 مليون

 179 ألف

2.2 مليون
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 إطالق برنامج روَّاد التقنية

مام ساهم يف:

إحصاءات الربنامج يف نسخته األوىل 

� دعم�استمرار�روَّاد�األعامل.	

� احتواء�	 خالل� من� للسوق� جديدة� منشآت� دخول� تحفيز�

املبادرين�واملهتمن�مبجال�األعامل.

�4معسكرات

�3مرسعات�أعامل

�3,000فكرة

�350مشاركًا�باملعسكرات�التدريبية

�60مستفيًدا�من�مرسعـات�األعمـال

�50منوذج�عمل�رقمي�جديد

�20رائد�أعامل�محتضن

إطالق معسكرات الهمم 

الرقمية من قبل األكادميية 

السعودية الرقمية

بهدف�متهن��وتأهيل�حديثي�التخرج�
والباحثن�عن�عمل�من�خالل�معسكرات�

تدريبية�متعددة�ومكثفة�ونوعية�ومتخصصة.

مجال  يف  بعد،  عن  مكثف  تدريبي  معسكر 
 13 لـ  ميتد  الرمجيات  جودة  وأمتتة  اختبار 
التقنية  التخصصات  خريجي  ويستهدف  أسبوًعا، 

لتأهيل  وذلك  اآليل،  والحاسب  واملعلوماتية 
ومتهن  الكوادر الوطنية يف مجال اختبار جودة 
وأمتتة الرمجيات لتعزيز فرصهم لشغل وظائف 

متعددة.

ة( لجودة الربمجيات معسكر )همَّ
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تحفيز ريادة األعامل الرقمية 

تعمل�وزارة�االتصـــاالت�وتقنية�املعلومات��مع�الرشكاء�يف�القطـــاع�الحكومي�والقطاع�الخاص�
عـــى�تحفيز�ريـــادة�األعامل�الرقمية�ومتكـــن�املواهب�املحلية�لتطوير�منـــاذج�أعامل�رقمية�

القطاعات. كافة� جديدة�يف�

لقـــاء�ربعي�بالرشاكة�مـــع�القطـــاع�الحكومي�والخاص�
لحـــرص�تحديـــات�رواد�األعـــامل�والعمـــل�عـــى�حلها

مســـابقة�افرتاضية�تســـتهدف�متكن�االســـتفادة�من�
التقنيات�الناشـــئة�من�خالل�حلـــول�أعامل�رقمية�جديدة

منصـــة�افرتاضية�تربـــط�رواد�األعـــامل�واملهتمن�يف�
الريادة�الرقمية�بجميع�خدمـــات�الدعم�املتاحة�بهدف�
تقديـــم�الدعم�الفنـــي�والدعم�التقني�لـــرواد�األعامل

مسار مجتمع األعامل الرقمي

مجلس ريادة األعامل الرقمية

برنامج املسابقات الرقمية

منصة ريادة األعامل الرقمية

الرياديـــة� الرقميـــة� لألعـــامل� حلـــواًل� يتضمـــن� مركـــز�
األعـــامل مجـــال� يف� للخـــرباء� الوصـــول� ليســـهل�

معامـــل�تســـتهدف�متكـــن�رواد�األعامل�مـــن�الوصول�
التقنـــي املجـــال� يف� والخـــرباء� الناشـــئة� للتقنيـــات�

التقنيـــة� وتطويـــر� األبحـــاث� مبســـار� تهتـــم� مبـــادرة�
بهـــدف�تحويلهـــا�إىل�منـــاذج�أعـــامل�رقميـــة�جديدة

مسار التطوير واالبتكار الرقمي

مركز االبتكار الرقمي

شبكة معامل االبتكار الرقمية

جائزة االبتكار الرقمي

مرّسعة�أعـــامل�تقنيـــة�تســـتهدف�قطاعـــات�مختلفة�
لتقديـــم�تدريـــب�مكثـــف�لـــرواد�األعامل�لخلـــق�مناذج�
أعامل�رقميـــة�جديـــدة�أو�تطوير�منـــاذج�رقمية�حالية

برنامـــج�يســـتهدف�قطـــاع�األلعـــاب�االلكرتونيـــة�مـــن�
خـــالل�التدريـــب�واالحتضـــان�وترسيـــع�األعـــامل�بهدف�
خلـــق�منشـــآت�جديدة�يف�قطـــاع�األلعـــاب�اإللكرتونية

مبادرة�لتفعيل�خدمات�رشكات�رأس�املال�الجريء�محليًا�
وتقديم�وحرص�مبـــادرات�الرشكاء�يف�القطاع�الحكومي�
والخـــاص�لتوفـــري�التمويـــل�الـــذيك�لـــرواد�األعـــامل�

مسار ريادة األعامل الرقمية

برنامج رواد التقنية

برنامج األلعاب اإللكرتونية

برنامج الوصول للتمويل

املسارات يف أرقام

46 ألف مستفيد 	 

530 منوذج عمل رقمي جديد	 

والخاصة 	  الحكومية  القطاعات  مع  رشاكة   55
وغري الربحية

افتتاح 14 معمل ابتكار	 

6 معسكرات تدريبية	 

5 مرسعات أعامل	 

4 مشاركات يف فعاليات عاملية	 

5 مسابقات رقمية	 
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مسابقة )اصنعها والعبها( للناشئن

تتميـــز�اململكـــة�باملواهـــب�الشـــابة�الواعـــدة�التـــي�ميكن�
اســـتثامرها�يف�صناعة�األلعاب�االلكرتونية،�بدعـــم�من�القطاع�
الحكومـــي�والخاص،�للوصول�إىل�رؤية�شـــاملة�لصناعة�األلعاب�
اإللكرتونيـــة�من�خالل�املواهب�املتخصصـــة�يف�القطاع.�وعليه�
تدعـــم�وزارة�االتصـــاالت�وتقنيـــة�املعلومـــات�شـــباب�الوطن�
وشـــاباته�بإطالق�مســـابقة�صناع�األلعـــاب�الناشـــئن�مصحوبة�

بحملـــة�ضد�التنمـــر�يف�األلعـــاب�اإللكرتونية�.

األهداف:

� تشجيع�الناشئن�عى�االبتكـار�وتطوير�األلعاب�اإللكرتونية.	
� �إبـراز�قـدرات�الناشئن�ومهاراتهم.	
� استثامر�طاقات�الناشئن�وتدريبهم�عى�برامج�تطوير�األلعاب�اإللكرتونية.	
� تسليط�الضوء�ورفع�الوعي�مبخاطر�التنمر�اإللكرتوين.	

املسابقة يف أرقام

+3,000 متقدم	 

+60 جائزة	 

+40  مرشًدا محليًا ودوليًا	 

+30 ساعة تدريبية	 

10 ورش عمل	 

الربامج املستخدمة للتدريب:

األهداف:

� تشجيع�الناشئن�عى�االبتكـار�وتطوير�	

األلعاب�اإللكرتونية.

� �إبـراز�قـدرات�الناشئن�ومهاراتهم.	

� استثامر�طاقات�الناشئن�وتدريبهم�عى���	

برامج�تطوير�األلعاب�اإللكرتونية.

� تسليط�الضوء�ورفع�الوعي�مبخاطر�	

التنمر�اإللكرتوين.
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معسكر تطوير األلعاب اإللكرتونية

بهـــدف بنـــاء القـــدرات الرقميـــة الوطنيـــة يف 
مجـــاالت التقنيـــات الحديثـــة املرتبطـــة  مبجاالت 
تطويـــر األلعاب اإللكرتونية وتصميم الشـــخصيات 

اإللكرتونية. األلعـــاب  والنـــامذج وبيئـــات 

األهداف:

� تـقديـم�حـلول�تـدريـبية�مـبتكرة�فـي�مـجال�	

تـطويـر�األلـعاب�اإللـكرتونـية.

املسابقة يف أرقام

+52 ساعة تدريبية مبارشة	 

+56 مرجًعا ودرًسا مسجًا	 

13 أسبوًعا دراسيًا مكثًفا	 

دعم مبارش وإرشاد عى مدار الساعة	 

1,000 متدرب 	 

الرشائح املستهدفة

طالب
املراحل�األولية

الرشكات
املتوسطة�والصغرية

خريجو
الجامعات

الربامج املستخدمة للتدريب:

 
الهدف االسرتاتيجي :
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الجائزة العاملية لتمكن املرأة يف التقنية 

من االتحاد الدويل لالتصاالت

تويل وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات أهمية بالغة بتمكن املرأة يف قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات، من خال 
تأهيل الكوادر النسائية يف مجال التحول الرقمي، وتحفيز مشاركتهن يف سوق العمل بشكل فاعل.

ومن�هذا�املنطلق�دشنت�الوزارة�برنامج�متكن�املرأة،�لتفعيل�دور�املرأة�يف�قطاع�االتصاالت�وتقنية�املعلومات�من�
خالل��5مسارات:

أسهم الربنامج يف:

� حصول�اململكة�العربية�السعودية�عى�الجائزة�العاملية�لتمكن�املرأة�يف��التقنية�)متساوون(�من�االتحاد�الدويل�لالتصاالت.	

� ارتفاع�نسبة�مشاركة�املرأة�يف�قطاع�ومهن�االتصاالت�وتقنية�املعلومات�إىل�22.91%�يف�الربع�الثالث�من�عام�2020.	

رفــع الوعـي.

 املهارات الـرقميــة.

االبتكار وريـادة األعمـال.

 التمكن يف  املناصب القيادية.

زيادة التوظيف للكوادر النسائية.

تدشن مبادرة مهارات املستقبل

أطلقت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات مبادرة )مهارات املستقبل( بهدف بناء منوذج مستدام لسد الفجوة يف 
سوق العمل بن العرض والطلب يف مجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات.

محاور املبادرة:

مام أسهم يف:

� �تأهيل�الكوادر�الوطنية	

� �خلق�الفرص�الوظيفية	

� توطن�املحتوى�التدريبي	

� بناء�رشاكات�التدريب�والتوظيف	

� �تخطيط�وتنظيم�املهارات�الرقمية	

� توطيـن�أكرث�من�11 ألف�وظيفة�يف�	

مجاالت�نوعية.

� �ارتفـاع�نسبـة�التوطيـن�إىل�%53.8.	

بالرشاكة�مع�صندوق�تنمية�املوارد�البرشية�“هدف”

تســـتهدف�املبادرة�تدريـــب 40 ألف�متـــدرب�ومتدربة،�ودعم�توظيـــف 20 ألف�يف�مجاالت�االتصـــاالت�وتقنية�املعلومات�خـــالل�عامن،�وذلك�

بزيـــادة�فرص�التدريب�النوعـــي�للكوادر�الوطنية�محليًـــا�وخفض�تكاليف�التدريـــب�وتحفيز�وزيادة�الـــرشاكات�النوعية.�

+32 ألف

متدرب

+11 ألف

وظيفة

 
الهدف االسرتاتيجي :

تنمية�االقتصاد�الرقمي
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مسابقة )املربمج الواعد(

تهدف�املسابقة�إىل�نرش�الوعي�الرقمي�واملعرفة�الرقمية،�وتعزيز�مهارات�القرن�الواحد�والعرشين�والربمجة�لطالب�
املرحلتن�االبتدائية�واملتوسطة،�وتكوين�اتجاه�إيجايب�لديهم�نحو�تعلم�تقنيات�الثورة�الصناعية�الرابعة�وعلومها،�التي�
تشمل:�الذكاء�االصطناعي،�إنرتنت�األشياء،�الروبوتات،�والواقع�االفرتايض،�والطباعة�ثالثية�األبعاد،�والحوسبة�السحابية.

بالتعاون�بن�وزارة�االتصاالت�وتقنية�املعلومات�ووزارة�التعليم�وبالرشاكة�مع�رشكة�تطوير�لتقنيات�التعليم.

32 طالبًا وطالبة، من 8 فرق 17,450 طالب وطالبة

الفائزوناملتنافسون

هاكثون التمور

بهدف�تسخري�التقنيات�الحديثة�لتعزيز�صناعة�إنتاج�التمور�يف�اململكة�لتصل�إىل املركز�األول�عامليًّا،�وللمساهمة�أيضاً�
إضافًة�إىل� التقنية،� األعامل،�واملبتكرين،�وخرباء� رواد� تم�دعوة� األولية،�فيام� الرقمية� األعامل� زيادة�عدد�مناذج� يف�
اإلنتاج،�ورفع� زيادة�كفاءة� تقنية�مبتكرة،�تسهم�يف� إيجاد�حلول� نحو� إمكانياتهم� الذكية�وتوجيه� التطبيقات� مطوري�

الجودة،�وخفض�التكلفة.

بالرشاكة�بن�وزارة�االتصاالت�وتقنية�املعلومات�ووزارة�البيئة�واملياه�والزراعة،�وهيئة�
املنشآت�الصغرية�واملتوسطة،�واملركز�الوطني�للنخيل�والتمور،�وغرفة�الرياض،�ووادي�

طيبة.

45,927 زائرًا

للمنصة�اإللكرتونية�
32 مرشوًعا

150 رائد أعامل

مشارك

1,069 مستفيًدا

من�املنصة
3 مشاريع

فائزة

 
الهدف االسرتاتيجي :

تنمية�االقتصاد�الرقمي
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إطالق برنامج روَّاد األلعاب لتطوير 

وصناعة قطاع األلعاب باململكة

أطلقت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات برنامج رواد األلعاب لتطوير وصناعة قطاع األلعاب باململكة لدعم 
إضافـة إىل  الرقمـي،  الرتفيه  يف مجـال  العاملـة  البرشية  الكـوادر  وبنـاء  اإللكرتونية محليًا  األلعاب  تطويـر 

إنشـاء مركـز مشرتك لابتكار الرقمـي.

وذلك من خالل:

التعاون�يف� تضمنت� للرتفيه،� العامة� والهيئة� املعلومات� وتقنية� االتصاالت� وزارة� بن� تعاون� مذكرة� توقيع� �
مجاالت�البحث�والتطوير�يف�التقنيات�الناشئة،�مثل:�الذكاء�االصطناعي،�وإنرتنت�األشياء،�والروبوتات،�والحوسبة�
السحابية،�والبلوك�تشن،�بهدف�تطوير�حلول�رقمية�جديدة�يف�قطاع�الرتفيه،�واملساهمة�يف�بناء�منظومة�

شبكة�مراكز�االبتكار�الرقمي.

موافقة مجلس الوزراء عى إنشاء الربنامج الوطني 

لتنمية قطاع تقنية املعلومات

مـام يسـهم يف تعزيـز منظومـة قطـاع تقنيـة املعلومات وزيـادة فعاليتـه وضامن اسـتدامة منـوه من خال 
دعـم تبنـي التقنيـة، و تحفيـز املحتوى التقنـي املحيل.

�أهداف الربنامج: تعزيز�امللكية�الفكرية.	

� توطن�التقنية.	

 
الهدف االسرتاتيجي :

تنمية�االقتصاد�الرقمي

� دعم�الرشكات�الناشئة.	

� جذب�االستثامرات�التقنية.	

� دعم�االبتكار�الرقمي.	

� استدامة�التقنية.	
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�الرتفيه�املنزيل

هاكثون األمل الدويل

حلـول  تطويـر  وبهـدف  والعامليـة،  املحليـة  املواهـب  متكـن  منطلـق  مـن 
وزارة  أطلقـت  كورونـا،  جائحـة  بهـا  تسـببت  التـي  للتحديـات  رقميـة  أعـامل 
مـع  بالتعـاون  بعـد،  عـن  األمـل(  )هاكـــاثون  املعلومـات  وتقنيـة  االتصـاالت 
اكـر مـن 25 رشيـًكا محليًـا ودوليًـا وذلـك للخـروج بأفكـــــار ابتكاريـــــة وحلـول 

مختلفـة: مسـارات  ثاثـة  يف   للتحديـات 

الرشائح 

املستهدفة

� رواد�األعامل�التقنين�	

� مطورو�التطبيقات�والخرباء�	

� الهواة�	

� أصحاب�األفكار�االبتكارية�	

� املهتمون�بالتقنيات�	

التقليدية�والحديثة

الهاكثون يف أرقام

+�70مرشد�محيل�وعاملي

+�15ورشة�عمل�متخصصة

+�79دولة

+15,240 مشاركًا

+4,945 فكرة

�15فريًقا�فائزًا

األهداف:

� تشجيع�االبتكـار�والتطويــر�يف�مجاالت�	

ومسارات�الهاكاثون.�

� �إبــــراز�القــــدرات�واملهــــارات�التقنيــــة.	

� الة�ومستدامة�تسـاعد�يف�	 الخروج�بحلـول�فعَّ

تجاوز�األزمة�الحالية�واألزمات�املستقبلية.�

األلعاب�االلكرتونية�الصحة�الرقمية

 
الهدف االسرتاتيجي :

تنمية�االقتصاد�الرقمي
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دائرة  وسنوسع  الطويلة،  البريوقراطية  اإلجراءات  “سنخفف 

الخدمات اإللكرتونية، وسنعتمد الشفافية واملحاسبة الفورية، 

يف  ويساعد  الحكومية  الجهات  أداء  يقيس  مركز  أنشئ  حيث 

مساءلتها عن أي تقصري. سنكون شفافن ورصيحن عند اإلخفاق 

والنجاح، وسنتقبل كل اآلراء ونستمع اىل جميع األفكار”

صاحــــــــــــــــــب�السمـــــــــــــــو�امللكـــــــــــــــي
األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعـود

ويل�العهـــــد�نـائــــب�رئيــــس�مجلـــــس�الــــوزراء
رئيس�مجلــس�الشـــــؤون�االقتصـاديـــة�والتنميـة
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 إطالق نظام تطوير مجلس الشورى الرقمي

 

الهدف االسرتاتيجي :
تطوير�الحكومة�اإللكرتونية

من خال برنامج التعامات اإللكرتونية الحكومية “يرس”

وهـــو�نظام�ذيك�يقـــدم�حلول�رقميـــة�متكاملة�تســـاهم�يف�تســـهيل�وفاعلية�
االجتامعـــات�الحكوميـــة�ملجلس�الشـــورى�باململكة

أهم املراحل: 

أبرز الخصائص:

� اإلعداد�والتحضري	

� آلية�توثيق�املراحل	

� الدعوات�واإلغالق�للجلسات	

االطالع�عى�كافة�مرفقات�الجلسة

التصويت�عى�مواضيع�الجلسة

التحضري�والتوقيع�عى�املحرض�إلكرتونيَّا

إصدار�محرض�الجلسة

أكرث�من �25خاصية�رقمية

التقدُّم يف مؤرشات األمم املتحدة 

لتطوُّر الحكومة اإللكرتونية 2020

2018

2018

2018

2020

2020

2020

52

67

 43

 27

 35

م�اململكة�العربية�السعودية:������9 مراكز مقدار�تقدُّ

م�اململكة�العربية�السعودية:������40 مركزًا مقدار�تقدُّ

م�اململكة�العربية�السعودية:������15 مركزًا مقدار�تقدُّ

مؤرش “تقييم األمم املتحدة لتطور الحكومة اإللكرتونية”

عامليًا

عامليًا

عامليًا

عامليًا

عامليًا

عامليًا

مؤرش “البنية التحتية لالتصاالت”

مؤرش “رأس املال البرشي”

G20 8 بن�

G20 10 بن�

G20 12 بن�

50
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تبنِّي وتطوير مفاهيم الحكومة الشاملة

إطـــاق عدد من املنصات والخدمـــات اإللكرتونية التي تهـــدف إىل تعزيز مبدأ التكامـــل يف تقديم الخدمات 
بن الجهات الحكوميـــة لتقديم تجربة موحدة وآمنة لكافة املســـتفيدين.

بهدف�تقديم�معلومات

محدثة�عن�الخدمات

التي�تستفيد�منها

الجهات�الحكومية،

بحيث�تتيح�ملدراء�تقنية�

املعلومات�والقامئن�بأعاملهم�االطالع�عى�خدمات�الربنامج،�
وتوفري�واجهة�مستخدم�متكن�الجهة�من�مراجعة�االستخدام�

الخاص�بها.

أهم إنجازات البوابة:

� إطـــالق�حملة�العمـــل�عن�بعد�ومتكـــن�الجهات�الحكوميـــة�من�خالل�	
البوابة.

� إطـــالق�حملـــة�العمل�عن�بعـــد�لـ�229جهـــة�حكوميـــة�باإلضافة�إىل�	
املســـتخدمن�العموميـــن�للبوابة.

� طريـــق�	 عـــن� الحكوميـــــــــة� للجهـــــــات� خدمــــــــة� �249 إنجـــــــــاز�
البوابــة،�وتقديــــم��165خدمـــة�للجهـــات�الحكومية�يف�الوقـــت�الحايل.

� اعتمـــاد�نظــــام�الحضـــــــــور�الذكــــــي�املــــوحــــــد.	

GSB بوابة قيادات تقنية املعلوماتدعم وتشغيل قناة التكامل الحكومي

87 جهة حكومية 

مزودة للبيانات

271 خدمة 
حكومية

 

الهدف االسرتاتيجي :
تطوير�الحكومة�اإللكرتونية

من�قبل�اللجنة�الوطنية�للتحول�الرقمي،�بهدف�
ترسيع�وتحفيز�انتقال�القطاع�العام�من�الحلول�
التقنية�التقليدية�إىل�حلول�حديثة�قامئة�عى�

الحوسبة�السحابية�التي�تؤدي�إىل�تحسن�كفاءة�
اإلنفاق،�وزيادة�املرونة،�وتحسن�جودة�الخدمات�

وتعزيز�مستوى�األمن�السيرباين�واالبتكار.

اعتامد سياسة )الحوسبة السحابية أواًل(
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املنصة الوطنية للختم الرقمي 

املنصة الوطنية للختم الزمني

ضوابط التصديق الرقمي للقطاع املايل

سياسات ومعايري خدمات التصديق الرقمي

إصدار�ضوابط�التصديـــق�الرقمي�للمنتجـــات�البنكية�بالتعاون�

الســـعودي. البنك�املركزي� مع�

لتســـهيل�الخدمات�املرصفية�وتحســـينها�عـــرب�متكن�البنوك�

من�االســـتفادة�من�خدمات�التصديـــق�الرقمي�املعتمدة�يف�

اململكـــة�للمنتجـــات�البنكيـــة�املتعلقة�بالتمويل�الشـــخيص�

االئتامنية.� البطاقـــات� وإصدار� لألفراد�

إصدار�ونرش�السياســـات�واإلجـــراءات�الحديثة�للبنيـــة�التحتية،�والتي�

تشـــمل�الشـــهادات�الرقمية،�ومراكـــز�التصديق،�ومراكز�التســـجيل،�

وخدمـــات�التصديق�الرقمـــي،�مثل�خدمة�التوقيـــع�الرقمي�والختم�

الرقمـــي�والختـــم�الزمنـــي�والتحقق�منهـــا.�ولتحقيق�شـــمولية�

متطلبـــات� مـــع� وتناســـقها� وتناســـبها� واإلجـــراءات،� السياســـات�

واحتياجـــات�الجهـــات�املعنيـــة�بالتصديـــق�الرقمـــي،�تـــم�العمل�

بالتنســـيق�مع�مقدمي�خدمـــات�التصديق�التجـــاري�املرخصن�يف�

بناء�سياســـات�وإجـــراءات�مراكز�التصديـــق�التجـــاري�واعتامدها.�

توفـــر خدمـــة الختم الزمنـــي الضـــامن واملوثوقيـــة لصحة 

الزمـــن يف التواقيـــع واالختـــام الرقميـــة واملحافظة عى 

طويلة. لفـــرتات  حفظها  ســـامة 

املستفيدون

15 بنًكا محليًّا

+35,800 عمليـــة 

خدمات� مقدمي� عرب� تم� كام�

املرخصن� التجاري� التصديق�

خدمة� تفعيل� املركز� قبل� من�

التوقيع�الرقمي�يف�الخدمات�

البنك� لضوابط� وفًقا� البنكية�

املركزي�السعودي�ورشوطه.

الوثائق عى� التقليدي� الختم� عن� بديلة� خدمة� �هي�
رقمية بوسائل� الوثائق� مصادقة� يتم� بحيث� �الورقية،�
عدم وتضمن� املصادقة� بعملية� قام� من� هوية� �تحدد�

.تعديل�الوثيقة�بعد�مصادقتها

تقديم خدمات الثقة الرقمية للقطاع التجاري

�تأهيل�وترخيص�رشكات�تجارية�لتقديم�حزمة�من�خدمات�الثقة
يدعم الرقمي،�مام� والختم� الرقمي،� التوقيع� �الرقمية،�مثل:�
قيايس بوقت� وامتامها� اإلجراءات� وتسهيل� العقود� �توثيق�

�.ومبوثوقية�عالية�من�خالل�املنصات�اإللكرتونية�املختلفة

8,640 توقيًعا رقميًا 

عى معامالت حكومية

53,711 توقيًعا رقمًي

عى معامالت تجارية 
40 جهة تجارية

مستفيدة

45 عملية مراجعة وتدقيق ملقدم  خدمات التصديق 

الحكومي والتجاري

�  جهات        
حكومية مرتبطة باملنصة بنهاية 2020

7

27,500�+

وثيقة حكومية مختومة إلكرتونيًا

 

الهدف االسرتاتيجي :
تطوير�الحكومة�اإللكرتونية
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تدشن املنصة الوطنية املوحدة

وكفاءة  بجودة  الحكومية  الخدمات  كافة  لتقديم 
متعددة  قنوات  خال  من  موحدة  تجربة  عر  عالية، 
للمواطن واملقيم وصاحب العمل التجاري والزائرين. 

أسهمت املنصة يف:

� تقدم�اململكـــة�العربية�الســـعودية�بواقع�9 مراكز�	
يف�مؤرش�األمـــم�املتحـــدة�للحكومـــة�اإللكرتونية�

�2020لتحـــل�يف�املرتبـــة 43 عامليًا.

� تنفيذ�خدمة�عـــودة�املواطنن�من�الخـــارج�من�خالل�	
املنصة�أثناء�أزمـــة�جائحة�كورونا.

� إطالق�صفحـــة�تفاعليـــة�ومعلوماتيـــة�للتعليم�عن�	
بعد،�التي�تحتـــوي�عى�جميع�الروابط�واإلرشـــادات�
لتفعيـــل�العمـــل�عن�بعد�والتســـهيل�عـــى�الطالب�

� األمور.� وأولياء�

� إطالق�منتج�امللف�الوطني�للمواطن�والذي�يتم�	
فيه�استعراض�معلوماته�لدى�الجهات�الحكومية�
والتعامل�معها�عرب�توفري أكر من 30 خدمة�يف�

امللف�الوطني.

� إطالق�منصة�املرجع�الوطنـي�لفيــروس�كورونا�	
املستجد.

� �إطـــالق�منتج�مراجع�والذي�يعنـــى�بحجز�موعد�لدى�	
الجهات�الحكوميـــة�وتطبيق�التباعد�االجتامعي.

� رفع�نســـبة�رضا�املســـتفيدين�من�الخدمات�الرقمية�	
الحكومية.

مميزات املنصة:

� خدمات�مصممة�بناء�عى�احتياجات�املستفيدين�	
الخاصة.

� مصدر�موحد�وموثوق�لجميع�املعلومات�	
والخدمات�الحكومية.

� واجهة�ذات�هوية�رقمية�موحدة�تتيح�الوصول�	
إىل�جميع�الخدمات�الحكومية�برسعة�وسهولة�

تامة.

+15 مليون 

زائـــــــــر

 1000+

خــدمــة

+250 جهة 
حكومية تخدمها 

املنصة

 

الهدف االسرتاتيجي :
تطوير�الحكومة�اإللكرتونية
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يف تبني أفضل السياسات والتنظيامت الداعمة لالقتصاد الرقمي، وتحفيز 

االستثامر واإلبداع، واملساهمة يف أهداف التنمية املستدامة.

الريادة  الســـعودية تحصـــل عى جائـــزة  العربية  اململكـــة 

الحكوميـــة من االتحـــاد الـــدويل لقطاع االتصـــاالت املتنقلة

56
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سعت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ممثلة برنامج التعامات اإللكرتونية الحكومية )يرّس( عى 
تطوير منهجية )وازن( مع املنهجيات واألدوات الازمة الحتساب تكاليف الخدمات الحكومية، والتي 
من شأنها إتاحة املجال لتحديد خط األساس لتكاليف تقديم الخدمات اإللكرتونية الحكومية، وتتبع 

عملية ممنهجة لتخفيض تكلفة وتحسن جودة تلك الخدمات.

إطالق منهجية )وازن(

 	 )TBM( تطوير منهجية الحتساب وتحسن تكلفة الخدمات الحكومية الرقمية، بناًء عى أفضل املامرسات العاملية

تصميم أداة الحتساب وتحسن الكلفة باإلضافة إىل مواد تدريبية وخطة إدارة التغيري.	 

تصميم لوحة مؤرشات قياس األداء لتمكن متخذي القرار من تطوير وتحسن تكلفة وأداء الخدمات الحكومية الرقمية.	 

اعتامد خطة العمل املقرتحة لتفعيل منهجية احتساب وتحسن تكلفة الخدمات الحكومية الرقمية من اللجنة الوطنية لترسيع 	 
التحول الرقمي من خال إلزام الجهات الحكومية بتزويد جميع البيانات املتعلقة بتكاليف الخدمات اإللكرتونية وإدخالها عى 

CIO.GOV.SA املنصة الخاصة من خال بوابة

 خطة تفعيل منهجية احتساب وتحسن تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية 2021/2020.	 

 تدريب التنفيذين يف 18 جهة حكومية عى املبادئ األساسية ملنهجية “وازن”.	 

 إنجازات 2020:

الجهات  ومتكن  الفنية  واملواصفات  األسعار  لتوحيد  سعيًّا 

الحكومية من الحصول عليها بأفضل األسعار واملعايري الفنية، 

الرشكات  مع  املكتبي  للعتاد  اإلطارية  االتفاقية  توقيع  تم 

املوردة لألجهزة التقنية والعتاد املكتبي.

توقيـع االتفاقــية اإلطاريــة لألجهزة التقنية والعتاد املكتبي 

 

الهدف االسرتاتيجي :
تطوير�الحكومة�اإللكرتونية
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ارتفاع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية

3,474142
جـهـةخـدمـة

مام أسهم يف :

رفع مستوى الشفافية وفعالية األداء.	  تفعيل التحول الرقمي يف الخدمات.	 

� قطاع�الخدمات�والتنمية	

� قطاع�النقل�واالتصاالت	

� قطاع�الصحة	

� قطاع�العمل�والعامل	

� قطاع�العدل�والشؤون�اإلسالمية	

� القطاع�املايل�والتجاري	

منصة الخدمات الحكومية

ر بـ 35.5% يف الفرتة ما بن 2018 و2020، وفًقا لتقرير )مؤرش نضج الخدمات الحكومية  سجلت الخدمات الحكومية الرقمية تحسًنا يقدَّ

إىل  الرقمية  الحكومية  الخدمات  نضج  معدل  ارتفاع  أظهر  الذي   ،) )يرسِّ اإللكرتونية  الحكومية  التعامات  لرنامج  التابع  الرقمية( 

81.3% يف عدد من القطاعات، منها:

التقدُّم يف مؤرش مدركات الفساد

تقدمت اململكة العربية السعودية يف مؤرش مدركات الفساد )CPI( الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، نتيجة الجهود الحثيثة 

والجادة ملكافحة الفساد املايل واإلداري بجميع أنواعه، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة واإلصاح.

وصعدت اململكة العربية السعودية من املرتبة 62 يف عام 2016 إىل املرتبة 52 يف عام 2020 من بن دول العامل، والتاسعة 

من بن دول مجموعة العرشين.

2020

201662

52

الرتتيب من 180  السنة

 

الهدف االسرتاتيجي :
تعزيز�الشفافية�يف�جميع�القطاعات�الحكومية

 

الهدف االسرتاتيجي :
تطوير�الحكومة�اإللكرتونية
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مة للموظفن  االرتقاء بجودة الخدمات املقدَّ

 من خالل:

اعتـــامد الائحـــة التنفيذيـــة للمـــوارد البرشيـــة يف الخدمـــة املدنية 	 
الجديدة بنســـختها 

إطـــاق املنصـــة الوطنيـــة إلدارة املوارد البرشية “مســـار” لتحســـن 	 
وتوحيـــد تجربـــة املســـتخدم وحوكمة اإلجـــراءات. 

إطـــاق خدمة “التـــزام” لتبـــادل البيانـــات الوظيفية آليًا مـــع 404 جهة 	 
. مية حكو

إطـــاق منصـــة “بيانـــايت الوظيفيـــة” لتقديـــم الخدمـــات ملوظفي 	 
الحكومـــة املدنيـــن، مثـــل:

خدمة التقارير الطبية بالرشاكة مع وزارة الصحة. 	

متابعة قرارات التدريب واالبتعاث واملعامات اإلدارية. 	

االطاع عى السجل الوظيفي التاريخي وإجراء كافة الطلبات. 	

إطـــاق نظـــام “جدارة” بنســـخته الجديـــدة؛ لرفـــع كفـــاءة أداء الجهات 	 
التوظيف. إجـــراءات  إدارة  يف  الحكوميـــة 

إطـــاق خدمة “التظلامت” بهدف رفـــــع مســـــتوى الشـــــفافية بيـــــن 	 
واملواطنيــن،  الحكوميـــــة  الجهــات 

إطـــاق خدمة “الرتقيـــات” التي تســـاعد الجهات الحكوميـــة عى إدارة 	 
وحوكمـة عمليــــات إشـغال الوظائـــف بالرتقيـــة.

إطاق خدمة “التأييد الحكومي”	 

إطـــاق خدمة “الســـرية الذاتية” التـــي تهدف إىل متكـــن املوظفن 	 
مـــن بناء ســـرية ذاتية وتحديثهـــا ونرشها بهـــدف إدراجهـــا إىل قامئة 
املوظفـــن الراغبـــن يف الحصـــول عـــى فـــرص وظيفيـــة أفضل يف 

جهـــات أخرى.

إطـــاق خدمـــة “النقـــل” لرفـــع مســـتوى دقـــة وصحـــــة معلومـــات 	 
املوظفن املرشحن للنقل، وتطبيــــق مبـــــدأ الشفافيــة فــي عمليــة 

طـــرح الوظائـــــــف الشـــاغرة وضـــامن العدالـــة يف التقديم.

1.79 مليون 

مستفيـــد

خدمة

التزام

1.75 مليون مستفيد

2.4 مليون عمليـــة

نظام جدارة

الجديد

1 مليون مستفيد

1.4 مليون عملية

منصة بيانايت 

الوظيفية

486 جهــــة 

مستفيـــدة

2.2 مليـــون 

املنصة الوطنية مستفيـــــد

إلدارة املوارد 

البرشية “مسار”

350 جهة حكومية 

مستفيـــــــــــدة

47,230 إعــــــالنًا 

وظيفـــــــــــــيًا

23,586 ترقيــــــة

 خدمـــــة

“ الرتقيات” 

233 جهة حكومية 

مستفيـــــــــــدة
89,394 طلبًا

89 % نسبـــــــــــة 

الطلـبات املعتمـدة

خدمــــة

 “التأييد الحكومي”

 26,282

طلبــــًا

359 جهة 

حكوميــــة

خدمة 

“التظلامت”

 

الهدف االسرتاتيجي :
تحسن�إنتاجية�موظفي�الحكومة
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 تطوير منصة )دروب(

وهـي منصـة وطنيـة تهـدف إىل تطويـر قـدرات 
ورفـع مهـارات القـوى الوطنيـة وتعزيـز معـارف 
املتدربـن يف العديـد من التخصصـات وتأهيلهم 
وتتضمـن  املناسـبة.  الوظيفـة  عـى  للحصـول 

املنصـة عـدة برامـج تدريبيـة.

برامج املنصة التدريبية

ساهم يف

� إدارة�األعامل	

� اللغات	

� املالية�واملحاسبة�	

� التقنية�وعلوم�الحاسب�	

ساهمت املنصة يف:

1.8  مليون مستفيد

16.2 مليون برنامج تدريبي

10 مالين ساعة تدريبية

 

الهدف االسرتاتيجي :
متكن�املواطنن�من�خالل�منظومة�الخدمات�االجتامعية
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خالل  من  الصحية،  بالرعاية  االرتقاء  من  الصحة  وزارة  الوطني  التحول  برنامج  مبادرات  “مكَّنت 

تحسن جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتسهيل الحصول عليها، وتعزيز الوقاية ضد املخاطر 

الصحية، وقد كانت تلك املبادرات عنرًصا رافًدا للجهود الحثيثة التي بذلتها حكومة اململكة 

العربية السعودية يف مواجهة جائحة كورونا، وكان نتاج تلك املبادرات من تطبيقات ومنصات 

الخدمات  أو غريها من  ومراكز يف خدمة املواطن واملقيم سواء فيام يخص جائحة كورونا 

الصحية األخرى، ومن ذلك تفعيل التقييم الذايت للكشف املبكر عرب تطبيق “موعد”، واستجابة 

ألف   100 يقارب  ملا   937 مركز  واستقبال  طبية،  استشارة  مليون   2.1 من  ألكر  “صحة”  تطبيق 

اتصال يومي أثناء الجائحة”.

معايل وزير الصحة

د.�توفيق�بن�فوزان�الربيعة
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إطـــالق�التطبيقـــات�اإللكرتونية�وتطوير�خدمـــات�إضافية،�
لرفع�كفاءة�الخدمات�وجودتها�وزيادة�رضا�املســـتفيدين

تفعيل الصحة اإللكرتونية واإلسهام 

يف التصــدي لجائحــة كــورونـــــا

دراسة التسلسل الجيني 

لفايـروس كوفيــد-19

ــارة� ــون�استشـ ــة�و��7.6مليـ ــون�مكاملـ ــتجابة�لــــ�24.6مليـ االسـ
طبيـــة�بنهايـــة�2020

من�خالل�هيئة�الصحة�العامة�“وقاية”

100 ألف اتصال يومي عى 937



رؤية السعودية 2030

أبرز اإلنجازات
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صحي  قطاع  وغايتنا  وجودتها،  الصحية  الخدمات  مبستوى  االرتقاء  “هدفنا 

فّعال وذو أسلوب مبتكر، يُوِجُد تنافسية وشفافية أكبـر بن مقدمي الخدمات، 

وميّكن من تحسن الكفاءة والفاعلية والجودة واإلنتاجية عى كل مستويات 

تقديم الخدمة، ويتيح خيارات أكر تنوًعا للمواطنن.”

تفعيل�الصحة�اإللكرتونية�	

)رصد(�للتتبع�الدوايئ�اإللكرتوين��	

تطبيق�)صّحة(��	

خدمة�)موعد(��	

خدمة�)وصفتي(��	

املركز�السعودي�للحالل�	

نظام�التشخيص�اإللكرتوين��	

دليل�األدوية�لألجهزة�الذكية�	

تطوير�بعض�خدمات�مركز�)937(��	

هيئة�الصحة�العامة�)وقاية(��	

املركز�الوطني�إلدارة�األزمات�والكوارث�الصحية��	

الصحة�العاملية�تعمم�تجربة�اململكة�يف�مكافحة�املالريا�عى�بقية�الدول�	

جائزة�منظمة�الصحة�العاملية�للتميز�يف�مجال�مكافحة�التبغ�	

املؤمتر�العاملي�الرابع�لطب�الحشود�	

املركز�األول�يف�نظام�الرصد�اإللكرتوين�ملنظمة�الصحة�العاملية�بدول�رشق�املتوسط�	

تسهيل�الحصول�عى�الخدمات�الصحية��	

إطالق�املركز�السعودي�للمواعيد�واإلحاالت�الطبية��	

تحسن�خدمات�الرعاية�الطبية�الطارئة��	

تأسيس�املركز�السعودي�لسالمة�املرىض��	

التوسع�يف�تغطية�الخدمات�التخصصية��	

بناء�منظومة�قوية�للسالمة�املرورية�يف�اململكة�	

االرتقاء بالرعاية

الصحيــــة

الجهة�القائدة
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� إطـــالق�عـــدد�مـــن�التطبيقــات�اإللكرتونيــة�لرفــع�كفــاءة�	
وجــودة�الخدمـات�الصحيـــة�وزيادة�نسبة�رضا�املستفيدين.

تطوير خدمات إضافية يف التطبيقات اإللكرتونية، مثل: 	 

تفعيل الصحة اإللكرتونية

937 
 للوقاية من ا��مراض ومكافحتها
المركز الوط�	

Saudi Center for Disease Prevention and Control
937موعد 
 للوقاية من ا��مراض ومكافحتها

المركز الوط�	
Saudi Center for Disease Prevention and Control

موعد

ـــد”�الـــذي��	 التقييـــم�الـــذايت�للكشـــف�املبكـــر�عـــرب�تطبيـــق�“موع
ـــة�2020. ـــون�موعـــد�بنهاي ســـجل 67  ملي

تقديـــم�2.1 مليـــون�استشـــارة�طبيـــة�يف�عـــام��2020مـــن�خـــالل��	
تطبيـــق�“صحـــة”.

ـــادة�رسعـــة�االســـتجابة�ملكاملـــات�الطـــوارئ�مـــن��16دقيقـــة��	 زي
ــق� ــالل�تطبيـ ــن�خـ ــة يف 2020،�مـ يف��2019إىل�14.43 دقيقـ

ـــرتوين”. ـــعف اإللك “املس

تطبيقات الصحة اإللكرتونية

صحة

 

الهدف االسرتاتيجي :
تحسن�جودة�وكفاءة�الخدمات�الصحية

وزارة الصحـة تتلقـى الشـكر مـن املقـام السـامي لجهودهـا يف 

تفعيـل الصحـة اإللكرتونيـة خـالل الجائحـة، كان ذلـك مـن خالل:
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 )رصد( للتتبع الدوايئ اإللكرتوين

 

الهدف االسرتاتيجي :
تحسن�جودة�وكفاءة�الخدمات�الصحية

لضامن توفر األدوية األساسية يف السوق املحلية وللتأكد من مأمونيتها وسامتها، أُطلِق نظام )رصد( للتتبع الدوايئ 

اإللكرتوين عر هيئة الغذاء والدواء، بهدف تتبع املستحرضات الصيدالنية إلكرتونيًّا يف جميع املراحل من اإلنتاج وحتى 

االستهاك، من خال تبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها.

 أهداف النظام:

التوفر الدوايئ	  تحقيق األمن الدوايئ	  مكافحة الغش الدوايئ	 

� مراقبة�عمليات�سلسلة�التوريد�	
كاملة.

� التأكد�من�أن�األدوية�املباعة�	
أو�املستهلكة�هي�أدوية�غري�

مغشوشة.

� توفر�بيانات�موثوقة�حول�األدوية�	
املستهدفة�يف�الغش�ومصادر�

األدوية�املغشوشة.

� الحصـول�عى�معلومات�عن�توفـر�	
ومكان�وجود�الدواء�خالل�وقت�

وجيز.

� متكيــن�املستهلك�من�معرفة�	
بيانات�الدواء.

� دعم�االستخدام�األمثل�	
للمستحضـرات�وتقليل�الهدر.

� إيقاف�مبارش�لتداول�األدوية�	
املسحوبة�مع�التحذير�عنها،�وضامن�

عــدم�تداولها.

� متكن�املستهلك�من�التحقق�عن�	
مدى�سالمة�الدواء�واإلبالغ�عن�أي�

عرض�جانبي�بعد�استخدامه.

أسهم النظام يف:

تسجيل�أكرث�من�4,800 منشأة��	
وتنفيذ�نحو�1.2 مليار�عملية�عى�
عبوات�الدواء�حتى�نهاية�عام�

.2020

إخضاع�كافة�األدويـة�يف�نقاط��	
البيـع�لنظام�التتبع�اإللكرتوين�

بنسبة�%100.

� حامية�املجتمـع�و�تعزيـز�الرقابة�	
والتأكد�من�سالمة�األدوية.

� معرفـــة�مصادر�األدويــة�	
واملراحـــــل�التي�مــرت�بها�من�

التصنيع�وحتى�وصولها�للمستهلك.

تنفيذ�+ 1.2 مليار�عملية�

عى�عبوات�الدواء�

إخضاع 100% من�األدوية�

لنظام�التتبع�اإللكرتوين

تسجيل�+4,800 منشأة

ـــدواء�عـــى  ـــة�العامـــة�للغـــذاء�وال ـــع�للهيئ ـــد«�التاب حصـــل�نظـــام�»رص

ـــة�يف�نســـختها� ـــاح للمعلوماتي ـــيل الصب ـــامل الع ـــيخ س ـــزة الش جائ

ــدول� ــتوى�الـ ــى�مسـ ــنوية�عـ ــزة�سـ ــي�جائـ ــرشة،�وهـ ــعة�عـ التاسـ

العربيـــة�تـُـــمنح ألفضـــل املشـــاريع التقنيـــة املتميـــزة باإلبـــداع 

واالبتـــكار.
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 تطبيق )صحَّة( 

لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، ومواكبة التحول الرقمي وتوظيف الذكاء االصطناعي يف تقديم الخدمات الطبية، 

استشـارات  خال  من  منازلهـــم،  من  والوقائيـة  الصحيـة  الرعايـة  تلقي  من  األفراد  لتمكن  صحة  تطبيق  إطاق  تم 

طبيـة باملحادثــات النصيـة والصوتيـة والفيديـو، يقدمهـا أطبـاء مختصون معتمدون من وزارة الصحة، باإلضافــة إىل 

الطبية  املعلومـات  للمستفيـد  توفر  التي  االصطـناعي  الذكـاء  بتقنيات  باالستعانة  آليًا  املقدمة  الطبية  املعلومات 

اآلمنـة والنصائـح الصحية، لضامن متتع الجميع بصحة أفضـل.

صحة

عدد 
املستخدمن

عدد 
االستشارات 

+2.1مليون 800 ألف 260 ألف الطبية

+1.6 مليون650 ألف500 ألف

2020 2019 2018

حقق تطبيق صحة منذ بداية الجائحة أرقاًما قياسية لالستشارات الطبية، مام أسهم يف:

زيادة�وعي�املجتمع�حول�مرض�كورونا�وطرق�الوقاية�منه.

توفري�املعلومات�الطبية�الصحيحة�للمستفيدين�وتسهيل�الحصول�عليها.

مة�للمواطنن. تحسن�الخدمات�الصحية�املقدَّ

تخفيف�العبء�املايل�عن�املواطنن�واملنشآت�الصحية.

تقليل�الوقت�املستغرق�للحصول�عى�االستشارات�الطبية.

خدمة )موعد(

املستشفيات،  مع  بالتعاون  )موعد(،  خدمة  الصحة  وزارة  أطلقت  وإدارتها،  الطبية  املواعيد  حجز  إجراءات  لتسهيل 

أو  وتعديلها  املواعيد  حجز  من  املستفيدين  الخدمة  ومتكِّن  التخصصية،  واملراكز  األولية،  الصحية  الرعاية  ومراكز 

إلغائها فوريًّا، باستخدام التطبيق عى األجهزة الذكية أو املوقع اإللكرتوين أو االتصال مبركز خدمة )937( أو بالتوجه 

إىل املركز مبارشة وحجز موعد عن طريقه.
موعد

عدد 
املواعيد

عدد 
4 مليون املستفيدين

67 مليون 26 مليون 8 مليون 

14.3 مليون 8 مليون 
2020 2019 2018

� التقييـــم�الذاتــي�ألعــراض�فيـروس�كورونــــــا،�وتوجيـــه�املستفيـــــد�	
لإلجــــراءات�املنـــاسبـــــة�لحالتـــــه.

تحديثـــــات جديــــــــدة 

لخدمــة املستفيـديـــن 

خـــــالل الجـــائحـــــــة:
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� ن�لخدمـة�من�يشعـر�بأعـراض�كورونـــا.	 التعـرف�عى�مواقع�عيــادات�تطمَّ



 خدمة )وصفتي( 

خدمـة إلكرتونيـة متطـورة تهـدف إىل رفـع مسـتوى الخدمـات الصحيـة 
و ضـامن توفـر األدويـة عر ربـط املستشـفيات و مراكـز الرعايـة الصحية 
مـن  الـدواء  اسـتام  للمريـض  ليتيـرس  املجتمعيـة  بالصيدليـات  األوليـة 

أقـرب صيدليـة مجتمعيـة مجانـاً.

مام ساهم يف:

أبرز إنجازات النظام بنهاية عام 2020:

ث: أبرز مزايا النظام املحدَّ

� إرشاك�القطاع�الخاص�وتفعيل�دوره.	

� تحقق�تلقايئ�من�مناسبة�األدوية�للمستفيد.	

� توفري�خيار�إعادة�الرصف�ملرىض�األمراض�املزمنة.	

� تعزيـز�كفـاءة�اإلنفــاق�من�خـالل�تفادي�ازدواجية�رصف�األدوية.	

� �منع�تكرار�رصف�نفس�الدواء�للمريض�والجرعات�الزائدة.	

� تنبيه�الطبيب�عند�تعارض�دواء�مع�دواء�آخر�فعال�بنفس�الوصفة.	

� �تنبيه�الطبيب�عند�وجود�حساسية�دوائية�عند�املريض�من�األدوية�املوصوفة.	

 رصف + 8.4 مالين 

وصفة طبية 

إلكرتونية

ربط 74 مستشفى 

و 1,413 مركز رعاية 

أولية بالنظام

تسجيل

 2,193 صيدلية 
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املركز السعودي للحالل

يعمـل املركـز عـى منـح شـهادات وعامـات الحـال للمنشـآت والجهـات املانحـة 

العامـة  للهيئـة  التابعـة  الجهـات  أحـد  املركـز  ويعتـر  خارجهـا،  أو  اململكـة  داخـل 

ليسـد فجـوة عـدم وجـود مركـز سـعودي إلصـدار  للغـذاء والـدواء، وجـاء املركـز 

عامـة الحـال، ولاسـتفادة مـن املكانـة اإلسـامية للمملكـة العربيـة السـعودية 

لتكـون مرجًعا رئيسـيًّا وموثوقًـا لألغذية واملنتجـات الحال محليًّـا وإقليميًّا وعامليًّا، 

وتحقيـق الريـادة يف هـذا املجـال.

الفئات التي يخدمها املركز:أهداف املركز:

� خدمات�التدريب�يف�مجال�الحالل.	

� منح�شهادات�حالل�للمنشآت�واملنتجات	

� منح�االعرتاف�لجهات�إصدار�شهادات�حالل.	

� منح�شعار�حالل�ملنتجات�املنشآت�الحاصلة�عى�شهادة�الحالل.	

� التعاون�مع�الجامعات�ومراكز�األبحاث�يف�إجراء�البحوث�والدراسات.�	

� رة�للخارج.	 الرشكات�السعودية�املصدَّ

� الرشكات�األجنبية�املورِّدة�للمملكة.	

� �الرشكات�العاملية�الراغبة�بالتسويق�	
ملنتجاتها�بعالمة�حالل�سعودية.

مميزات شهادة وعالمة حالل:

الجهات الحاصلة عى شهادة حالل بنهاية 2020:

� تسهيل�إجراءات�االسترياد�والتصدير.	

� ثقة�املستهلك�يف�عالمة�حالل�السعودية.	

� تسويق�املنتجات�والتوسع�يف�األسواق�العاملية.	

� متكن�اململكة�من�الريادة�يف�مجال�املنتجات�الحالل.	

 

الهدف االسرتاتيجي :
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�60منشأة�محلية
�60جهة�مانحة�

يف��30دولة

َ
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دليل األدوية لألجهزة الذكية

متكن  بهدف  الوزارة،  يف  الصحين  املامرسن  لجميع  الذكية  لألجهزة  األدوية  دليل  الصحة  وزارة  أطلقت 
األطباء والصيادلة واملمرضن من الـتأكد من جرعات األدوية قبل وصف الدواء أو رصفه أو إعطائه للمريض.

يتضمن دليل األوية لألجهزة الذكية:

محرك بحث لدليل أدوية الوزارة: وهو دليل محدث بشكل دائم لكل التغريات، واإلضافات، مع تحديد حالة الدواء: دواء جديد، 	 
مقيد، مركزي، باإلضافة إىل الروتوكوالت، أو األصول العاجية املعتمدة من وزارة الصحة، والنامذج، والروابط املهمة.

مايكروميدكس ملعلومات األدوية املعتمدة عامليًّا، مام يتيح للمامرس الصحي االطاع عى  أحدث املستجدات، والرتوكوالت 	 
الخاصة باألدوية.

املرضية، 	  الحاالت  تشمل:  ومخصصة  مخترصة  تعليمية  ومواد  الصحية،  الرعاية  حول  للمريض  موجهة  الفهم  سهلة  معلومات 
واألدوية التي يتم رصفها للمريض، وميكن لجميع الطواقم الطبية يف مختلف العيادات والتخصصات االستفادة منها.

مميزات الدليل:

متكن املامرس الصحي من 	 
وصف الدواء ورصفه بأمان من 

خال املنصة.

توفري املعلومات الصيدالنية 	 
بسهولة ورسعة للمامرس 

الصحي، يف أي وقت ومن أي 
مكان من خال األجهزة الذكية.

متكن املامرس الصحي من 	 
التعرف عى جميع أنواع األدوية 

املعتمدة، وخصائصها، وأعراضها 
الجانبية، واإلفادة من الخدمات 

البحثية التي يوفرها الدليل.

توفري معلومات

+15,000 دواء بأسامء علمية

+2,000 دواء بأسامء تجارية

 نظام التشخيص اإللكرتوين

اإللكرتونية  “صحة”  منصة  عر  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  النظام  أُطلق   

لغرض تسجيل وتصنيف األشخاص ذوي اإلعاقة إلكرتونيًّا، وأمتتة كافة 

اإلجراءات املعمول بها وتوحيدها يف لجان تنسيق خدمات األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف املناطق واملحافظات، بهدف رصف بطاقات تخفيض 

البيانات  دقة  وضامن  املرورية،  التسهيات  وبطاقات  اإلركاب  أجور 

الخدمة  عى  الحصول  يسهل  مام  اإلنجاز،  ورسعة  اإلحصائيات  وتوفر 

لذوي اإلعاقة ويضمن مستويات الجودة لهذه الخدمات.
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تطوير بعض خدمات مركز )937(

لتلبية احتياجات املسـتفيدين الصحية وتقديم خدمات االستشـارات الطبية والباغات 

وحجـز املواعيـد عـى مـدار السـاعة، وأسـهم املركـز يف زيـادة عدد املسـتفيدين 

مـن خدمـات االستشـارات الطبيـة يف وقـت الجائحـة، إذ بلغـت االتصـاالت يف اليـوم 

الواحـد 100 ألـف اتصال.

تسهيل حصول الخدمة الصحية للمواطن واملقيم. 	

رفع مستوى الجاهزية للمنشآت الصحية. 	

خدمات املركز:

مام أسهم يف:

إدارة املواعيد.	 

حسب 	  اإلحاالت  وطلبات  الطبية،  االستشارات  تقديم 
الحاجة الطبية.

خدمة االستفسارات عن الخدمات املقدمة من الوزارة.	 

املنشآت 	  جميع  عى  والشكاوى  الباغات  تقديم 
الصحية الحكومية والخاصة.

937

البالغـات االستشارات الطبيةاملواعيداملكاملات

4 مالين 

مكاملة 

280 ألف 
بالغ

488 ألف 
موعد

979 ألف 
بالغ

550 ألف 
بالغ

3.2 مليون 
موعد

4.3 مليون 
موعد

7.6 مليون 
استشارة

2.6 مليون 
استشارة

1.4 مليون 
استشارة

24.6 مليون 
مكاملة

9 مالين 
مكاملة 

2020

2019

2018

 

الهدف االسرتاتيجي :
تحسن�جودة�وكفاءة�الخدمات�الصحية
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“ سريكــز القطــــاع العــــام علـــى 

توفري الطـب الوقائـي للمواطنن، 

وتشجيعهم عى االستفـادة مـن 

الرعايــة الصحيــة األوليـة خطــوة 

أوىل يف خطتهم العاجية. كام 

سيسهـم فـي محاربـة األمـراض 

املعدية. وسرنفع درجة التنسيق 

بيــن خدمــات الرعايـــة الصحيــــة 

والرعايــة االجتامعيـــة لتحقيـــق 

التكامــل فـــي تلبيــة متطلبـــات 

املستفيدين منها واحتياجاتهم”.

الوقاية ضد املخاطر الصحية

رؤية�السعودية�2030
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هيئة الصحة العامة )وقاية(

أهداف )وقاية(

أسهمت )وقاية( منذ انطالقتها يف:

التحسن يف مؤرش نسبة األمراض املعدية 	 
دة التي حققت مستويات الخفض  املحدَّ

املستهدفة إىل 75% يف 2020.

 	 HIV خفض عدد مرىض نقص املناعة املكتسب
الذين تحقق كبح الفريوس لديهم بنسبة %98.90 

يف 2020.

خفض معدل اإلصابة مبرض الحصبة/100 ألف 	 
نسمة إىل 0.1 يف 2020.

خفض معدل اإلصابة مبرض الحصبة        	 
األملانية/100 ألف نسمة إىل 0.08 يف 2020.

واإلصابــات  األمـراض  من  الوقايـة 
والتهديدات الصحية.

لسن  والتقييــم  والقيـاس  الرصد 
السياسات والرامج املناسبة.

تأهيــــــــل الـكــــــوادر البرشيـــــة 
مبجاالت الصحــة العامــة.

تقديـــم حلــول مبتكـــرة للصـحــة 
العامة مبنية عى األدلة العلمية.

أبرز جهود )وقاية( يف 2020

مختر فحص فايروس كوفيد-19	 

مختر الكشف املركزي لحديثي الوالدة	 

صفحة إلكرتونية ملستجدات كوفيد-19	 

برنامج اعتامد املخترات لفحص كوفيد-19	 

حصـول�املخترب�عى�نسـبة�100% يف�اختبـارات�برنامج��	
.EQAPتقييم�الجـودة�الخارجي�

أكرث�من�600 ألف فحص مخربي�لفايروس�كوفيـد-19.�	

دراســة�التسـلســـل�الجينـــي�لفايـــــروس�كوفيـد-19.�	

ا.�	 فحـــص�نحــو�2,000 عينــة�يــوميًـّ

تحقيق�100%�يف�برنامج�اختبــــارات�الكفاءة�والجودة��	
التابـــع�لكلية�علامء�األمراض�األمريكية.

معــــلومــات�عن�مـــرض�كــــوفيــــد-19.�	

اإلجراءات�والربوتوكوالت�الوقائية�يف�األماكن�املختلفة.�	

أدلــــة�توعويـــة�وإرشاديــة�للتعامــل�مع�الفايـــروس�.�	

التحـــديــث�اليــــومـي�للــحاالت.�	

ــا.�	 اعتمـاد 80 مختبــرًا حكوميَّـا وخاصًّ

 

الهدف االسرتاتيجي :
تعزيز�الوقاية�ضد�املخاطر�الصحية
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 املركز الوطني إلدارة األزمات والكوارث الصحية

وذلك من خالل:

إىل  	 يهدف  الذي  ن(  )تطمَّ تطبيق  إطاق 
للعزل  توجيههم  تم  من  جميع  التزام  تعزيز 
الصحي للمتابعة املستمرة لحالتهم الصحية 

وفتح قناة تواصل مبارشة.

وعـــرض 	  الصحـــي  للـــكادر  متكاملـــة  معلومـــات  لوحـــة  إنشـــاء 
أعدادهـــم بنـــاًء عـــى مـــكان العمـــل يف اململكة، ملســـاعدة 
متخذي القـــرار يف طلب الدعم ملستشـــفيات العـــزل بناًء عى 
األطبـــاء املتوفريـــن يف املنطقة وبحســـب تصنيفـــات عملهم.

إطـــاق عملية ربط كامـــريات الفرز التنفيس يف املستشـــفيات 	 
املرجعيـــة بجميع املناطـــق واملحافظـــات ملراقبـــة اإلجراءات 
االحرتازيـــة للحـــد من انتشـــار عـــدوى كورونـــا والكشـــف املبكر 

بها. املشـــتبه  للحاالت 

نـت وزارة الصحــة املركــز الوطنـي إلدارة األزمــات  دشَّ
والكـوارث الصحيـة ليكـون نقطـــة التواصــل الرسميــة 
والرسيعـة بيـن وزارة الصحــة والقطاعــات الحكوميــة 
األخـرى ذات العاقـــة، مثـل: الهـال األحمــر والدفــاع 
املدنــي لتبـادل املعلومـات أو التوجيهـات، ويهـدف 

املركز لرفع رسعة االستجابة للكوارث واألزمات وتحليل 
أسبابها والعمل عى منعها.

 

الهدف االسرتاتيجي :
تعزيز�الوقاية�ضد�املخاطر�الصحية



مـــت منظمـــة الصحـــة العامليـــة يف عـــام  عمَّ

مكافحـــة  مجـــال  يف  اململكـــة  تجربـــة   2019

املاريـــا لبقيـــة الـــدول لاســـتفادة منهـــا، حيـــث 

ـــف  ـــوزارة بتألي ـــع ال ـــاون م ـــة بالتع ـــت املنظم قام

كتـــاب “برنامـــج القضـــاء عـــى املالريـــا يف 

اململكـــة العربيـــة الســـعودية: قصـــة نجـــاح” 

ــق  يوثِـّ املنظمـــة.  قبـــل  مـــن  اعتـــامده  وتـــم 

الكتـــاب التجربـــة الناجحـــة لرنامـــج املاريـــا يف 

اململكـــة العربيـــة الســـعودية، حيـــث مل تســـجل 

ــة  ــة، باإلضافـ ــاالت محليـ ــام 2019 أي حـ ــال عـ خـ

إىل تغطيـــة عـــاج املاريـــا بنســـبة 100% مـــع 

املعرضـــن  الســـكان  لـــكل  الكاملـــة  الوقايـــة 

ــة. ــر اإلصابـ لخطـ

الصحة العاملية تُعمِّم تجربة اململكة 

يف مكافحة املالريا عى بقية الدول 
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حصـــدت اململكـــة العربية الســـعودية جائـــزة منظمة 
الصحـــة العاملية يف عام 2019 للـــدور املحوري الذي 
قدمته يف مكافحة التبغ، وهـــي أول دولة يف إقليم 

رشق املتوســـط تحصل عى هـــذا التقدير.

اململكة العربية السعودية تحصد جائزة 

منظمة الصحة العاملية للتميز يف مجال 

مكافحة التبغ

إنجازات اململكة العربية السعودية يف مكافحة التبغ:

مـن�أوائـل�الـدول�املصادقـة�عـى�بروتوكـول�)القضـاء�عـى�	�
اإلتجـار�غـري�املـرشوع�مبنتجات�التبـغ(�عام�2017،�مـع�منظمة�

العاملية. الصحـة�

اعتامد�التغليف�العادي�املوحَّد�غري�الجاذب.�	�

نظـام�	� مخالفـات� عـن� لإلبـالغ� هاتفـي� ورقـم� تطبيـق� إنشـاء�
التدخـن. مكافحـة�

التبـغ�	� منتجـات� وترويـج� التهريـب� ملنـع� اإللكـرتوين� التتبـع�
ا. إلكرتونيًـّ

زيـادة�الرضيبـة�االنتقائيـة�عـى�منتجـات�التبـغ�بنسـبة %100  	�
عـام��2017مـام�زاد�اإلقبـال�عـى�عيـادات�اإلقالع�عـن�التدخن�

بنسـبة�307% مقارنـة�بالسـنة�السـابقة.

تدشـن�خـط�اإلقالع�وزيـادة�عيادات�اإلقالع�عـن�التدخن�	�
مـن��160عيـادة�يف��2016إىل 665 عيادة�يف�منتصف�

.2019

ــم�دون�	� ــن�هـ ــع�ملـ ــدم�البيـ ــى�عـ ــة�عـ ــادة�الرقابـ زيـ
ـــات� ـــج�ملنتج ـــة�أو�الرتوي ـــع�الدعاي ـــرشة،�ومن ـــة�ع الثامن

التبـــغ.

جمـــع�بيانـــات�دراســـة�املســـح�العاملـــي�النتشـــار�	�
ـــع� ـــاون�م ـــن�)GATS(�بالتع ـــن�البالغ ـــغ�ب اســـتخدام�التب
ـــز�مكافحـــة�األمـــراض� ـــة،�ومرك منظمـــة�الصحـــة�العاملي

.)CDC(األمريـــيك�

تدشـن�تطبيـق�يتيـح�ألي�مواطـن�أو�منشـأة�الحصـول�	�
عـى�خدمات�اللجنـة�الوطنية�ملكافحـة�التبغ،�وتطبيق�
للراغبـن� والدعـم� االستشـارات� لتقديـم� )أوقفهـا( 

باإلقـالع�دون�الحاجـة�لزيـارة�العيـادات.

إطـالق�منصة تدريـب إلكرتونية للكوادر�الصحية�حسـب�	�
الدليـل�السـعودي�لخدمـات�اإلقـالع�عـن�التدخـن،�مـع�

الرتكيـز�عـى�النشء.

إنتاج�عدد�من�األفالم�واملواد�التوعوية.	� �

 

الهدف االسرتاتيجي :
تعزيز�الوقاية�ضد�املخاطر�الصحية
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 املؤمتر العاملي الرابع لطب الحشود 

انطاقًا من نجاح اململكة العربية السعودية يف مجال صحة وإدارة الحشود، وتجربتها الناجحة يف تنظيم مواسم الحج واستضافة 

ضيوف الرحمن القادمن من مختلف مناطق العامل سنويًّا، ُعقد املؤمتر العاملي الرابع لطب الحشود يف 2019، بتنظيم من وزارة 

الصحة، وتحت رعاية خادم الحرمن الرشيفن امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود، ومبشاركة محلية وإقليمية وعاملية.

املتوسط،  رشق  بدول  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإللكرتوين  الرصد  نظام  يف  األول  املركز  اململكة  حققت 

وذلك عرب وكالة الصحة العامة بوزارة الصحة.

� زيادة�عدد�املراكز�املخفرية�لرصد�عـدوى�	

األنفلونزا�من��15مركزًا�يف��2017إىل�50 مركزاً 

متخصًصا�يف��2019عى�مستوى�املناطق.

� ربط�املراكز�بنظام�الرصد�اإللكرتوين�ملنظمة�	

الصحة�العاملية�والذي�يهدف�لرصد�حاالت�

األنفلونزا�واألمناط�املختلفة�للفريوسات.

1050+
زائر للمؤمتـر

 أهداف املؤمتر:

من خالل :

استعراض تجربة اململكة العربية السعودية خال مواسـم الحـج.	 

وتفعــيل 	  الراهيـن  عى  املبنيـة  والخطط  السياســات  تطويــر   
املساهمة املجتمعية.

إنشاء نظام معلومايت صحي موحَّد إلدارة الحشود والتجمعات 	 
البرشية للخروج بخطة وطنية موحدة.

اململكة تحقِّق املركز األول يف نظام الرصد اإللكرتوين ملنظمة 

الصحة العاملية بدول رشق املتوسط

 

الهدف االسرتاتيجي :
تعزيز�الوقاية�ضد�املخاطر�الصحية
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تسهيل الحصول عى الخدمات الصحية 

زيـادة التجمعـات السـكانية مبـا فيهـا 

الرعايـة  بخدمـات  املغطـاة  الطرفيـة 

األوليـة الصحيـة 

تجمع سكَّاين 

مغطى بالخدمات 

الصحية

للتجمعـات�التـي�يقل�عدد�سـكانها�عن��2,000نسـمة�
وتبعـد�عـن�أقـرب�خدمـة�صحيـة�بأكـرث�مـن��30كـم�أو�

مبـدة�تزيـد�عـن��30دقيقة.

1,566

زيـادة نسـبة الحصـول عـى مواعيـد مـع التخصـص الطبـي املطلـوب 

خـالل 4 أسـابيع

2020 2016

%38

2016

2020

%85.7

%78

 إطالق املركز السعودي للمواعيد واإلحاالت الطبية

يهدف املركز إىل:

إدارة�حركة�اإلحاالت�الطبية�والخدمات�املتعلقة�بها�	�
لكافة�املرىض�املحالن�بن�املنشآت�الصحية�داخل�

وخارج�اململكة.

تأسيس�قاعدة�بيانات�ملعرفة�قدرات�وإمكانيات�	�
املستشفيات.

تقديم�الدعم�واملساندة�لألطباء�واملامرسن�	�
الصحين�خالل�عملية�اإلحالة.

تحسن�الحصول�عى�الخدمات�الصحية�عرب�نظام�	�
إلكرتوين.

أسهم املركز يف:

ارتفاع نسبة املرىض 
املعالجن داخل اململكة 

إىل مايزيد عن %65

ارتفاع نسبة القبول 
للمستشفيات التخصصية     
خارج وزارة الصحة إىل  %70

انخفاض متوسط الزمن 
املعياري لقبول اإلحاالت 

الطارئة بنسبة %75

خفض اإلحالة خارج 
مناطق إقامة املريض 
داخل اململكة بنسبة 

%50

SA

 

الهدف االسرتاتيجي :
تسهيل�الحصول�عى�الخدمات�الصحية

%84
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تحسن خدمات الرعاية الطبية الطارئة

الخدمـات  عـى  الحصـول  تسـهيل  إىل  الطارئـة  الطبيـة  الرعايـة  تهـدف 

عـر  الخدمـة  مـن  االسـتفادة  إمكانيـة  املسـتفيدين  مبنـح  وذلـك  الصحيـة 

الخيـارات.  مـن  مجموعـة  إتاحـة 

تفعيل الدوام املمتد يف 

مراكز الرعاية الصحية األولية 

تقليص مدة االنتظار لتلقـي الرعايـة 

الطبية الطارئة وزيادة نسبة املرىض 

الذين يحصلون علـى الرعـاية خـالل 

الفرتة الزمنية املعيارية يف 

املستشفيات الرئيسية 

66 مركزًا

 %36 %87.09

234 مركزًا

SA

24
16

20162020

16
ساعة

24
ساعة

 تأسيس املركز السعودي لسالمة املرىض

 يعـــد املركز األول من نوعه يف املنطقة، ويعمل كممكن أســـايس لتنفيذ اســـرتاتيجية ســـامة 

املـــرىض  الوطنية مع الرتكيز عـــى إرشاك املجتمع ومقدمـــي الرعاية الصحية.

ساهم املركز يف:

 زيادة نسبة املستشفيات التي 	 

حققت املتوسط األمرييك لقياس 

ثقافة سامة املرىض من %30 

يف 2018 إىل 60% يف 2020.

 يهدف املركز إىل:

تطوير سياسات وإجراءات الرعاية الصحية عى 	 
أسس مثبتة علميًّا.

إعداد برا مج لسامة املرىض لرفع كفاءة 	 
املامرسن الصحين.

التقليل من األرضار الناتجة عن األخطاء الطبية 	 
يف النظام الصحي السعودي.

 

الهدف االسرتاتيجي :
تحسن�جودة�وكفاءة�الخدمات�الصحية

 

الهدف االسرتاتيجي :
تسهيل�الحصول�عى�الخدمات�الصحية
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لتحسن جودة وكفاءة الخدمات الصحية يف مختلف مناطق اململكة عر مجموعة من املراكز والرامج واملشاريع 

واملستشفيات، ومن أبرزها:

 تدشن عدد من الخدمات التخصصية مبستشفـى امللك سلامن بحائل، مثل:	 

تدشن مستشفى األمل بحائل بسعة 200 رسير.	 

تدشن مستشفى عيون الجواء بسعة  100 رسير، و 49 جناح تنويم و 15 عيادة خارجية.	 

تدشن عدد من املشاريع بصحة القريات، شملت: 	 

            افتتاح�مركز�أمراض�وجراحة�القلب.

            مبنى�مركز�طب�األسنان.

            مبنى�إدارة�األزمات�والطوارئ.

افتتاح مستشفى الوالدة واألطفال بحائل، بسعة 200 رسيـر.	 

تحسن قوائم االنتظـار وتقليصها بنسبـة 53.5% يف 8 أشهر من خال )برنامج رحال( وهو	 

أحد برامج التعاقد واألطباء الزائريــن يف منطقــة عسري. حيث تم إجراء 2,619 عملية جراحية

وتنفيذ 1,219 عيادة.

تطبيق الرنامج الوطني للخلوع الوالدية عر الطب التواصيل وتفعيله يف عدة مستشفيات، وبلغ عدد املستفيدين 1,340 طفاًل يف عام 2019.	 

تدشن عدد من أجنحة التنويم للصحة النفسية يف كل من: مستشفى حفر الباطن املركزي، مستشفى امللك خالد مبحافظة حفر الباطن، 	 

مستشفى دومة الجندل، مستشفى الوالدة واألطفال بالجـوف، مستشفـى امللك فهـد ومجمـع املـلك عبدالله الطبـي فـي مدينـة جـدة. 

 تدشيـن بـرج الشمـال الطبـي مبنطقـة الحـدود الشمـاليـة بـسعـة 300 رسير.	 

قسم�
األورام

املناظري� وحدة�
وتفتيت�الحىص

مركز�السكر�
والغدد�الصم

وحدة�القسطرة�
القلبية

مستشفى الوالدة واألطفال بحائل

عدد األرسة حسب 

املستشفيات
رسير200

مستشفى عيون الجواء

رسير100

مستشفى الشامل الطبي

رسير300

 

الهدف االسرتاتيجي :
تسهيل�الحصول�عى�الخدمات�الصحية
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بناء منظومة قوية للسالمة املرورية يف اململكة

منظومة السالمة املرورية

 

الهدف االسرتاتيجي :
تعزيز�السالمة�املرورية

انخفاض التكاليف االقتصادية الناتجة

عن الحوادث من عـام 2016 إىل 2020

8.5 مليار ريال

8,7594,618أعداد وفيات الحوادث املرورية

29,40418,874الحوادث املرورية الجسيمة

 47 

36,68725,561أعداد مصايب الحوادث املرورية

نسبة االنخفاض20162020

 36 

 30 

مؤرشات السالمة املرورية

االنخفاض يف مؤرشات السالمة املرورية

نسبة االنخفاض

28.8 2016

16.8
13.49

2019

2020

%53

االنخفاض يف مؤرش عدد الوفيات/ 100 ألف نسمة
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أبرز إنجازات منظومة السالمة املرورية:

تفعيل منظومة السامة املرورية مبشاركة كافة القطاعات ذات العاقة�للحد من املخالفات املؤثرة عى السامة املرورية، وتطوير 
مة لضحايا الحوادث، واتباع أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة املرورية، مام نتج عنه: الخدمات الطبية  املقدَّ

� التوسع�يف�الرصد�اآليل�الثابت�واملتحرك�بعدد�9 مخالفات�يف�كافة�مناطق�اململكة.	

� تغطية�الطرق�الخارجية�الرسيعة�من�قبل�القوات�الخاصة�ألمن�الطرق�بنسبة�100%�وإجاميل 5,275 كم.	

� تشغيل�96 مركزًا إسعافيًّا�جديًدا�يف�مناطق�اململكة.	

� تعديل�نظام�املرور�وتغليظ�العقوبات�عى�املخالفات�التي�تؤثر�عى�السالمة�العامة.	

� معالجة�النقاط�السوداء�ورفع�مستوى�السالمة�عى�الطرق�الرسيعة�بإجاميل��433نقطة خطرة.	

� تنفيذ�حواجز�واقية�بإجاميل 877 كم،�وأعامل�سياج�عى�الطرق�بإجاميل�1,738 كم.	

� استخدام�ونرش�مطبات�اهتزازية�بجانب�الطرق�بإجاميل�38,788 كم�لتنبيه�السائقن�عند�االنحراف.	

اململكة العربية السعودية تحقق املركز األول عربيًا يف مؤرش استخدام 

تقنية االهتزازات التحذيرية يف الطرق

وذلك عى صعيد مؤرش التنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العريب وفقاً لتقرير مركز اإلحصاء الخليجي لعام 2020

طرق� من� كيلومرتًا� ألف   38 من� أكرث� تغطية� متت� حيث�
عن� عبارة� وهي� التحذيرية،� االهتزازات� بتقنية� اململكة�
مطبات�منخفضة�عن�سطح�اإلسفلت�بأبعاد�محددة�وترتيب�
باستخدام� الطرق� أكتاف� تنفيذها�عى� يتم� وتكرار�محدد�
املخصصة� التقنيات� من� بعدد� مزودة� حديثة� سيارات�
بإنشاء�املطبات.�وتكمن�فوائد�تقنية�االهتزازات�التحذيرية�
يف�تنبيه�مستخدمي�الطرق�الرسيعة�عند�خروجهم�عن�
أو� الهاتف� استعامل� أو� القيادة� أثناء� ص� املخصَّ املسار�

عدم�وضوح�الرؤية�بسبب�األحوال�الجوية.

 

الهدف االسرتاتيجي :
تعزيز�السالمة�املرورية
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“حملـت مبـادرات برنامـج التحـول الوطنـي دعـامً غـري محـدود لقطـاع السـياحة يف اململكـة 

العربيـة السـعودية باعتبـاره أحد أهم القطاعـات االقتصاديـة الواعدة، وقد عـّززت رؤية 2030 

هـذا األمـر بصـورة كبـرية. وجـاءت اسـرتاتيجية تنميـة السـياحة الوطنيـة لتقـدم برنامـج عمل 

جـاد لتطويـر الوجهـات السـياحية يف اململكة واسـتقطاب املسـتثمرين يف القطاع وتوفري 

فـرص العمـل ألبنائنـا وبناتنـا وجـذب السـياح من مختلـف أرجـاء العـامل، وذلك يف سـبيل ترك 

األثـر اإليجـايب عـى املـدى البعيـد ورسـم مسـتقبل مرشق أمـام األجيـال القادمة. وشـهد 

الربـع األخـري مـن عـام 2019 إطـالق التأشـرية السـياحية، وقـد اسـتقبلت بالدنـا حتـى مطلـع 

شـهر مـارس مـن عـام 2020 أكر من 440 ألف سـائح مـن حول العـامل. وتضمن برنامـج التحول 

الوطنـي مبـادرات مهمـة سـعت إىل املحافظـة عـى تـراث اململكـة الحضـاري اإلسـالمي 

والعـريب والوطنـي والتعريـف بـه، كـام حققت الجهـود املبذولـة آنـذاك إنجازات بـارزة عى 

رأسـها إضافـة واحـة األحسـاء إىل قامئة اليونسـكو للـرتاث العاملـي يف عـام 2018، لريتفع 

عـدد املواقـع الحضاريـة املسـجلة يف اليونسـكو إىل 5 مواقـع”.

معايل وزير السياحة

أ.�أحمد�بن�عقيل�الخطيب
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إصدار أكر من 440 ألف تأشرية بحلـــول شهـــر مـــارس 2020

تهيئة األرايض والبنية التحتية واملواقع الرتاثية والعمل مع 
القطاع الخاص عى تنفيذ عدد من املشـــاريع السياحية فيها

تراثيـــة وصـــول عـــدد املواقـــع املســـجلة إىل 5 مواقـــع 

إطالق التأشرية السياحية

قامئـــة  يف  األحســاء  واحـــة  إدراج 

اليونسكو للرتاث العاملي عام 2018

تطوير

 مدينة عكاظ



أبرز اإلنجازات
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“سنطوِّر مواقع سياحية وفق أعى املعايري العاملية، 

ونيرسِّ إجراءات إصدار التأشريات للزوار، ونهيئ املواقع 

التاريخية والرتاثية وتطويرها”.

رؤية السعودية 2030

السياحـــــي  القطــاع  تطويــر 

واملحافظة عى الرتاث الوطني

إطالق�التأشرية�السياحية�	

تطوير�مدينة�عكاظ��	

زيادة�عدد�املواقع�املسجلة�يف�قامئة��	

اليونسكو�إىل��5مواقع�تراثية�

زيادة�عدد�مواقع�الرتاث�الوطني�القابلة��	

للزيارة

إنشاء�الجمعية�املهنية�للحرفين��	

السعودين

الجهة�القائدة

الجهة�القائدة



والقديم  واإلسالمي  والعريب  الوطني  الرتاث  مواقع  إحياء  عى  العمل  يف  “سنستمر 

إرثنا العريق  إليها بوصفها شاهداً حياً عى  وتسجيلها دولياً، ومتكن الجميع من الوصول 

وعى دورنا الفاعل وموقعنا البارز عى خريطة الحضارات اإلنسانية”.
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رؤية�السعودية�2030

تسويق  إىل  الوطني  التحول  برنامج  يسعى 

سياحية  كوجهة  السعودية  العربية  اململكة 

تحتية  بنية  تطوير  خال  من  وعامليًّا،  إقليميًّا 

الازمة،  والترشيعات  األنظمة  وإعداد  متقدمة، 

خلق  يف  يسهم  مام  املؤسسية،  القدرات  وبناء 

القطاع  مساهمة  وزيادة  متنوعة،  وظيفية  فرص 

يُعنى  كام  للمملكة،  العام  االقتصاد  يف  السياحي 

من  والوطني  والعريب  اإلسامي  بالرتاث  الرنامج 

به وتصنيفـه  إحيائه واملحافظة عليه والتعريف  خال 

عامليًّا. بها  املعرتف  الرتاثية  املواقـع  قامئة  ضمـن 

تطوير القطاع السياحي 

واملحافظة عى الرتاث الوطني
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 إطالق التأشرية السياحية 

لتطوير�القطاع�السياحي�وتعزيز�مكانة�اململكة�كوجهة�سياحية�،�أُطلقت�التأشرية�السياحية�يف�الربع�
األخري�من�2019،�لتمكن�السياح�األجانب�من�زيارة�اململكة�من�خالل�إصدار�تأشرية�الزيارة�لغرض�السياحة،�

والتي�ُمِنحت�ملواطني��49دولة�عن�طريق�املوقع�اإللكرتوين�أو�فور�وصولهم�إىل�اململكة.

مام ساهم يف:

�إصدار + 440 ألف تأشرية�
بحلول�مارس�من��2020

تسويق�اململكة 
كوجهة سياحية عاملية

إقرار�تنظيامت محفزة لالستثامر يف 
القطاع السياحي�من�القطاع�الخاص�لتتكامل�

مع�املرشوعات�السياحية�الضخمة

تنمية�االقتصاد الوطني�وزيادة�
عدد الوظائف�يف�القطاع�السياحي

إنشاء�مشاريع سياحية كربى�
لتنمية�السياحة�الوطنية

 
الهدف االسرتاتيجي :
تطوير�قطاع�السياحة
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الهدف االسرتاتيجي :
تطوير�قطاع�السياحة

 تطوير مدينة عكاظ

ورش عمل تدريبية 

يف 9 مسارات

شهادات معتمدة

لـ790 شابًا و  731 فتاة

سـعيًا لتطويـر أول وجهـة سـياحية ثقافيـة متكاملـة يف محافظـة الطائـف، تـم العمـل عـى تطويـر مدينـة عـكاظ، التـي تعد أكر 
األسـواق وأشـهرها يف عـرص مـا قبـل اإلسـام، عـر تهيئـة األرايض والبنيـة التحتيـة واملواقـع الثقافيـة، والعمـل مـع القطـاع 
الخـاص عـى تنفيـذ عـدد مـن املشـاريع السـياحية فيهـا إلثـراء تجربـة الـزوار، وتطويـر قـدرات الشـابات والشـباب السـعودين مـن 

خـال إتاحـة وظائـف موسـمية لهم.

تضمنت فعاليات الربنامج:

أمسيات شعرية متنوعة

مواضيع تتعلق بالدراما السعودية والقيم اإلعالمية

فنون ثقافية وشعرية

سري شخصيات تاريخية مؤثرة يف مسرية األدب العريب

الربنامج الثقايف لسوق عكاظ 

يف موسم الطائف 2019
600 ألف 7 أيام

زائر

10 مليون م2

مساحة أرض الفعالية
15 ألف      

وظيفة موسمية



انضامم واحة األحساء إىل 

قامئة اليونسكو للرتاث 

مام أسهم يف: العاملي يف 2018

املواقع املسجلة يف قامئة اليونسكو:

ما مييز واحة األحساء:

� �اختيار�محافظة�األحسـاء�من�	
املجلـس�الوزاري�العـربــي�

للسياحــة�لتـكـون عاصمــــة 
السياحة العربية�يف�2019.

� التعريــف�بالتـــراث الذي          	
تزخـر بــه محافظـة األحســــاء.

أكرب واحة نخيل طبيعية�يف�	 

العامل.

� موقع�جغرايف وتاريخي�مميَّز.	

حلقة وصـــل بن الحضارات 	 

القدميـة�منـــذ�آالف�السنيـن.
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جدة التاريخية

واحة األحساء

الرسوم الصخرية يف حائل

 الدرعية التاريخية

مدائن صالح

 زيادة عدد املواقع املسجلة 

يف قامئة اليونسكو إىل

5 مواقع تراثية

زيادة عدد مواقع الرتاث 

الوطني القابلة للزيارة

سعيًا للتعريف برتاث اململكة اإلسامي 	 
والعريب والوطني، من خال زيادة عدد 

مواقع الرتاث الوطني القابلة للزيارة، 
التي ارتفعت من 241 موقًعا يف 2017 

إىل 354 موقًعا يف 2020.

تـأهيل عدد من املواقع 

الرتاثيـة لتكون وجهـة 

سـيـاحـيـة مميزة، مثل:

� موقـــــــــع�الرجـــاجيـــل	

� موقــع�قلعــــة�زعبـــــل	

� مسجــد�عمـر�بن�الخطاب	

� بئــــــــر�سيــــســــــــــــرا	

� قلعـــــــــــــة�مـــــــــــارد	

 
الهدف االسرتاتيجي :

املحافظة�عى�تراث�اململكة�اإلسالمي�والعريب�والوطني�والتعريف�به
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 إنشاء الجمعية املهنية للحرفين 

مـن قبل الرنامج الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات 
اليدوية )بارع( 

مام أسهم يف: 

� تسجيل�نحو�5,000 حريفٍّ وحرفية�يف�����	
مختلف�مناطق�اململكة.�

� خلق�فرص�تجارية�ووظيفية�متعددة�يف�	
قطاعي�الرتاث�الثقايف�والحرف�اليدوية.

� دعم�الناتج�املحيل�اإلجاميل�يف�القطاع�	
السياحي.

� املحافظـة�عى�الهوية�الوطنية�وتوريثها�	
لألجيال�القـادمـة.

� تسويق�ومتكن�املنتجات�الحرفية�من�الوصول�	
للعاملية.

 
الهدف االسرتاتيجي :

املحافظة�عى�تراث�اململكة�اإلسالمي�والعريب�والوطني�والتعريف�به
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“تأيت زيادة مشـاركة املرأة يف سـوق العمل ضمن األهداف االسـرتاتيجية املسندة لربنامج 

التحـول الوطنـي، التـي تقودهـا وزارة املـوارد البرشية والتنميـة االجتامعية، إذ بلغت نسـبة 

حصة املرأة يف سـوق العمـل 31.8٪ يف 2020.

ويُعـد تعزيـز التنميـة املجتمعيـة وتطويـر القطـاع غري الربحـي أحد املسـاعي الهامـة التي 

تسـعى الـوزارة لتحقيقها ضمن مبادرات برنامـج التحول الوطني، وتشـجيع العمل التطوعي، 

متطـوع  آالف   409 مـن  أكـر  التطوعيـة  األعـامل  مارسـوا  الذيـن  املتطوعـن  عـدد  وصـل  إذ 

ومتطوعـة يف عـام 2020.

كـام يُعـد متكن فئات املجتمـع املختلفة من دخول سـوق العمـل عاماًل رئيسـيًّا لرفع كفاءته 

وجاذبيتـه، إذ أسـهم الربنامـج يف إطـالق مبـادرات نوعيـة عديدة، مـن أبرزها مبادرة تحسـن 

العالقـة التعاقديـة بـن العامـل وصاحـب العمـل، سـعيًا للوصـول إىل سـوق عمـل ُممكِّـن 

للجميع”. وجـاذب 

معايل وزير املوارد البرشية والتنمية االجتامعية

م.�أحمد�بن�سليامن�الراجحي
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رفع جاذبية سوق العمل

تعزيز التنمية املجتمعية وتطوير القطاع غري الربحي

متكن املرأة

الوصول إىل 33.5٪ يف 2020

زيادة معدل املشاركة االقتصادية 

لإلناث السعوديات

زيـادة عـدد املتطوعـن مـن خـال إقـرار نظـام العمـل التطوعـي 
وتدشـن منصـة العمـل التطوعـي

409 آالف  الوصـــول إىل أكر مـــن 

متطـــوع يف 2020

زيادة إنتاجية الوافدين يف سوق العمل من خال إتاحة 
خدمات تشمل: حرية التنقل الوظيفي، والخروج والعودة، 

والخروج النهايئ

مبادرة تحسن العالقة التعاقدية بن العامل 

وصاحب العمل



يزيد  ما  تشكل  إذ  قوتنا،  عنارص  من  مهامًّ  عنرًصا  تعد  السعودية  املرأة  أن  “كام 

عى )50%( من إجاميل عدد الخريجن الجامعين. وسنستمر يف تنمية مواهبها 

مستقبلها  لبناء  املناسبة  الفرص  عى  الحصول  من  ومتكينها  طاقاتها  واستثامر 

واإلسهام يف تنمية مجتمعنا واقتصادنا.”

التقدُّم�يف�عدد�من�املؤرشات�املرتبطة�باملرأة�	أبرز اإلنجازات
برنامج�)قرة(��	
برنامج�)وصول(��	
تشجيع�العمل�عن�بعد��	
تشجيع�العمل�املرن�	
إطالق�منصة�العمل�املرن�	
التدريب�والتوجيه�القيادي�للكوادر�النسائية��	
91تعزيز�دور�املرأة�القيادي�	

رؤية السعودية 2030

متكن

املرأة

الجهة�القائدة
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مؤرش حصة املرأة يف سوق العمل )من إجاميل القوى العاملة(

مؤرش معدل املشاركة االقتصادية لإلناث السعوديات

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

%21.2

%17

%23.6

%20.3

%27.3

%26.2

%31.8

%33.5

التقدُّم يف عدد من املؤرشات املرتبطة باملرأة

مؤرش )املرأة، أنشطة األعامل، والقانون( الصادر عن مجموعة البنك الدويل

2017

31.8 نقطة

من�100

تقرير�املرأة،�أنشطة�األعامل،�والقانون�2021تقرير�املرأة،�أنشطة�األعامل،�والقانون�2020تقرير�املرأة،�أنشطة�األعامل،�والقانون�2018

70.6 نقطة

من�100

80 نقطة

من�100

2021 2020

تجاوز مستهدف 2020 يف
الوصول إىل %27.6 

تجاوز مستهدف 2020 يف
الوصول إىل %26.15 

 
الهدف االسرتاتيجي :

زيادة�مشاركة�املرأة�يف�سوق�العمل
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 برنامج )قرَّة(

بوابة إلكرتونية موحدة تجمع كل ما يخص قطاع رعاية األطفال يف اململكة، لخلق جرس 

مراكز  عن  الباحثن  األمور  ألولياء  وتسويقها  خدماتها  لطرح  الضيافة  مراكز  بن  تواصل 

لتسجيل أبنائهم، ومتكن املرأة العاملة من االلتحاق بسوق العمل واالستمرار فيه.

آلية الدعم

مدة الدعم

800600500400
ريال�شهريًّاريال�شهريًّاريال�شهريًّاريال�شهريًّا

العام الرابعالعام الثالثالعام الثاينالعام األول

3,557 مستفيدة بنهايــة 2020

الخاص  القطاع  العاملة يف  الرنامج املرأة السعودية  يخدم 

ن ال تتجاوز أجورهن  التأمينات االجتامعية، ممَّ واملسجلة يف 

تسجيل  رسوم  تكلفة  من  جزء  تغطية  خال  من  ريال،  آالف   8

بوابة  يف  املسجلة  املراكز  بأحد  السادسة  سن  تحت  طفلن 

قرة.

أهداف الربنامج:

� تطوير�خدمات�قطاع�رعاية�األطفال�وتحسن�بيئتها.	

� زيادة�نسبة�النساء�السعوديات�العامالت�يف�القطاع�الخاص.	

� خلق�حلول�مبسطة�لألمهات�السعوديات�العامالت�يف�القطاع�	
الخاص.

 
الهدف االسرتاتيجي :

زيادة�مشاركة�املرأة�يف�سوق�العمل
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ــكان  ــن وإىل م ــل م ــات والتنق ــدي املواص ــة تح ــر معالج ــرأة ع ــل امل ــتدامة عم ــدف اس به
ــع  ــاون م ــبة، بالتع ــة مناس ــة وبتكلف ــودة عالي ــل بج ــات النق ــم خدم ــال تقدي ــن خ ــل، م العم

ــات. ــه املركب ــات توجي تطبيق

رشوط الربنامج:

ملن ال يتجاوز أجرها من  18 – 60 سنةالنساء السعوديات العامالت

الشهري 8000 ريال

أهداف الربنامج:

برنامج )وصول(

ال يزيد مجموع اشرتاك التأمينات 

االجتامعية عن 36 شهرًا

دعم النساء العامالت عرب صندوق تنمية املوارد البرشية )هدف(، من خالل:

تغطية 80% من تكلفة كل رحلة 

بن�املنزل�ومقر�العمل�شهريًا.

الحد األعى من الدعم:

ريال شهريًا 

ملن�تتقاىض��6,000ريال�أو�أقل.�
1100800

� زيادة�مشاركة�املرأة�يف�سوق�العمل.	

� متكن�املرأة�من�العمل�يف�القطاع�الخاص.	

� دعم�املرأة�العاملة�يف�تخطي�صعوبات�املواصالت.	

� دعم�االستقرار�الوظيفي�للمرأة�العاملة.	

 
الهدف االسرتاتيجي :

زيادة�مشاركة�املرأة�يف�سوق�العمل

+85 ألف مستفيدة

بنهايــة 2020

العمر

24 شهرًا 

من�تاريخ�أول�رحلة�يف�الربنامج.
املدة

ريال شهريًا 

ملن�تتقاىض��6,001-��8,000ريال.
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 تشجيع العمل عن بعد

 تهدف املبادرة إىل تلبية احتياجات فئتن أساسيتن 
من القوى العاملة الوطنية لالتحاق بسوق العمل، 
خال  من  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  النساء  وهام 
تقديم فرص وظيفية تتجاوز حواجز عدم توفر وسائل 
النقل، وعدم ماءمة مكان العمل، ويقوم العمل عن 
بُْعد عى أساس التعاقد الرسمي والخضوع لقوانن 
االجتامعية  التأمينات  يف  والتسجيل  العمل  أنظمة 

وبرنامج “نطاقات”.

أبرز اإلنجازات:

تدشن بوابة تشجيع العمل عن بعد  . 1

� �لتمكن�أصحاب�املنشآت�من�الوصول�الحتياجهم�من�املوارد�	

البرشية�والتعاقد�مع�الكفاءات�الوطنية�املتخصصة.

� لتوفري�فرص�عمل�مالمئة�للمواطنن�واملواطنات�ممن�ال�	

تسمح�ظروفهم�بالخروج�يوميًّا�ملقر�العمل.

رشاكات لدعم العمل الحر. 2

� الحرف�	 وتطوير� لتنمية� الوطني� الربنامج� مع� اتفاقية� توقيع�
والصناعات�اليدوية�)بارع(،�بهدف�متكن الحرفين السعودين 

من االنضامم لربنامج العمل الحر.

� يف 	 والعامالت  للعاملن  الحر  العمل  دعم  برنامج  إطالق� �
وزارة� بن� بالرشاكة� املوجَّه� النقل  مركبات  توجيه  نشاط 

للنقل� العامة� والهيئة� االجتامعية� والتنمية� البرشية� املوارد�
ورشكة�عمل�املستقبل�وصندوق�تنمية�املوارد�البرشية.

� خدمة 	 يف  للسعودين  الحر  العمل  دعم  برنامج  إطالق� �
مع� بالرشاكة� اإللكرتونية،� التطبيقات  عرب  الطلبات  توصيل 

املوارد� تنمية� وصندوق� املعلومات،� وتقنية� االتصاالت� هيئة�
البرشية�“هدف”،�وقد�تم�إصدار 59,763 وثيقة عمل حر�خالل�

األسبوع�األول�من�اإلطالق.

� مع�	 بالرشاكة� الحرة،� األعامل  لتمويل  )نفاذ(  برنامج  إطالق�
أو� الخربات� املواطنن�ذوي� لتمكن� االجتامعية،� التنمية� بنك�
الحصول�عى� من� الحر،� العمل� الراغبن�مبامرسة� املهارات،�

متويل�ميرس�للبدء�يف�مجالهم�أو�التوسع�فيه.

� إطالق�حملة�توعوية�واسعة�النطاق�ملدة�14 يوًما،�استهدفت�	
40%�من األفراد�و�60%�من أصحاب املنشآت،�لخلق�فرص�للعمل�

عن�بعد،�وعرض�تجارب�ناجحة�لرشكات�استثمرت�يف�هذا�النمط.

� لتطوير�أعامل�	 الخاص� القطاع� 10 رشكات�من� عقد�ورشة�عمل�مع�
املمكن� من� التي� واألنشطة� املهن� ومناقشة� االتصال� مراكز�
الورشة�يف� حيث�ساهمت� القطاع،� وتنمية�هذا� تعهيدها�وسبل�
لتنظيمه� القطاع� ستواجه� التي� والعوائق� التحديات� عى� التعرف�
وتشغيل�نشاط�التعهيد،�باإلضافة�إىل�تحديد�مهن�مناسبة�لإلناث�
هذه� دعم� متطلبات� تالئم� التي� املحفزات� ووضع� املناطق� يف�

الفئة�للعمل�عن�بعد.

حمالت توعوية لتشجيع العمل عن بعد. 3

خلق فرص 

للعمل عن 

بعد

عقد ورشة عمل 	 

مع 10 رشكات من 

القطاع الخاص

توعية واسعة 

ألصحاب املنشآت 

و األفراد

 
الهدف االسرتاتيجي :

زيادة�مشاركة�املرأة�يف�سوق�العمل
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ــة  ــوى البرشي ــة إلدارة الق ــاة عرصي ــل قن ــاب العم ــح أصح ــرن، ملن ــل امل ــاملة بالعم ــن ش ــر قوان ــادرة إىل تطوي ــدف املب ته

ــة. ــاءة ومرون ــر كف ــة أك ــا بطريق وتفعيله

أبرز اإلنجازات:

إصدار قرار “تنظيم العمل املرن”	 

تنظيم� وذلك�من�خالل� دخلهم،� بزيادة� الراغبن� للعاملن� وتوفري�وظائف� للباحثن�عن�عمل،� إيجاد�فُرص�وظيفية� بهدف�
د�عى�أساس� العالقة�التعاقدية�بن�الباحثن�عن�عمل�وأصحاب�العمل�يف�القطاع�الخاص�من�خالل�التعاقد�مبرونة�بأجور�تُحدَّ
الخدمة،�ونظام� االلتزام�بأي�منافع�أخرى�مثل:�اإلجازات�مدفوعة�األجر،�ومكافأة�نهاية� )أقل�وحدة�لألجور(�دون� الساعة�

العمل�اإلضايف.

تشجيع العمل املرن

ساعات�عمل�أقل�ومرونة�أكرب.	�

�ال�يشرتط�التفرغ،�وبدون�فرتة�تجربة.	�

�ال�يتطلب�مؤهاًل�وال�خربة�سابقة.	�

�يسمح�بالتعاقد�مع�أكرث�من�جهة�يف�الوقت�نفسه.	�

�يوفر�مصدر�دخل�إضايف�للطلبة�والطالبات�والباحثن�عن�عمل.	�

�يحق�ملامرس�العمل�املرن�التسجيل�يف�التأمينات�االجتامعية.	�

�ميّكن�الرشكات�من�التعاقد�مع�القوى�العاملة	�
بالساعة�بطريقة�مناسبة�وسهلة.

�يقلل�تكاليف�التوظيف.	�

�يلبي�احتياجات�القطاع�الخاص�الطارئة�واملوسمية.	�

�يحتسب�املوظف�بالعقد�املرن�يف�برنامج�)نطاقات(	�

من�	� االستفادة� من� واملتوسطة� الصغرية� املنشآت� أصحاب� �ميكِّن�
ذوي�الخربات�الطويلة�من�موظفي�القطاع�الخاص.

مميزات العمل املرن للرشكات مميزات العمل املرن للعاملن

أهداف النظام:

� خلق�مزيد�من�الفرص�الوظيفية�للمواطنن.	

� تلبية�احتياجات�القطاع�الخاص�من�الكوادر�الوطنية.	

� متكن�املرأة�من�العمل�واالستفادة�من�الفرص�املتاحة�لها.	

� زيادة�إنتاجية�القطاع�الخاص�بتوفري�عقود�أكرث�مالءمة�للحاجة�اإلنتاجية.	

 
الهدف االسرتاتيجي :

زيادة�مشاركة�املرأة�يف�سوق�العمل



97

بوابــة إلكرتونيــة لتوثيــق عقــود العمــل املــرن، يتــم فيهــا إنشــاء العقــود بواســطة 

ــة  ــى املنص ــا ع ــا وحرصه ــود إلكرتونيً ــق العق ــة، لتوثي ــزودي الخدم ــآت أو م املنش

فقــط، مــام يحفــظ حقــوق الطرفــن.

الفئات املستفيدةمميزات املنصة

إطالق منصة العمل املرن

 الباحثون عن عمل	 

 الطالب والطالبات	 

ربات البيوت 	 

 موظفو القطاع الخاص الراغبون  بزيادة دخلهم 	 

 منشآت القطاع الخاص مبختلف أحجامها	 

موثوقية

متكن

عمل

حوكمة عملية التوظيف عن طريق 

توثيق العقود

 دعم املهتمن مبامرسة العمل املرن

تنويع الفرص للباحثن عن عمل

 
الهدف االسرتاتيجي :

زيادة�مشاركة�املرأة�يف�سوق�العمل
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تطويـر برامج تدريبيـة وتـوجيهيـة تستهدف تحسن مهارات النساء العامات ورفـع نسبـة توظيفهن يف املـناصـب 

القـياديـة  )مستويات اإلدارة العليا والوسطى(. 

 أهداف املبادرة

� تأسيس�وخلق�برنامج�عاملي�بكفاءات�عالية�لتدريب�القيادات�النسائية.	

تخريج�نخبة�من�القياديات�الاليت�من�شأنهن�رفع�نسبة�توظيف�املرأة�يف�املناصب�القيادية�عن�طريق�توفري�	�
كفاءات�لرفع�نسبة�مشاركة�املرأة�يف�االقتصاد�السعودي.

مشاركة�خريجات�برنامج�القيادات�النسائية�يف�املحافل�الدولية�ومتثيل�الوطن.	�

 التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية

أسهمت املبادرة يف تدريب وتوجيه 506 من النساء العامالت حول اململكة، مقسامت إىل 

فئتن:

فئة القياديات 

الكفاءة�املالمئة� العليا�ولديها� التي�تشغل�منصبًا�قياديًّا�يف�اإلدارة� القيادية�هي�
الرائدة�يف� السعودية� املرأة� منوذج� ومتثيل� املجتمع� األثر�يف� وإحداث� للقيادة�

مجال�العمل.�

فئة املديرات 

املديرة�هي�التي�تشغل�منصب�مديرة�قسم�أو�رئيسة�إدارة�يف�املستويات�اإلدارية�
الوسطى.�

قيادية

مديرة

260

246

 
الهدف االسرتاتيجي :

زيادة�مشاركة�املرأة�يف�سوق�العمل
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لنظام  التابعة  الحكومية  القطاعات  جميع  يف  للمرأة  النوعية  املشاركة  نسبة  زيادة  عر  الجنسن،  بن  التوازن  تحقيق  بهدف 

الخدمة املدنية، عى جميع املستويات الوظيفية، وتقليص الفجوة النوعية بن النساء والرجال، وإيجاد بيئة عمل محفِّزة للمرأة 

من خال تقلُّدها للمناصب الوظيفية القيادية.

أبرز أنشطة املبادرة:

� مرشوع�متكن�القياديات�النسائية�يف�مواقع�اتخاذ�القرار.	

� مرشوع�تحقيق�التوازن�بن�الجنسن�يف�الخدمة�املدنية.	

� مرشوع�اسرتاتيجية�العمل�عن�بعد�يف�الخدمة�املدنية.	

تعزيز دور املرأة القيادي

تسجيل نجاحات القياديات يف ظل رؤية 2030.	 

االختيار األمثل للنساء السعوديات لتمثيل اململكة محليًّا ودوليًّا.	 

تكافؤ 	  لضامن  مشاركتها،  وزيادة  وقدراتها  املرأة  طاقات  استثامر 
الفر ص بن الجنسن.

 متكن املرأة من تقلد املناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا 	 
يف األجهزة الحكومية.

املنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية )قياديات(

 
الهدف االسرتاتيجي :

زيادة�مشاركة�املرأة�يف�سوق�العمل

� مرشوع�دور�ضيافة�األطفال�يف�مقرات�العمل.	

� املنصة�الوطنية�للقيادات�النسائية�السعودية�)قياديات(	

هي�منصة�تفاعلية�تحوي�قاعدة�بيانات�القيادات�الوطنية�النسائية�لتسهيل�الوصول�لهن�سواًء��من�القطاع�العام�

ومؤسسات�القطاع�الخاص�ومؤسسات�املجتمع�املدين،�وتهدف�إىل:
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100100100100

ز القطاع غري الربحي عى تطبيق معايري الحوكمة الرشيدة،  “سنحفِّ

عى  كذلك  ونعمل  وتدريبها،  الكفاءات  استقطاب  عملية  ونسهل 

غرس ثقافة التطوع لدى أفراد املجتمع”.

100

رؤية السعودية 2030

100100100100

تعزيز التنمية املجتمعـــية 

وتطوير القطاع غري الربحي

أبرز اإلنجازات

نظام�العمل�التطوعي��	
إطالق�منصة�العمل�التطوعي��	
اسرتاتيجية�املسؤولية�االجتامعية�للرشكات��	
منصة�)وقفي(��	
املنصة�الوطنية�للتربعات�)تربع(�	
نظام�الضامن�االجتامعي�الجديد�	
دعم�منو�األرس�املنتجة�وزيادة�مساهمتهم�يف�الناتج�املحيل�	

الجهة�القائدة

مركز )هبة( ملتازمة داون أحد مبادرات املهيدب لخدمة املجتمع
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نظام العمل التطوعي

أهداف نظام العمل التطوعي

� تعزيز�االنتامء�الوطني�والعمل�اإلنساين�واالجتامعي.	

� تنمية�قدرات�املتطوعن�و�توجيهها�نحو�األولويات�الوطنيـة.	

� تعزيز�املسؤولية�االجتامعية�لدى�أفراد�املجتمع�ومؤسساته.	

وضع اسرتاتيجيات وآليات تنظيم العمل التطوعي.	 

وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية.	 

اإلرشاف عى قواعد البيانات الخاصة باملتطوعن.	 

إبراز الجهود التطوعية يف اململكة عى 	 
املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.

دعم تنظيم املؤمترات والندوات وتشجيع البحوث 	 
والدراسات املتعلقة بالعمل التطوعي.

مهــام نظام

العمل التطوعي

101

 
الهدف االسرتاتيجي :

تشجيع�العمل�التطوعي

� تنظيـم�العالقة�بن�أطراف�التطوع.	

� تنظيم�العمل�التطوعي�وتطويره�ونرش�ثقافته.	

� تحديد�حقوق�وواجبات�أطراف�التطوع.	
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 إطالق منصة العمل التطوعي

2020

2019

2018

2017

2016

409,123
متطوع

192,448
متطوع

96,000
متطوع

56,000
متطوع

34,000
متطوع

مميزات منصة العمل التطوعي:

� ربط�معلومات�املتطوعن�مبركز�املعلومات�الوطني.	

� استعراض�مؤرشات�العمل�التطوعي�بشفافية.	

� ربط�املتطوعن�مبختلف�القطاعات�الحكومية�وغري�الربحية.	

� تيسري�الوصول�للفرص�التطوعية�بحسب�االهتاممات.	

� بعد،�وفرص�	 عن� مثل:�فرص� متنوعة،� تطوعية� توفري�فرص�

لذوي�اإلعاقة.

� التطوعية�	 بالفرص� وسجل� فورية� تطوع� شهادات� إصدار�

املنجزة.

� رصد�ساعات�العمل�التطوعي�وتوثيق�تفاصيله.	

� توفري�الدورات�التدريبية�واملهارية.	

� يف�	 املتطوعون� ليسهم� التطوعية”� الفرص� “بنك� إتاحة�
صناعة�فرص�تتبناها�الجهات�املشاركة.

 
الهدف االسرتاتيجي :

تشجيع�العمل�التطوعي

+409 آالف

جهة�مستفيدة�من�الدورات�واالستشارات

مستفيد�من�التدريب�واالستشارات

متطوع،�وتجاوز�مستهدف��2020

يف�الوصول�إىل��300ألف�متطوع

+156 ألف
فرصة�تطوعية

+33 مليون
ساعة�تطوعية

+21 مليون
مستفيد�من�الفرص�التطوعية

75
ورشة�عمل�ودورة�تدريبية

+80 ألف

3,125
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 تدشن اسرتاتيجية املسؤولية االجتامعية للرشكات

تضمنت�االسرتاتيجية�تحليل�واقع�املسؤولية�االجتامعية�
ألفضل� معيارية� ومقارنة� اململكة،� يف� للرشكات�
املامرسات�الدولية�يف�املجال،�وذلك�لتعزيز�املسؤولية�
ممنهًجا� عماًل� لتكون� السعودية� للرشكات� االجتامعية�

يتسم�بالتأثري�التنموي�املستدام.

يف  االجتامعية  املسؤولية  ثقافة  “ترسيخ 

قطاعات التنمية كافة لتعزيز مساهمة الرشكات 

أثر  التي لها  يف برامج املسؤولية االجتامعية، 

يف تنمية املجتمع والبيئة واالقتصاد”.

رؤية االسرتاتيجية

منصة )وقفي(

تستقبل�املنصة�املساهامت�املجتمعية�من�خالل�حزمة�من�املنتجات�
واملرشوعات�الوقفية�والتنموية�للكيانات�غري�الربحية.

مجاالت الدعم والفئات إحصائيات املنصة بنهاية 2020:أهداف منصة )وقفي(:

املستهدفة:

� املجتمعيـة�	 املشـاركة� تعزيـز�
وقفيــــة� منتجــــات� بتقديـــــم�

مبتكـــرة. وتنمويـــة�

� مشـاركة�جميـع�فئـات�املجتمع�	
يف�دعـــــــم�املرشوعـــــــــات�

الوقفيـــة�والتنمويـة.

� املنـــــح�	 عمليــــات� تسهيــــل�
املسـاهمة� فــــي� للراغبيـــن�
محفــزة. تنظيميـة� بيئـة� وفـــق�

� تقديـم�منصة�آمنـة�قامئة�عى�	
شـفافية�الدعم�وقياس�أثره.

� تعزيــــــز�دور�األوقـــــــاف�يف�	
التنميـــة�والتكافـل�االجتامعـي.

� املاليـة�	 االسـتدامة� تحقيـق�
وتلبيـة� الربحـي� غيـــر� للقطـاع�

التنــمويـــة. االحتياجـــــــات�

� ضيوف�الرحمن.	

� الرعاية�الصحية.	

� املرشوعات�التعليمية.	

� املرشوعات�اإلغاثية.	

� املجال�البيئي.	

� املنتجات�الوقفية.	

� الدعم�االجتامعي.	

� املجتمعـــي�	 الصنـــــدوق�

آثـار�كورونـا. للتخفيـف�مـن�

16,438,129

37,216

رياالً

مساهاًم

 
الهدف االسرتاتيجي :

تعزيز�قيام�الرشكات�مبسؤولياتها�االجتامعية

 
الهدف االسرتاتيجي :

متكن�املنظامت�غري�الربحية�من�تحقيق�أثر�أعمق
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 املنصة الوطنية للتربعات )تربع(

+148 ألف متربع +252 ألف مستفيد

ســعيًا لحوكمــة الترعــات وضــامن وصولهــا ملســتحقيها بــكل يــرس وســهولة لرفــع 

تصنيــف اململكــة يف مــؤرش “العطــاء العاملــي”، وذلــك لتحقيــق كفــاءة عمــل 

القطــاع غــري الربحــي، حيــث تضــم املنصــة مبــادرات املنظــامت األهليــة املعتمــدة.

إحصائيات املنصة بنهاية 2020:

 
الهدف االسرتاتيجي :

متكن�املنظامت�غري�الربحية�من�تحقيق�أثر�أعمق

دعم منو األرس املنتجة وزيادة مساهمتهم 

يف الناتج املحيل

 مام ساهم يف:

� تنظيم�أوضاع�األرس�املنتجة�وضبط�طريقة�عملها�وجعلها�كيانات�	
مستقلة�بذاتها.

� تدريب�األرس�املنتجة�وتأهيلها�وتسويق�منتجاتها.	

� إيجاد�بيئة�عمل�ومنافذ�مالمئة�لتزاول�األرس�املنتجة�نشاطاتها.	

� توسيع�مشاركة�املرأة�السعودية�وذوي�اإلعاقة�والعاطلن�عن�	
العمل�يف�التنمية�االقتصادية.

� املساهمة�يف�تحويل�رشيحة�من�األرس�من�مستهلكة�إىل�منتجة.	

من خالل:

اعتامد الئحة األســر املنتجــة�وتفعيلهــا.	�

األرس 	� قطاع  يف  عامالً   62,865 من� أكرث� دعم�
املنتجة�من�قبل�بنك�التنمية�االجتامعية.

 
الهدف االسرتاتيجي :

زيادة�مساهمة�األرس�املنتجة�يف�االقتصاد

نظام الضامن االجتامعي الجديد

صدور املرسوم املليك رقم )م/32( وتاريخ 1442/4/4هـ، القايض 

يتوقع  حيث  الجديد،  االجتامعي  الضمـان  نظام  عى  باملوافقة 

انضمـام عدد أكر مـن املستحقيـن، ممـا سيوفـر لهم حياة كرمية، 

القادرين  وتحفيز  التأهيل  وإعادة  الازم  الدعم  توفري  خال  من 

منهم عى العمل.

 
الهدف االسرتاتيجي :

متكن�املواطنن�من�خالل�منظومة�الخدمات�االجتامعية
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أبرز اإلنجازات

متكن�اندماج�ذوي�اإلعاقة�يف�سوق�العمل��	

تحسن�العالقة�التعاقدية�بن�العامل�وصاحب�العمل��	

إطالق�خدمة�التسوية�الودية�للخالفات�العاملية��	

الربنامج�الوطني�االسرتاتيجي�للسالمة�والصحة�املهنية��	

توثيق�ورقمنة�عقود�العمل��	

رفع جاذبية

سوق العمل

الجهة�القائدة
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متكن اندماج األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف سوق العمل

أهداف شهادة مواءمة:  من خالل:

زيادة�فرص�عمل�األشخاص�ذوي�اإلعاقة.�	

االستفادة�من�املهارات�والقدرات�املهدرة�لألشخاص��	

ذوي�اإلعاقة.

توفري�أفضل�الطرق�واملامرسات�للمنشآت�بهدف��	

تجهيزها�لتكون�بيئات�عمل�موامئة�لذوي�اإلعاقـة.

التجارية 	  املنشآت  لجميع  اإللزامي  القرار  إصدار 

برتكيب ُمنزلق لألشخاص ذوي اإلعاقة، بالتنسيق بن 

هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ووزارة الشؤون 

البلدية والقروية واإلسكان.

توقيع مذكرة تعاون بن هيئة رعاية األشخاص ذوي 	 

)هدف(  البرشية  املوارد  تنمية  وصندوق  اإلعاقة 

ومتكن  والتوظيف  والتأهيل  التدريب  برامج  لدعم 

الخدمات  جودة  وتحسن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

مة لهم. املقدَّ

مام يسهم يف: 

متكن ذوي اإلعاقة من دخول سوق العمل.  	

الحصول عى التقارير اإلحصائية والنوعية الخاصة  	
بذوي اإلعاقة.

حل معوقات التوظيف التي يواجهها ذوو اإلعاقة. 	
حصول 711 منشأة عى شهادة مواءمة، التي متكِّن 	 

املنشآت الراغبة بتطوير بيئات أعاملها من أن تكون 

أكر شمولية ومساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 
الهدف االسرتاتيجي :

متكن�اندماج�ذوي�اإلعاقة�يف�سوق�العمل

٪12
ــخاص ذوي  ــن األشـ ــن مـ ــبة العاملـ نسـ

اإلعاقـــة القادريـــن عـــى العمـــل يف 

2020
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 تحسن العالقة التعاقدية بن العامل وصاحب العمل

أهداف املبادرة:

أبرز اإلنجازات:

تُسهم املبادرة يف:

رفع االلتزام بنظام العمل.	 

حامية الحقوق املالية للعاملن.	 

زيادة إنتاجية الوافدين العاملن يف سوق العمل.	 

زيادة التنافسية ورفع جاذبية سوق العمل يف اململكة.	 

حـل مشكلـة اإلتجـار بالبشـر والســوق الســوداء للعاملــة           	 
الهاربة واملخالفة.

إطاق خدمات جديدة، تشمل: حرية التنقل الوظيفي،  	
والخروج والعودة، والخروج النهايئ.

توثيق ورقمنة عقود العمل بالتكامل مع املؤسسة العامة  	
للتأمينات االجتامعية.

إطاق اللوائح واألنظمة املعدلة للتنقل وحاالت الغياب. 	

ثة لنظام العمل وملحقاتها. 	 اعتامد الائحة التنفيذية املحدَّ

إطاق حمات توعوية للعامل وصاحب العمل حول التغيري  	
يف اللوائح واألنظمة.

عقد ورش عمل بقيادة وزير املوارد البرشية والتنمية  	
االجتامعية مع أصحاب العمل لتقييم أثر املبادرة.

إطاق الدليل اإلرشادي ملخالفات العاقة التعاقدية  	
والتزامات صاحب العمل.

تحسن ظروف عمل الوافدين. 	

رفع مستوى اإلنتاجية وزيادة كفاءة سوق العاملة الوافدة. 	

 تقليص التباين بن مزايا العاملن السعودين والوافدين،  	
مام سينعكس عى تحسن نسبة التوطن.

تحسن ترتيب اململكة عى الصعيد الدويل يف املؤرشات  	
ذات العاقة بظروف عمل الوافدين.

 إطالق خدمة التسوية الودية للخالفات العاملية

مام أسهم يف:

تقليل متوسط الفرتة الزمنية ملعالجة القضية العاملية.	 

رفع نسبة الصلح يف التسوية الوديَّة. 	 

إجراء أكر من 38,259 تسوية ودية.	 

يف كافة مناطق اململكة وإدارات التسوية الودية مبكاتب العمل 
التابعة لها، بهدف أمتتة إجراءات التسوية الودية للخافات العاملية 
وجدولة  ومراجعتها،  الدعوى  طلبات  إنشاء  ويشمل   ،%100 بنسبة 

املهام وإسنادها للمصلحن إلكرتونيًّا.

+243 مليون ريال

إجاميل املبالغ املسرتدة 
يف 2020

الهدف االسرتاتيجي :
تحسن�ظروف�العمل�للوافدين



عنوان الصفحة

108108

 إطالق الربنامج الوطني االسرتاتيجي 

للسالمة والصحة املهنية

موافقة مجلس الوزراء باملصادقة عى اتفاقيات منظمة 	 
القواعد الصحية يف  120، يف شأن  العمل الدولية رقم 

التجارة واملكاتب لعام 1949م.

موافقة مجلس الوزراء عى السياسة الوطنية للسالمة 	 
والصحة املهنية.

والصحة 	  السالمة  إدارة  الئحة  باعتامد  وزاري  قرار  إصدار 
املهنية. 

والصحة 	  السالمة  مهنة  بتوطن  وزاري  قرار  إصدار 
املهنية.

انعقاد امللتقى الوطني للسالمة والصحة املهنية يف 	 
العامن 1439 و 1441 هـ.

تدريب املفتشن عى أنظمة الصحة والسالمة املهنية 	 
لفعالية وزيادة الرقابة يف املنشآت 

تحتوي 	  التي  املهنية  والسالمة  الصحة  منصة  إطاق 
عى األنظمة واللوائح، والواجبات، والخدمات اإللكرتونية، 
اسرتاتيجية  إىل  باإلضافة  والتقارير،  اإلحصائيات  وأحدث 

السامة والصحة املهنية.

إطاق البوابة اإللكرتونية للتقييم الذايت للمنشآت.	 

توثيق ورقمنة عقود العمل

إطاق نظام حامية األجور اإللكرتوين للمنشآت الصغرية 	 
من  إداري،  نظام  لديهـا  ليس  التـي  واملتوسطـة 

خال املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.

إطاق منصة “ُمدد” لتوثيق العقود وحامية األجور.	 

إطاق خدمات توثيق ورقمنة العقود بالتكامل مع 	 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.

إطاق العقد اإللكرتوين املوحَّد الستقدام العاملة 	 
املنزلية لضامن حقوق جميع األطراف.

لضامن التزام أصحاب األعامل برفع وتحديث معلومات عقود العمل 

السعودين،  وغري  السعودين  الخاص،  القطاع  مبوظفي  الخاصة 

من  دوري  بشكل  العاملن  قبل  من  املدخلة  البيانات  صحة  وتأكيد 

خال خدمة إلكرتونية.

أبرز اإلنجازات:

نسبة االمتثال بنظام حامية 

األجور للعاملة الوافدة

2017

2020

%50

%66.4

الهدف االسرتاتيجي :
تحسن�ظروف�العمل�للوافدين

أبرز اإلنجازات:
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“أسـهمت مبادرات برنامج التحول الوطني يف رفع الكفاءة التشـغيلية للمنظومة 

العدلية، وتحسـن تجربة املسـتفيد، وتأهيـل الكوادر العدليـة وتطويرها، وتقديم 

)القضـاء،  الـوزارة:  قطاعـات  جميـع  يف  عاليـة  وبجـودة  مميـزة  عدليـة  خدمـات 

والتوثيـق، والتنفيـذ، والصلـح( وغريهـا. وقـد جرى إطـالق العديد مـن املرشوعات 

الداعمـة، لتحقيـق العدالة الناجزة، والكفـاءة التوثيقية، واألمـن العقاري، وإعادة 

لهـم  وتسـهل  املسـتفيدين  مصلحـة  يف  تصـب  عاليـة،  وجـودة  بفاعليـة  الحـق 

الحصـول عـى الخدمـات العدليـة بكل يـرس، وتحقـق رضاهـم وإعجابهم”.

معايل وزير العدل

د.�وليد�بن�محمد�الصمعاين
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اكتامل  من  والتأكد  قيدها  قبل  القضية  ملف  جاهزية  رفع  يف  املركز  أسهم 

املتطلبات األساسية قبل إحالتها إىل الدائرة القضائية

مليون عملية من خالل مركز تدقيق الدعاوى

أسهمت أمتتة الخدمات العدلية يف تعزيز الشفافية وتحسن جودة الخدمات 

مة للمواطنن املقدَّ

82% من خدمات وزارة العدل تقدم إلكرتونيًّا

 تتيح الخدمة الرتافع من خال بوابة ناجز دون الحاجة ملراجعة املحكمة

خدمة التقايض اإللكرتوين
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مة،  املقدَّ الخدمات  مستوى  لرفع  الالزمة  القدرات  “سنهيئ 

ق مع السلطات الترشيعية لتعديل األنظمة ذات العالقة  وسننسِّ

بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود”.

رؤية السعودية 2030

111

أبرز اإلنجازات

التقدُّم�يف�عدد�من�املؤرشات�العدلية�العاملية��	

بوابة�)ناجز(��	

منصة�)ترايض(��	

متكن�األفراد�من�مامرسة�املصالحة�بسندات�تنفيذية�	

تدشن�مركز�العمليات�العديل��	

إطالق�منصة�املزاد�اإللكرتوين��	

إطالق�خدمة�السداد�اإللكرتوين�يف�تنفيذ�األحكام��	

تدشن�منصة�)نافذ(�للسندات�التنفيذية��	

التقايض�اإللكرتوين�	

مركز�تدقيق�الدعاوى�	

املحاكمة�عن�بعد�	

توثيق�الجلسات�القضائية�	

مركز�ناجز��	الجهة�القائدة

مركز�االتصال�املوحد��1950	

إطالق�خدمة�كتابات�العدل�املتنقلة��	

تدشن�مراكز�)شمل(��	

الرتجمة�عن�بعد�	

مركز�الرتجمة�املوّحد��	

التطوير�الترشيعي�للقطاع�العديل�	

نظام�املحاكم�التجارية�الجديد�والئحته�التنفيذية�	

إنشاء�مركز�اإلسناد�والتصفية�)إنفاذ(�	

االرتقـاء بجــودة 

الخدمات العدلية
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تقدُّم اململكة العربية السعودية يف عدد من 

املؤرشات العدلية العاملية

أبرز ما جاء يف تقرير التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي

كام أظهر تقرير سهولة مامرسة األعامل 2020 الصادر عن البنك الدويل

19

51

م اململكة يف مؤرش  تسجيل امللكية العقارية بـ13 مركزًا لتحل  تقدُّ

يف املركز 19 عامليًّا.

م اململكة يف مؤرش  إنفـاذ العقود بــ35 مركزًا لتحل يف املركـز  تقدُّ

51 عامليًّا.

عامليًّا

عامليًّا

م اململكة يف مؤرش كفاءة اإلطار القانوين للطعن يف اللوائح          18 تقدُّ

بـ11 مركزًا لتحل يف املركز الـ18 عامليًّا.
عامليًّا

م اململكة يف مؤرش االستقالل القضايئ بـ8 مراكز لتحل يف 16 تقدُّ

املركز الـ16 عامليًّا. عامليًّا

تقدُّم اململكة يف مؤرش  كفـاءة اإلطار القانوين لتسوية النزاعات          17

بـ 4 مراكز لتحل يف املركز الـ17 عامليًّا.
عامليًّا



عنوان الصفحة

113113

 بوابة )ناجز(

بوابة إلكرتونية موحَّدة لتقديم الخدمات العدلية لارتقاء بجودة الخدمات و زيادة رضا املستفيدين 
منها، وتخفيف الضغط عى كتابات العدل ورسعة إنجاز املعامات، وتحقيق كفاءة اإلنفاق 

التشغييل للمرافق الحكومية، و تيسري التعامات القضائية وزيادة موثوقيتها.

120 خدمة عدلية عر البوابة70 ألف زائر للبوابة يوميًّا

أبرز الخدمات الذاتية:

اإلفراغ العقاري اإللكرتوينالتقايض اإللكرتوين

القضاء

التوثيق

التنفيذ

27 خدمة متاحة

11 خدمة متاحة

22 خدمة متاحة

التقدم بطلبات التنفيذ

صحيفة الدعوى	 

استام صك الحكم	 

املصادقة عى األحكام	 

إضافة ممثل نظامي	 

طلبات اإلنهاءات	 

إصدار الوكاالت	 

التحقق من طلبات التنفيذ	 

طلب االعرتاض عى حكم	 

فسخ الوكاالت	 

خدمات التحقق	 

خدمات املحامن	 

تحديث الصك العقاري	 

االستعام عن الوكاالت	 

إنهاء أو إمهال طلب التنفيذ	 

رصف شيكات التنفيذ	 

التحقق اللحظي من الصكوك 	 
العقارية

الوكالة اإللكرتونية عالية املخاطر	 

طلب تغيري موعد جلسة إلكرتونياً	 

طلب حضور جلسة عن بُعد	 

+34 ألف مستفيد800 ألف جلسة

250 ألف حكم
1.4 مليارات إجاميل 

مبالغ الصفقات العقارية

525 ألف طلب

106 مليارات 

إجاميل املبالغ يف 
الطلبات املالية

رقمنة الوثائق

+ 5 مليون وثيقة عقارية

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن
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 منصة )ترايض(

منصة تهدف إىل حل النزاعات بالصلح عن بعد دون الحاجة لتاقي أطراف النزاع باملقرات 

واملصلحات  املصلحن  عر  بالكامل  إلكرتوين  بشكل  املصالحة  عملية  تتم  بحيث  العدلية، 

املؤهلن بحسب نوع النزاع، وتعتر الوثائق الصادرة عر املنصة سنًدا تنفيذيًّا يُلزم الطرفان 

بتنفيذها ويف حال اإلخال برشوطها ميكن الرفع بها إلكرتونيًّا عر قضاء التنفيذ. 

337 مصلًحا

+12 ألف وثيقة صلح297 ألف مستفيــد

4 مكاتب صلح افرتاضية

+139 ألف قضية محالة

متكن األفراد من مامرسة املصالحة بسندات تنفيذية 

يف نقلة نوعية لعملية املصالحة والوساطة باململكة، تم اعتامد قواعد املصالحة الجديدة، التي متكِّن الكفاءات من األفراد 
مركز  اعتامد  بعد  تنفيذيَّة،  مبخرجات  الرشوط،  اجتياز  بعد  والوساطة،  املصالحة  عملية  ملامرسة  التسجيل  من  ونساء(  )رجااًل 

املصالحة ملحارض الصلح، التي تعتر سندات تنفيذية وفًقا للامدة التاسعة من نظام التنفيذ.

رشوط تسجيل املصلحن:مام يسهم يف:

متكن حل النزاعات وديًّا خارج أسواراملحاكم.	 

ترسيع إنهاء النزاعات باختصار املدة الزمنية.	 

حفظ العاقات االقتصادية والروابط االجتامعية 	 
يف حاالت النزاع.

 كامل األهلية	 

 حسن السرية والسلوك	 

 يحمل الشهادة الجامعية فأعى	 

 حضور الدورات التدريبية	 

 اجتياز االختبار	 

 اجتياز املقابلة الشخصية	 

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن
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 تدشن مركز العمليات العديل

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن

ارتفاع نسبة قرارات التنفيذ املعتمدة

تقليص مدة إنفاذ قرارات التنفيذ

ارتفاع نسبة اإلنجاز يف محاكم التنفيذ

ارتفاع نسبة اإلنجاز يف محاكم األحوال الشخصية

تقليص معدل متوسط إغالق القضايا غري املنتهية يف املحاكم الجزائية

انخفاض مدة إنجاز الوكالة يف كتابات العدل

العمليــــــــــــــــــــات

٪80

٪47

20192020

5 أيام

49 يوًما72 يوًما

٪38

14 دقيقة

٪95

٪59

3 أيام

٪82

10 دقائق

يهدف مركز العمليات العديل إىل متابعة أعامل املحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزراة، واتخاذ 

استجابات لحظية من خال تطوير لوحة بيانات تكاملية لقياس مؤرشات األداء اللحظية والتنبئيِّة، مام 

الخدمات،  بعض  يف  الخلل  رصده مكامن  عر  العدلية،  يف املرافق  األداء  رفع معدالت  يف  أسهم 

وترسيع عملية املعالجة امليدانية للعمليات املتعلقة بالقضاء، والتنفيذ، والتوثيق، وكذلك التقنية. 

حيث تواصل غرف العمليات باملركز مع املرافق املعنية، للوقوف عى العوائق والتحديات لتجاوزها؛ 

ما أدى إىل تغريُّ إيجايب يف مؤرشات األداء.
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إطالق منصة املزاد اإللكرتوين

دون  إلكرتونيًّا  القضائية  املزادات  يف  املشاركة  من  املستفيدين  لتمكن 

الثابتة  األموال  تصفية  عملية  إدارة  املنصة  توفر  حيث  للحضور  الحاجة 

واملنقولة وطرحها للبيع بشكل إلكرتوين كامل مع إمكانية الدخول للمزايدة 

بشكل مبارش، وتتميز بسهولة مشاركة املزايدين يف املزاد من أي مكان 

باإلضافة إىل الشفافية العالية يف عملية املزايدة من خال عرض جميع 

املزادات إلكرتونيًّا وإتاحة الفرصة للجميع.

+1.205 مليار

قيمة�املزادات

إحصائيات منصة املزاد اإللكرتوين

521+
مزاًدا�مطروًحا

8,419+

مستخدًما�للمنصة
330+

مزاًدا�مبيًعا

إطالق خدمة السداد اإللكرتوين يف تنفيذ األحكام

تهدف خدمة السداد اإللكرتوين يف تنفيذ األحكام إىل إمتام دفع املستحقات املالية املرتتبة عى أوامر املحاكم بتنفيذ 

السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد دون الحاجة ملراجعة املحكمة.

إنهاء قضايا املنفذ ضدهم يف محاكم 	 
التنفيذ ألكر من 2.5 مليون عملية سداد 

إلكرتوين.

تقليص عملية السداد من أسبوعن إىل 	 
24 ساعة.

مام ساهم يف:

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن
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تدشن منصة )نافذ( للسندات التنفيذية

خدمات  لتقديم  واملنشآت  األفراد  )نافذ(  منصة  تستهدف 

إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكرتونيًّا يف بيئة رقمية 

آمنة وموثوقة، وتوفر املنصة بيئة وقائية رقمية عى سوق 

سندات التنفيذ تحفظ حقوق األطراف وتضمن اكتامل متطلبات 

السندات وتعمل عى رسعة وسهولة إعادة الحق إىل أصحابه.

خدمة التقايض اإللكرتوين

من  إلكرتونيًّا  الرتافع  وممثليهم  الدعوى  ألطراف  اإللكرتوين  التقايض  خدمة  تُتيح 

خال بوابة )ناجز(، والرد عى طلبات الدائرة من دون الحاجة ملراجعة املحكمة.

مميزات التقايض اإللكرتوين

االنتقال من النظام الورقي 
إىل النظام اإللكرتوين

إثبات إجراءات التقايض 
إلكرتونيًّا

جودة الخدمة املقدمة للمتقاضن 

وخلق محاكم إلكرتونية

الرسعة يف تلقي املستندات 
والوثائق وإرسالها

رسعة البت يف القضايا وإنجاز 

إجراءات التقايض

عدد قضايا الرتافع 

اإللكرتوين بنهاية 2020 

230,940

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن

+100 ألف

+140 ألف

مستفيد

سند صادر

إحصائيات منصة )نافذ( للسندات التنفيذية
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مركز تدقيق الدعاوى

يهدف مركز تدقيق الدعاوى إىل رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتامل جميع املتطلبات األساسية للدعوى 

قبل إحالتها إىل الدائرة، حيث يعمل املركز وفق مسار يضمن االرتقاء بالعمل العديل، ويوفر الوقت والجهد عى املستفيد 

تحقيًقا للعدالة الناجزة.

املحاكمة عن بعد 

واختصار  التقايض،  مدة  تقليل  إىل  بعد  عن  املحاكمة  خدمة  تهدف 
البرشية  التكاليف  السجناء، وتوفري  الوقت والجهد مبا يتعلق بقضايا 
إجراءات  باإلضافة إىل تسهيل  لنقل السجناء إىل املحاكم،  واملادية 

التقايض.

مام أسهم يف:

رضا عدد كبري من السجناء.	 

تقليل عدد املحاكامت املؤجلة.	 

رعاية موظفي وزارة العدل للسجن.	 

تذليل عناء رحلة املحاكامت عى السجن.	 

الحفاظ عى درجة أعى من األمن يف املحكمة.	 

حفظ خصوصية وكرامة السجن أمام مراجعي املحاكم.	 

التخلص من املخاطر األمنية املصاحبة لعملية نقل السجناء.	 

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن

القبول

عدم االكتامل

اإلحالة لرتايض

اإلحالة إىل الدوائر القضائية

إجاميل العمليات

العمليات

212,966

67

594,993

892,372

84,346

 عدد العمليات بنهاية 2020

أبرز إحصائيات املركز:مهام املركز:

واملتطلبات بن املحاكم

توحيد اإلجراءات 

املتطلبات األساسية للدعوى

التأكد من اكتامل

الدعوى والطلبات اإلنهائية

تدقيق جميع صحائف

1,100+
جلسة قضائية أسبوعيًّا

118
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توثيق الجلسات القضائية

يهــدف توثيــق الجلســات القضائيــة إىل تيســري العمــل عــر تحويــل جميــع مــا يــدور يف املرافعــة إىل صيــغ رقميــة ميكــن 

ــل مــن الشــكاوى يف هــذا املجــال، إضافــة إىل حفــظ حــق القــايض  مراجعتهــا مــن قبــل أطــراف الدعــوى والقــايض، مــامَّ يقلِّ

ــه. ــم اختصاص ــه بحك ــاع علي ــاء االط ــى للقض ــس األع ــن للمجل ــة، وميك ــيدور يف الجلس ــا س ــيوثق كل م ــث س ــن، حي واملتقاض

460,000
جلسة موثقة بنهاية 2020

مركز ناجز

لألفراد  مرنة  عمل  بأوقات  العدلية  الخدمات  تقديم  إىل  )ناجز(  مركز  يهدف 

وأصحاب األعامل ورشكاء )ناجز( تحت سقف واحد.

+ 22 ألف
مستفيـد

خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق.	 

طلبــات اإلنهاءات. 	 

الرتجمـة القانونيـة للصكوك 	 

واألحكام والوثائق.

خدمـات املصالحة بالتعاون مع مركز 	 

املصالحة.

االستشــارات القانونيــة املقدمة 	 

من قبل محامن بالتعاون مع الهيئة 

السعودية للمحامن.

م املركز يقدِّ

 +100 خدمة عدلية، من أبرزها:

 
الهدف االسرتاتيجي :

119االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن
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د 1950 مركز االتصال املوحَّ

د )1950( إىل خدمة املستفيدين عى مدار الساعة عر عدة قنوات للتواصل،  يهدف مركز االتصال املوحَّ
ويقدم املركز خدماته باللغتن العربية واإلنجليزية للمستفيدين من داخل اململكة العربية السعودية 

وخارجها.

+600 ألف
    محادثة مبارشة

+2.6 مليون
    مـكـالـمـــة

+500 ألف
   بريد إلكرتوين

إطالق خدمة كتابات العدل املتنقِّلة

وخدمة  الوكاالت  إصدار  إىل  املتنقِّلة  العدل  كتابات  خدمة  تهدف 
اإلفراغ العقاري لخدمة كبار السن، وذوي اإلعاقة، واملرىض، ونزالء 
املستشفيات، ودور الرعاية واملاحظة، واملرابطن يف مواقعهم 

بشكل فوري دون الحاجة إىل مراجعة كتابة العدل.

منجزة42 ألف عملية

مة للمستفيدين.	  االرتقاء بجودة الخدمات املقدَّ

سهولة التواصل بن الفئة املستهدفة ومقدِّمي الخدمة.	 

تسهيل الحصول عى الخدمات العدلية.	 

ساهمت خدمة كتابات العدل املتنقَّلة يف:

 
الهدف االسرتاتيجي :

120االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن
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تنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة للوالدين واألطفال 
ضمن بيئة مامئة ويف مراكز مؤهلة.

تهدف مراكز )شمل( إىل:

إحصائيات مراكز )شمل(:

مام ساهم يف:

تقديم الدعم االجتامعي والنفيس 
ألطراف النزاع )الوالدين واألطفال(.

حامية حقوق األطفال املحضونن.

تدشن مراكز )شمل( 

تدشن 32 مركزًا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة يف مختلف مناطق اململكة.

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن

 إرشاك القطاع الثالث يف تقديم الخدمة املجتمعية 
وخلق فرص وظيفية.

+90 ألف+34 ألف
خدمة مابن رؤية وزيارة ونقل حضانة مستفيد مابن أطفال ووالدين



عنوان الصفحة
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الرتجمة عن بعد

م للمحاكم واملرافق العدلية، بهدف رسعة الفصل يف املنازعات وإنهاء الخصومات التي يكون أحد أطرافها  خدمة تقدِّ

إذا  ممن ال يتحدثون اللغة العربية. وذلك بتوفري خدمات الرتجمة الفورية خال جلسات التقايض، عن بعد أو حضورياً 

اقتضت الحاجة، وترجمة الوثائق من اللغة العربية وإليها.

الجلسات املرتجمة بنهاية 2020

خدمات مركز الرتجمة املوحَّد:

مركز الرتجمة املوحَّد

مركز ترجمة متكامل يخدم جميع محاكم اململكة مبختلف اختصاصاتها واملرافق العدلية األخرى.

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن

13,500
جلسات املحاكمة مع مرتجمن

7,200
جلسـات الرتجمـة عـن بعـد

90
مرتجًمـا

17
لغـــة



عنوان الصفحة
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التطوير الترشيعي للقطاع العديل

إصدار نظام التوثيق والئحته التنفيذية

إصدار قواعد املصالحة الجديدة

إجراء عدة تعديالت عى نظام املرافعات 

الرشعية ولوائحه، ونظام التنفيذ والئحته

اعتامد منهجية مؤسسية ودليل لصناعة 

املامرسات  أفضل  وفق  الترشيعات 

فـي  النظامية  املتطلبات  يحقق  ومبا 

املطلوب  والضوابط  وثيقة: “اإلجراءات 

مراعاتها عند إعداد املرشوعات التنظيمية 

يف الوزارة” املعتمدة بقرار وزير العدل 

رقم )8057( وتاريخ 05\10\1441هـ

يهدف إىل مراعاة طبيعة املنازعات التجارية و مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية ورفع جودة اإلجراءات 

واملخرجات، باإلضافة إىل تقليص أمد التقايض. 

أهداف االئحة التنفيذية لنظام املحاكم التجارية الجديد:

أبرز ما تم اعتامده:

نظام املحاكم التجارية الجديد والئحته 

التنفيذية

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن

رفع جودة القضاء التجاري

رفع مستوى األمان الحقوقي

تعزيز البيئة التجارية يف اململكةرسعة الفصل يف املنازعات

املساهمة يف جذب االستثامر

نظام املحاكم التجارية الجديد والئحته التنفيذية
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إنشاء مركز اإلسناد 

والتصفية )إنفاذ( 

يساهم املركز يف:

تصفية ما يسنده إليه القطاع الخاص مبارشة.	 

تقديم االستشارات الفنية يف جميع أعامل التصفية.	 

تصفية ما تستند إليه جميع الجهات القضائية ومنها لجنة املساهامت العقارية.	 

األخذ باملصلحة العامة عند التصفية.	 

تعزيز قيمة األصول واستيفاء الحقوق.	 

زيادة أعداد مزودي الخدمة املتخصصن يف أعامل 	 
التصفية بكافة متطلباتها.

بأعامل 	  والحكومية  القضائية  األجهزة  إشغال  عدم 
مساندة يقوم بها القطاع الخاص.

إتاحة فرص عمل للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل.	 

تقديم االستشارات الفنية يف جميع أعامل التصفية.	 

اتفاقيات املركز:

يُعنى مركز اإلسناد والتصفية )إنفاذ( بدعم املنظومة العدلية، وإنفاذ أعامل التصفيات 
والبيع، وهو مركز متخصص مستقل ماليًّا وإداريًّا، ومن أبرز مهام املركز: 

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدمة�للمواطنن

اتفاقية تعاون مع لجنة اإلفالس.  	

اتفاقية العتامد منصة املزاد اإللكرتوين. 	

اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمحامن. 	

اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمهندسن. 	

اتفاقية تعاون مع “وايف” ملعالجة املشاريع العقارية. 	

اتفاقية تعاون مع  الهيئة السعودية للمقيمن املعتمدين. 	

اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبن القانونين.  	
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“حقَّقـت اململكـة العربيـة السـعودية نقلـة نوعيـة يف مجـال حاميـة البيئـة، حيـث تضمـن 

برنامـج التحـول الوطنـي خططًـا للحفاظ عى البيئـة من األخطـار الطبيعية كالتصحر والسـيول 

والعواصـف الرمليـة، وتنمية الغطاء النبايت، وإطالق حمالت التشـجري، باإلضافة إىل تأسـيس 

خمسـة مراكـز بيئية وصنـدوق البيئـة؛ لتحقيق األهـداف الطموحـة السـرتاتيجية البيئة.

كـام كرَّسـت اململكـة جهودهـا لدعـم قطـاع امليـاه، وحققـت خـالل األربـع سـنوات املاضيـة 

عـدًدا مـن اإلنجـازات مـن خـالل مبـادرات برنامـج التحـول الوطنـي، الـذي أسـهم يف تعزيـز 

دة، مـام مكَّننـا مـن الوصـول إىل أعـى  دة واملجـدَّ مصـادر امليـاه املحـالة، وامليـاه املتجـدِّ

طاقـة إنتاجيـة للميـاه املحـالة عامليًّـا.

وبفضـل الخطـط االسـتباقية التـي اتخذتهـا اململكة ملواجهـة أزمـة جائحة فايـروس كورونا، 

نجحـت يف ضـامن اسـتمرار سالسـل اإلمـداد الغـذايئ، وتحقيـق االكتفاء الـذايت يف رشيحة 

حيويـة مـن املنتجات الغذائيـة الحيوانيـة والزراعية، لتمتلك بذلـك أكرب طاقـة تخزينية للغذاء 

يف الـرشق األوسـط، وتـأيت هـذه املنجـزات يف منظومـة البيئة وامليـاه والزراعة، متاشـيًا 

مـع رؤيـة 2030 لتحقيـق التطلعـات نحـو مرحلـة تنموية جديـدة غايتهـا مجتمع نابـض بالحياة 

يسـتطيع فيـه الجميع تحقيـق أحالمهـم وطموحاتهـم يف اقتصاد وطنـي مزدهر”.

معايل وزير البيئة واملياه والزراعة

م.�عبدالرحمن�بن�عبداملحسن�الفضيل�



عنوان الصفحة
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تعزيز األمن املايئ

حقَّقت اململكة العربية السعودية رقم قيايس يف إنتاج 
املياه املحاة للسنة الثالثة عى التوايل

أعلـى طاقـة إنتاجيـة 

للمياه املحالة عامليًّا

تعزيز األمن الغذايئ

حامية البيئة

وفرة اإلمدادات الغذائية رغم أزمة فايروس كورونا، وتحقيق 
االكتفاء الذايت يف رشيحة حيوية من املنتجات الغذائية

ألحد  السعودية  العربية  اململكة  امتالك 

أكرب مخــــازن الغذاء فـي الشـرق األوسـط

حمات التشجري داخـل املـدن وخارجـها من األشجـار املحليـة 
لتنمية الغطـاء النبايت وتحسن املشهد الحرضي

 زراعة أكر من

3.65 مليون شجرة

تعزيز األمن الغذايئ



عنوان الصفحة

“يعّد حفاظنا عى بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيّا وأخالقياً وإنسانياً، 

ومن مسؤولياتنا تجاه األجيال القادمة، ومن املقومات األساسية لجودة حياتنا. 

لذلك، سنعمل عى الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة املخلّفات والحّد من التلوث 

مبختلف أنواعه، كام سنقاوم ظاهرة التصّحر، وسنعمل عى االستثامر األمثل 

لروتنا املائية عرب الرتشيد واستخدام املياه املعالجة واملتجدّدة، وسنؤسس 

الشواطئ  حامية  عى  وسنعمل  النفايات،  تدوير  إلعادة  متكامل  ملرشوع 

من  وذلك  بها،  االستمتاع  من  الجميع  ميّكن  مبا  وتهيئتها،  والجزر  واملحميّات 

خالل مرشوعات متّولها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص”.

رؤية السعودية 2030

أبرز اإلنجازات
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إطالق�خمسة�مراكز�بيئية�تُعنى�بحامية�وتنمية�قطاع�البيئة��	

إصدار�نظامي�البيئة�واملياه��	

تعزيز�البعد�البيئي�يف�اإلسكان��	

تنمية�الغطاء�النبايت��	

تشغيل�الحاسوب�عايل�األداء�ومنوذج�الطقس�ومنوذج�البحر�ونظام��	

التنبؤ�اآلين�

الجهة�القائدة

11

حامية

البيئـة
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 إطالق خمسة مراكز بيئية تُعنى بحامية وتنمية قطاع البيئة 
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4

خطــط� وتنفيـذ� تطويـر� علـى� املركـز� يعمـل�
الفطرية� بالحياة� املحدقة� لألخطار� للتصدي�
التـي� األنواع� تأهيل� وإعادة� والبحر� الرب� يف�
بخطر� املهددة� واألنواع� الربية� من� انقرضت�
البيئي� التوازن� إعادة� مستهدفة� االنقراض،�

للنظم�البيئية�الطبيعية.

يعمل�املركز�عى�إدارة�جميع�أنواع�النفايات،�
ومنها:�نفايات�البناء�والهدم،�ونفايات�البلدية�
الصلبة،�والنفايات�الزراعية،�والطبية،�ونفايات�
الخطرة� الصحي�والصناعي،�والنفايات� الرصف�

والخاصة،�وتشمل�املشعة�والنووية.

5

يشـرف�املركـز�علـى�تنفيـذ�مبـادرات�عديــدة�

ضمن�برنامج�التحول�الوطني،�سعيًا�للحـد�مـن�

التلوث�البيئي�وتخفيف�كلفة�التدهور�البيئي،�

وتفعيــل�الرقابـــة�علـــى�األفــراد�والجهـــات�

الحكومية�وغيـر�الحكوميــة�واملشاريـع�فـي�

اململكـة�لضمـان�االلتـزام�باألنظمـة�واللوائـح�

واملعايري�واالشرتاطات�البيئة.

1

3
الوطنية� واملتنزهات� والغابات� املراعي� أرايض� إدارة� عى� املركز� يرشف�
النبايت� والغطاء� النباتية� الوراثية� املوارد� عى� واملحافظة� واستثامرها،�

خارج�املناطق�املحمية�يف�اململكة�بجميع�بيئاته،�ومكافحة�التصحر.

2

التوقعـات� الطقـس�واملنـاخ،�وإعـداد� أحوال� رصد�
والجهات� واملوانئ� املطارات� وتزويد� األرصادية،�
الجويــة،،� ببيانـــات�وتوقعــات�األحــوال� املعنيــة�
عى� األرصادي� العمل� تطور� عى� أثر� له� مام�
لعناصـر� ومراقبــة� رصـد� مــن� الوطنــي� الصعيـد�
والبحريـة� الجويـة� والظواهر� واملناخ� الطقــس�

وتأثرياتهـا�عى�أشكال�الحياة.

ينفذ املركز عدة نشاطات متعلقة باألرصاد منها: 

 
الهدف االسرتاتيجي :

حامية�البيئة�من�االخطار�الطبيعية
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 إصدار نظامي البيئة واملياه

تعزيز البعد البيئي يف اإلسكان

 من خالل:

أبرز مجاالت التعاون:

توقيع�مذكرة�تفاهم�لتعزيز�البعد�البيئي�للمشاريع�السكنية�يف�اململكة،�بن�وزارة�البيئة�واملياه�والزراعة�ووزارة�
الشـؤون�البلدية�والقروية�واإلسكان.

 
الهدف االسرتاتيجي :

حامية�البيئة�من�االخطار�الطبيعية

يهدف النظام إىل املحافظة عى مصادر املياه، وتنميتها، وحاميتها، وضامن استدامتها، وإدارتها، وتنظيم 
شؤونها، والحقوق املتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضامن توفري إمدادات املياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به.

يهدف إىل حامية البيئة وتنميتها واستدامتها، وااللتزام باملبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة واألنشطة 

والخدمات املتعلقة به.

نظـام امليـاه:

نظـام البيئـة:

تهيئة املواقع املقرتحة 
للزراعة والتشجري.

تقديم العناية والحامية الرضورية للحفاظ 
عى األنواع النباتية، وتفعيل التدابري الازمة.

تحديد أنواع األشجار املالمئة 
للزراعة مبختلف مناطق اململكة.

تقديم اإلرشاد الفني حول طرق التشجري 
ومواعيدها من قبل وزارة البيئة واملياه والزراعة.
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تنمية الغطاء النبايت

 من خالل:

مام يسهم يف:

زراعة أكر من 3.65 مليون شجرة داخل املدن وخارجها    
من األشجار املحلية، مثل: السمر، املانجروف، الغاف، السلم.

)يشمل فقط ما تم زراعته ضمن نطاق مبادرة التنمية املستدامة للمراعي والغابات(

اعتامد دليل تنظيم وتشجري مواقف املوالت 
واملجمعات التجارية يف الرياض من قبل وزارة 

الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.

تأهيـل املدرجات الزراعية واستصاح أكثـر من 89 ألف م2.

استعادة التنوع األحيايئ والتوازن البيئي.	 

مكافحة التصحر يف كافة مناطق اململكة.	 

 تحقيق التنمية املستدامة واستعادة الغطاء النبايت.	 

تغطية 60% من مياه الرصف الصحي املعالجة للحفاظ عى املوارد املائية.	 

تدشن 4 مشاتل لزراعة  املانجروف عى امتداد 
ساحل البحر األحمر.

تشغيل الحاسوب عايل األداء ومنوذج الطقس ومنوذج 

البحر ونظام التنبؤ اآلين 

ويسهم رفع دقة التوقعات يف:

مام كان له أثر عى رفع قدرات التوقع لتصل اىل مدى 10 أيام و بنطاق جغرايف يبلغ 1.6 كم2 يشمل مساحة 

اململكة بأكملها.

متكن صنـاع القـرار مـن وضـع الخطـط والتدابيـر الازمـة.

تفادي تكاليف بعض الجهات الحكومية يف حـال توقـع 
ظواهر جوية شديدة.

جذب القطاع الخاص لاستثامر يف اململكة، مثل: قطاع 
الطاقة املتجددة، وقطاع اللوجستيات.

10 أيام 1.6 كم2

قدرات التوقع

 
الهدف االسرتاتيجي :

حامية�البيئة�من�االخطار�الطبيعية

 
الهدف االسرتاتيجي :

� حامية�البيئة�من�األخطار�الطبيعية�	
� تحسن�املشهد�الحرضي	

مبساهمة: الجهة القائدة:
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الطارئة.  الحاالت  ملعالجة  وكافية  آمنة  مبستويات  اسرتاتيجية  مخزونات  بناء  “سنواصل 

كام سنبني رشاكات زراعية اسرتاتيجية مع الدول التي حباها الله موارد طبيعية من تربة 

خصبة ومياه وفرية مبا يحمي مواردنا املائية، وسرنّشد استخدام املياه يف املجال 

الزراعي بإعطاء األولوية للمناطق الزراعية التي متتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، 

وسرنكز جهودنا يف دعم االستزراع السميك، كام سنعمل مع املستهلكن ومصنعي 

األغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر”.

131

مسرية التحول الوطني

رؤية السعودية 2030

131

امتالك�اململكة�العربية�السعودية�ألحد�أكرب�املخازن�الغذائية�يف�الرشق�األوسط��	الجهة�القائدة

إطالق�تطبيقات�إلكرتونية�لخدمة�املزارعن��	

زيادة�إنتاج�اململكة�وصادراتها�من�االستزراع�السميك��	

املراقبة�املستمرة�للرثوة�الحيوانية��	

رفع�مستوى�الخدمات�البيطرية��	

مكافحة�األمراض�املشرتكة�بن�اإلنسان�والحيوان�	

تعزيز

األمن الغذايئ

أبرز اإلنجازات
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امتالك اململكة العربية السعودية ألحد أكرب املخازن 

الغذائية يف الرشق األوسط

� وفرة�اإلمدادات�الغذائية�رغم�أزمة�فايروس�كورونا.	
� تحقيق�االكتفاء�الذايت�يف�رشيحة�حيوية�من�املنتجات�الغذائية.	

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�تحقيق�األمن�التنموي�والغذايئ

القدرة اإلنتاجية للقطاعات الزراعية:

الطاقة�التخزينية�ملخازن�الدقيق�التابعة�للمؤسسة�
العامة�للحبوب

+3.3 مليون طن قمح

270 ألف

44 ألف من

150 ألف من

كيس دقيق

املاشية أسبوعيًّا

املاشية شهريَّا

15 مليون

بيضـة

437 طن

منتجات بحرية

7.5 مليون لرت

حليب يوميَّا

3.5 مليون

دواجـــن

180 ألف طن

خرضوات شهريًّا

مام أسهم يف:

وفرة اإلمدادات الغذائية رغم 

أزمة فايروس كورونا.

تحقيق االكتفاء الذايت يف رشيحة 

حيوية من املنتجات الغذائية.
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إطالق تطبيقات إلكرتونية لخدمة املزارعن

منصة “زراعي” لتقديم أكر من 80 خدمة مـن 

الخدمات الزراعية�للمستفيدين�من�أفراد�وأصحاب�

األعامل�مــن�املستثمريــن�فـي�قطاعـات�الزراعـة����
والرثوة�السمكية�والرثوة�الحيوانية.

“املنصـة الزراعيـة”�لتسويــق�املنتجـات�الزراعيـة�

بالجملة�لخدمة�جميع�املزارعن�واملسوقن�والتجار�
يف�جميع�مناطق�اململكة.

“مرشــدك الزراعــي”�لتقديـم�خدمــات�اإلرشـــاد�

واالستشارات�الفورية�يف�مختلف�املجاالت�الزراعية�
الفنية�والخدمية�من�قبـل�مهندسيـن�وخبـراء�عــى����

مدار�الساعة.
 

الهدف االسرتاتيجي :
ضامن�تحقيق�األمن�التنموي�والغذايئ
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 زيادة إنتاج اململكة وصادراتها من االستزراع السميك

� متكن�اململكة�من�تصدير شحناتها من الروبيان السعودي�إىل�الصن�وسنغافورة�وروسيا.	

� تصدير�أكرث�من 54 ألف طن�من�املنتجات�السمكية�بنهاية�2020.	

� تأهيل 560 صياًدا سعوديًّا ومنحهم�شهادة�املهن�الحرة�ومتكينهم�من�املهنة�بالتعاون�مع�الجمعيات�التعاونية�للصيادين.	

مام ساهم يف:

حجم االستزراع السميك يف اململكة

املراقبة املستمرة للروة الحيوانية 

� من�	 اإلبل� من� رأس� مليون�  1.4 من  أكرث� ترقيم�

بقواعد� وربطها� إلكرتونية� رشائح� وضع� خالل�

الحيوانية� الرثوة� معلومات� لتوثيق� بيانات،�

والتزام� بأعدادها� يتعلق� فيام� خاصة� اإلبل� من�

وضامن� والعالجية� الوقائية� بربامجها� مربيها�

السيطرة�عى�أمراضها.

� للخيل�	 اإللكرتونية� )فروسية(� منصة� إطالق�

السعودية،�والتي�تهدف�لتكوين�قاعدة�بيانات�

شاملة�عن�مالك�الخيل�ومرابطهم�ومواقعهم،�

عى� والتحكم� السيطرة� يف� القدرات� وتعزيز�

أمراض�الفصيلة�الخيلية،�إضافًة�إىل�العمل�عى�

املحاجر� وتطوير� محليًّا،� الخيل� تنقل� آلية� توحيد�

الطبية�الدولية�للخيل�يف�اململكة.

من خالل :

ترقيم 

 + 1.4مليون رأس من اإلبل

201820192020
100 ألف طــن85 ألف طــن72 ألف طــن

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�تحقيق�األمن�التنموي�والغذايئ
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100
عيادة بيطرية متنقلة

400
عينة مخترة يوميًّا

رفع مستوى الخدمات البيطرية

� لخدمة�مريب�املاشية،�مام�	 100 عيادة بيطرية متنقلة  توفري�

يسهم�يف�رسعة�االستجابة�والتعامل�مع�حاالت�بالغات�الطوارئ.

� بيطرية 	 خدمة   53 تشمل� التي� البيطرية� املنشآت� بوابة� إطالق�

البيطرية� العيادات� تراخيص� إصدار� خدمات� تضمنت� إلكرتونية�

تراخيص� إصدار� خدمات� إىل� إضافة� البيطرية،� واملستشفيات�

كام� البيطرية� الطبية� املهن� مزاولة� وترخيص� بيطرية� صيدلية�

تقدم�خدمات�اإليواء�والعناية�بالصقور.

� اإلنسان�	 بن� املشرتكة� األمراض� لفحص� املتنقل� املخترب� تدشن�

إىل������������ يصل� ما� لفحص� والتجهيزات� التقنيات� بأحدث� والحيوان�

من�األمراض�والوبائيات�املشرتكة�بن�اإلنسان� 400 عينة يوميًّا 

والحيوان،�كإنفلونزا�الطيور�وفايروس�كورونا.

من خالل :

مكافحة األمراض املشرتكة بن اإلنسان والحيوان

)ملكافحة نواقل األمراض(، الذي يستهدف 	  مرشوع كافح  إطاق 

يف  والريقي  الحرشي  واالستقصاء  األريض  الرش  أعامل  تنفيذ 

مزودة  مكافحة،  فرقة   212 خال  من  اململكة،  مناطق  جميع 

بأحدث االجهزة واملعدات واملضخات الخاصة باملكافحة )الضباب 

الحراري والرذاذ املتناهي الصغر وخزانات الضغط العايل(. 

الذي 	  النسيجي،  للزرع  األمرييك  باملجمع  اخرتاع  براءة  تسجيل 

من  الحيوانات  لحامية  الفريوسية  اللقاحات  إلنتاج  يستخدم 

األمراض الوبائية، مام له األثر الواسع يف تعزيز األبحاث لتطوير 

لقاحات فريوسية واملساهمة يف تشخيص األمراض الفريوسية 

دون إجراء التجارب عى الحيوانات.

الكفاءة، 	  اختبارات  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  مخترات  اجتياز 

يف  متخصصة  دول  يف  مرجعية  مخترات   8 مشاركة  خال  من 

 ”ANSES”كمختر املرجعية،  واملواد  الكفاءة  اختبارات  مجال 

Friedrich-Loeffler-In-“و  ”Venezie“ ومعهد   ”CIRAD “ومختر 

املشرتكة  واألمراض  الوبائية  لألمراض  اختبارات   )9( لعدد   ”stitut

بن اإلنسان والحيوان. 

من خالل :

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�تحقيق�األمن�التنموي�والغذايئ
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“سنعمل عى االستثامر األمثل لروتنا املائية عرب 

الرتشيد واستخدام املياه املعالجة واملتجددَّة”

رؤية السعودية 2030

136

أبرز اإلنجازات

تحقيق أرقام قياسية يف إنتاج املياه املحاة للعام الثالث عى التوايل 	

إنشاء وتشغيل محطة تحلية أملج الجديدة  	

حفر أطول نفق مياه يف العامل عر جبل الرسوات  	

إنشاء محطات صغرية لتحلية املياه عى امتداد الساحل الغريب  	

زيادة السعة لخزن املياه االسرتاتيجي  	

زيادة الكفاءة واألداء  	

إنشاء السدود وتعزيز االستفادة منها 	

الرصد املايئ  	

الرنامج الوطني لرتشيد استهاك املياه )قطرة(  	

مرشوع )رّشد(  	

اعتامد الئحة مواصفات األدوات الصحية املرشدة  	

تعزيز البنية التحتية يف خدمات املياه والرصف الصحي  	

دعم االستفادة من مياه الرصف الصحي املعالجة  	

دعم املحتوى املحيل والتوطن  	

رشكة املياه الوطنية تفوز بجائزة امللك عبدالعزيز للجودة 	

رشكة املياه الوطنية تنال جائزة منظمة معلومات املياه العاملية 	

الجهة�القائدة

تعزيز األمن

املائــــــي
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تحقيق أرقام قياسيَّة يف إنتاج املياه 

املحالة للعام الثالث عى التوايل

تصدرت اململكة العربية السعودية اإلنتاج العاملي للمياه املحاة بأعى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة 

بلغت 5.9 مليون م3 يوميًّا يف عام 2020، يتم إنتاجها عر 32 محطة تحلية تتوزع عى ساحيل اململكة الرشقي والغريب، وتُضخ 

عر 63 محطة ضخ لعدد 319 خزانًـا بسعة 20.3 مليون م3 من املياه املحاة يوميًّا.

137

حصلت اململكة يف 2019 عى شهاديت موسوعة غينيس لألرقام القياسية:

مام ساهم يف :

التأثري بشكل مبارش عى معدل 

استمرارية اإلمداد.

ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية عى 

الساحل الرشقي للسعودية.

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�استفادة�مستدامة�من�املوارد�املائية

شهادة أكرب منشأة منتجة 

للمياه املحالة يف العامل

حجم اإلنتاج: 
5.6 مليون م3 يوميًّا

شهادة أكبـر محطـة إنتـاج  

للمياه املحالة يف العامل 

ملحطــة تحليـــة الجبيـــل

حجم اإلنتاج:
1.4 مليون م3 يوميًّا
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2017
4.6 مليون م3

2020
5.9 مليون م3

زيادة الطاقة اإلنتاجية للمياه املحالة يف اململكة العربية السعودية

2018
5 مليون م3

2019
5.6 مليون م3

2020
5.9 مليون م3

اململكة العربية السعودية تحقق أعى طاقة إنتاجية 

للمياه املحالة يف العامل

138

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�استفادة�مستدامة�من�املوارد�املائية
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عرفات
الطائف

الباحة
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 إنشاء وتشغيل محطة تحلية أملج الجديدة 

التناضح  بتقنية  الجديدة  أملج  تحلية  محطة  مرشوع  وتشغيل  إنشاء  إكامل  من  املالحة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  متكَّنت 

أملج والقرى املحيطة بها.   وتأكيًدا للسعي املتواصل ملواكبة وترية  الطلب املتنامي عى املياه مبحافظة  لتلبية  العكيس، 

له،  3 أشهر عن املوعد املخطط  بنحو  التعاقدية للمرشوع  بالرسعة والجودة املطلوبة، تم استباق املدة  االحتياجات وتلبيتها 

وإكامله يف سبتمر من 2020.

يعمـل مرشوع تشـغيل محطـات التناضـح العكيس 

املعالجـة  يف  كيميائيـة  مـواد  اسـتخدام  بـدون 

األولية، مام يسـهم يف خفض التكلفة التشغيلية 

والحفـاظ عـى البيئة.

حفر أطول نفق مياه يف العامل 

عرب جبل الرسوات 

أنهت املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة حفر نفق لنقل املياه املحالة مير عرب 

جبال الرسوات ضمن مرشوع إنشاء “نظام نقل مياه عرفات – الطائف”.

يستهدف النفق نقل املياه املحاة من خزانات املؤسسة الواقعة يف عرفات 

وقراها  املحافظة  احتياجات  لتغطية  الطائف،  يف  االسرتاتيجية  الخزانات  إىل 

الجنوبية وصواًل إىل الباحة.

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�استفادة�مستدامة�للموارد�املائية

الطاقة اإلنتاجية

 25,500 م3/يوم

الطول 12.5 كم 

رسعة اإلنجاز

60.3م يف اليوم

الُقطر 8.4م 

آلة حفر عمالقة

يبلغ طولها 160م 
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 إنشاء محطات صغرية لتحلية املياه 

عى امتداد الساحل الغريب

إجاميل  بإنتاج  للتحلية  محطات   8 يضم  الغريب  الساحل  امتداد  عى  املياه  لتحلية  صغرية  محطات  إنشاء  مرشوع  ضمن 

يعادل 238,000 م3/يوم، إذ تم يف شهر أكتوبر من 2020 االنتهاء من:

توفري استهــاك الطاقـــة إىل 

3,500 برميل يوميًا من الوقود

تحقيق استهاك قيايس من الكهرباء 

ر بأقل من�3 كيلو واط/م3 يقدَّ

زيـــادة كفــاءة الطاقــة الكهربائية 

إىل 98% عر االستفادة من محرك 
الرتدد املتغري

تحقيق خفض يف تكلفة 

اإلنتـاج تجـاوزت %80

٣ كيلو
واط/م٣

مام أسهم يف:

تدشن محطة حقل بتقنية التناضح العكيس

بطاقة إنتاجية تصل إىل 17,000 م3/يوم

تدشن إنتاج املياه مبحطة فرسان         

بسعة تصميمية بلغت 8,500 م3/يوم

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�استفادة�مستدامة�من�املوارد�املائية
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 زيادة السعة لخزن املياه االسرتاتيجي

)بيش  مياه  نقل  بنظام  بيش  خط  وإدخال  تدشن 

من  يوليو  شهر  يف  العكيس  بالضخ  الشقيق(   –

2020، حيث تم الضخ بسعة 100,000م3/يوم، إىل 

خزانات اإلنتاج بالشقيق.

زيادة الكفاءة واألداء

حصول املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة عى:

141

يتم الضخ بسعة

100,000 م3/يوم

السعة التصميمية للمرشوع 

550,000 م3/يوم

15 شهادة آيزو 14001 1

شهادة آيزو 14001:2015 2

رأس الخري

ينبع

الخرب

الجبيل

الشقيق

الشعيبة

ضباء

حقل

رابغ

الوجه

أملج

العزيزية

الليث

القنفذة

فرسان

املدينة املنورة

   )IACET(  شهادة االعتامد الدويل من منظمة 3

ملركز التدريب يف املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة  لنظام إدارة البيئة للسنة الثالثة عى التوايل

تحقيقاً للمعايري البيئية ملحطات تحلية املياه يف:

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�استفادة�مستدامة�من�املوارد�املائية
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من  املتجددة،  املياه  من  االستفادة  بهدف 
الجريـان  معـدالت  وتقديـر  والسيـول،  األمطـار 
السيـول  مـن  الـواردة  وكمياتــه  السطحــي 
ومراقبة التغري يف مستويات املياه الجوفية، 
إجـراء رصـد هيدرولوجـي يومـي ملعـدالت  تـم 
رصد  شبكة  خال  من  السيول،  وكميات  األمطار 
هيدرولوجية أرضية موسعة عددها 513 محطة 
للتغري  إجراء رصد شهري  باإلضافة إىل  قياس، 

يف مستويات املياه الجوفية من خال 405 آبار 
مراقبة عى الطبقات الرئيسية الحاملة للمياه.

إنشاء السدود وتعزيز االستفادة منها

الرصد املايئ

من خالل:

مام أسهم يف:

تركيب 31 محطة قياس مطر.	 

إجراء تجارب الحقن لتعظيم االستفادة من مياه سد 	 
امللك فهد مبحافظة بيشة.

ترصيف ما يقارب 1.2 مليار م3 من مياه السدود لرفع 	 
منســوب امليـاه الجوفيــة وتغذيـة آبــار املزارعيــن.

إزالـة مـا يقـارب 3 مليون م3 سنويـًا مـن الـرسوبيــات 	 
املحمولة بالسيول واملرتاكمة يف بحريات السدود      

من خال عقود تشغيل السدود وصيانتها.

اكتامل تنفيذ سد املرير يف منطقة الجـوف وسـد باعـج 	 
فــي منطقـة الريـاض ضمـن سلسلـة مـن السـدود التـي 

أنشأتها وزارة البيئة واملياه والزراعة تجاوزت 500 سد.

توفري ما يقارب )700( ألف م3/يوم من ميـاه الشـرب، 

واملساهمة يف توفري املياه لألغراض الزراعية ودرء 

مخاطر السيول والفيضانات، من خال السدود القامئة.

513

405

سد املرير 

حجم السعة التخزينيةمنطقة الجوف

حجم السعة التخزينية

 1,194,257م3 

سد باعج 140,030 م3 

محافظة الغاط

سد املرير

محافظة الجوف

محطــة قيــاس

آبــار مراقبــة

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�استفادة�مستدامة�من�املوارد�املائية
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الربنامج الوطني لرتشيد 

استهالك املياه )قطرة(

يهدف الرنامج إىل زيادة الوعي يف جميع أنحاء اململكة حول أهمية ترشيد 
استهاك املياه، وذلك من خال رفع مستوى الوعي يف املجتمع وتغيري 
للروة  األمثل  واالستثامر  املائية  املوارد  استدامة  لتحقيق  األفراد  سلوك 

املائية.

أسهم الربنامج يف:

تضمن مفاهيم الرتشيد يف الكتب الدراسية. 	

إصدار باقة تفاعلية ملرحلة الطفولة املبكرة. 	

اعتامد شخصية كرتونية متثِّل قطرة )حريص(  	
وإطاق )15( حلقة منها.

رشكة املياه الوطنية ورشكة 	  إبرام اتفاقية بن 
يف  الرتشيد  مفاهيم  لغرس  التعليمية  تطوير 

النشء من خال قطاع التعليم، اشتملت عى:

143

املؤسسة 	  مع  عامن  ملدة  تفاهم  مذكرة  إبرام 
الدعم  تقديم  إىل  تهدف  الطاقة،  لتقنية  الدولية 

بالرنامج  الخاصة  املجتمعية  الخدمات  ملبادرة 
من  وذلك  “قطرة”،  املياه  استهاك  لرتشيد  الوطني 
خال تحفيز وتفعيل املشاركة املادية للقطاع الخاص 
يف حملة ترشيد استهاك املياه بهدف رفع مستوى 
أثره  مبدى  والتعريف  الرتشيد،  ثقافة  ونرش  الوعي، 
املايل واالجتامعي والبيئي وحفظ املوارد الطبيعية.

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�استفادة�مستدامة�من�املوارد�املائية
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 مرشوع )رّشد( 

وعمــل الرنامــج علــى إجــراء دراســة 

والكشــف علـــى 1000 عقـــار لعمـــاء 

يعانـون مــن ارتفــاع استهـاك امليـاه         

 مام أسهـم فـي انخفـاض االستهـاك

 46% من كمية االستهاك الشهري، 

وخفض الفواتري %60

%46

%60

يهدف املرشوع إىل تحقيق وفرة 

مائية تتجاوز 7.6 مليون م3 سنويًّا

اعتامد الئحة مواصفات األدوات الصحية املرشدة

والرشكة  السعودية  املواصفات  هيئة  قبل  من 
الوطنية للمياه، وإصدار بطاقة ترشيد االستهاك 
تطبيق  عى  السعودية  الجامرك  مع  والعمل 
املرشدة،  الصحية  األدوات  مواصفات  الئحة 
االلتزام  من  للتأكد  التجارة  وزارة  مع  والعمل 
باستخدام بطاقة كفاءة الرتشيد ووجودها يف 

املنتج.

مام أسهم يف:

خفض االستهاك 

خفـض الفواتيـر 

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�استفادة�مستدامة�من�املوارد�املائية

زيـادة توفـر األدوات املرشـدة 
يف األسواق من 15% إىل %40

تأهيل 200 رشكة معتمـدة لألدوات الصحيـة 
املرشدة لدى هيئة املواصفات السعودية

إصدار 7,133 ترخيصــاً الستخدام 
بطاقة ترشيد االستهاك
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تعزيز البنية التحتية يف خدمات املياه والرصف الصحي

 من خالل:

2016

49

60

8.7

مليون م11.53

مليون م3 /يوم

يوًما

يوًما

2020

21.5

23.2

9.9

مليون م193

مليون م3 /يوم

يوم

يوم

رفع الكفاءة التشغيلية لخدمات املياه بزيادة متوسط كميات التوزيع 

اليومية

زيادة السعة التصميمة للخزن االسرتاتيجي

تقليـص متوسط مدد إيصال خدمات الرصف الصحي

تقليـص متوسط مدد إيصال خدمات  املياه

 دعم االستفادة من مياه الرصف الصحي املعالجة
 من خالل:

مام أسهم يف:

زيادة سعة محطات معالجة الرصف الصحي مبقدار 118,100 م3/يوم  خالل 2020

+ 2 مليون

عداد ذيك

 132,528 م3/يوم

سعة محطات تنقية املياه
+ 1.8 مليون عداد

بشبكات السلكية وقراءات عن بعد

مد 6,163 كم

من شبكات املياه

مد 3,127 كم

من شبكات الرصف الصحي

  الخدمات املقدمة يف الفرتة ما بن 2019 و 2020:

تحقيق قفزات نوعية يف قطاع املياه من أبرزها:

212 مرشوًعا

لخدمات الرصف الصحي

240 مرشوًعا

لخدمات املياه

2020 2016

4.1
%14.4

5.1
�%18

مليون�م3مليون�م3
ــاه  ــات مي ــي لكمي ــط اليوم ــع املتوس رف
ــة ( ــة واملعالج ــي ) املجمع ــرصف الصح ال

رفــع نســبة كميــات امليــاه املعالجــة 
اســتخدامها املعــاد 

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�استفادة�مستدامة�من�املوارد�املائية
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 دعم املحتوى املحيل والتوطن

املياه 	  لتحلية  العامة  املؤسسة  بن  بحثية  تعاون  مذكرة 

املحتوى� لدعم� األمريكية،�  Fluid Solutions ورشكة  املالحة 

تحلية� مجال� العاملية�يف� التقنيات� استقطاب� خالل� من� املحيل�

املياه،�لتطوير�وتصنيع�معدات�استعادة�الطاقة،�

�%�50 من�أجل�خفض�استخدام�الطاقة�بأكرث�من�

العكيس� بالتناضح� املياه� تحلية� عمليات� يف�

مبحطات�التحلية.

لتحلية 	  العامة  املؤسسة  بن  تفاهم  مذكرة 

مجال� يف� للتعاون� األمريكية،� الطاقة  ووزارة  املالحة  املياه 

أبحاث�املياه�وتقنيات�الرجيع�امللحي،�التي�متكن�من�االستفادة�

العديد� املياه�يف� تحلية� عمليات� من� املستخلصة� املعادن� من�

من�املنتجات،�من�أهمها:�عمليات�إعادة�توليد�الطاقة.

لتحلية 	  العامة  املؤسسة  بن  تفاهم  مذكرة 

للتدريب  العامة  واملؤسسة  املالحة  املياه 

سبل� تفعيل� إىل� تهدف� واملهني،� التقني 

مجال� يف� الجهود� وتوحيد� املشرتكة� التعاون�

التدريب�وتطوير�الكوادر�الوطنية�لتمكينهم�من�

العمل�يف�صناعة�“تحلية�املياه”،�تضمنت�تدريب��300طالب�تصل�

مدة�تدريبهم�إىل�سنتن�لكل�مجال،�وذلك�لتغطية�حاجة�سوق�

العمل.

من خالل عدة مذكرات تعاون:

املياه 	  عدادات  صناديق  صناعة  لتوطن  تفاهم  مذكرات  خمس 

الذكية مع القطاع الخاص،�بهدف�تعزيز�املحتوى�املحيل�بصناعة�

الوطنية،�وهي� للمصانع� األولوية� العدادات�محلياً�ومنح� صناديق�

مثار�اتفاقية�التعاون�بن�رشكة�املياه�الوطنية�وهيئة�املحتوى�

املحيل�للمشرتيات�الحكومية.

مذكرة تعاون بن رشكة املياه الوطنية وهيئة املحتوى املحيل 	 

املياه،� لقطاع� املحتوى�املحيل� لتنمية� الحكومية  واملشرتيات 

املحيل�يف� املحتوى� لتنمية� شاملة� اسرتاتيجية� تطوير� بهدف�

ملتابعته،� موّحدة� منهجية� وإرساء� ومشرتياتها،� الرشكة� أعامل�

التقنية�الالزمة�الستدامة�هذا� إضافًة�إىل�توطن�الصناعات�ونقل�

القطاع�الحيوي�وتحقيق�االكتفاء�الذايت�يف�هذا�املجال.

 
الهدف االسرتاتيجي :

ضامن�استفادة�مستدامة�من�املوارد�املائية



147

فازت رشكة املياه الوطنية بجائزة امللك عبد العزيز للجودة )املستوى الربنزي( 

ألهم  تحقيقها  نظري  للرشكة  الجائزة  ومنحت  الكبرية  الخدمية  املنشآت  فئة  يف 

متطلبات الجودة والتميز املؤسيس وفق معايري الجائزة وذلك خالل إعالن أمانة 

الجائزة يف دورتها الخامسة الفائزين مبختلف فئاتها يف 21 ديسمرب 2020، وتعد 

يخص  فيام  محليًا  املعتمدة  الجوائز  أهم  إحدى  للجودة  عبدالعزيز  امللك  جائزة 

تطبيق الجودة يف املنشآت باململكة، حيث تخضع ملعايري دقيقة وتنافسية عالية 

بن أفضل القطاعات الخدمية.

رشكة املياه الوطنية تفوز 

بجائزة امللك عبدالعزيز للجودة
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v

العاملية                      املياه  معلومات  منظمة  جائزة  الوطنية  املياه  رشكة  نالت 

Global Water Intelligence عن فئة أفضل منظمة عامة لعام 2020، وجاء 

الفوترة  أنظمة  توحيد  برنامج  بتطبيق  متيزها  نظري  للرشكة  الجائزة  منح 

وخدمات العمالء يف مناطق اململكة كافة )منظومة حياة(.

رشكة املياه الوطنية تنال جائزة 

منظمة معلومات املياه العاملية
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“عملــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلسـكان مـن خــالل برنامـج التحــول الوطنـي 

مة لتحسـن املشـهد  عــى إطـالق مبـادرات نوعية تهدف لالرتقــاء بجودة الخدمــات املقدَّ

العامـة،  الحدائـق  الخـرضاء وتطويـر  الحـرضي يف املـدن وأنسـنتها، وزيـادة املسـطحات 

باإلضافـة إىل تحسـن البيئـة العمرانية يف املدن عن طريق التخطيـط العمراين األمثل لها. 

كـام شـملت املبـادرات تفعيــل التحــول الرقمــي يف القطــاع البلــدي عـرب إطـالق منصـة 

)بلـدي( لتطويـر منـاذج العمـل الجديـدة ورحـالت العمـالء املبتكـرة، التـي أسـهمت يف رفع 

مسـتوى رضـا املسـتفيدين ومشـاركتهم. كـام تـم العمـل عـى تطويـر مبـادرات لتحسـن 

البيئـة االسـتثامرية وتطويـر األنظمـة والترشيعـات للقطـاع البلـدي لتعزيـز االسـتفادة مـن 

األصـول البلدية، ورفع مشـاركة القطـاع الخاص من خالل إيجاد الفرص االسـتثامرية املناسـبة 

عـرب منصة )فـرص(”.

معايل وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

أ.�ماجد�بن�عبدالله�الحقيل
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ــدة تجمــع كافــة الفــرص االســتثامرية التــي يُعلــن  منصــة موحَّ
عنهــا يف مختلــف مناطــق اململكــة

 بوابة وطنية داعمة للمجتمع البلدي، تقدم عدًدا من الخدمات 
اإللكرتونية والخدمات املعلوماتية

بوابـة االستثامر البلدي “فـرص”

البوابة اإللكرتونية املوحدة “بلدي”

السعودية  املدن  وتجميل  الشائعة،  البرصي  التشوه  عنارص  إزالة 

وأنسنتها بزيادة املسطحات الخرضاء والحدائق وماعب األطفال

تحسيـن املشهد الحرضي
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أبرز اإلنجازات
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“وقد شهدت مدننا تطوًُّرا كبريًا، حيث أنشأنا بنية تحتية متقّدمة، وسنعمل عى استكامل 

املتطلبات واالحتياجات التي تهيئ ملواطنينا بيئة متكاملة تشمل خدمات أساسية ذات 

جودة عالية من مياه وكهرباء ووسائل نقل عامة وطرقات. وسنوفِّر العديد من املساحات 

املفتوحة واملسطحات الخرضاء يف مدننا، إلدراكنا حاجة كل فرد وأرسة إىل أماكن للنزهة 

والرتفيه، وغايتنا من ذلك أن نرتقي مبستوى جودة الحياة للجميع”.

بوابة�االستثامر�البلدي�)فرص(��	

البوابة�اإللكرتونية�املوحدة�)بلدي(��	

معالجة�التشوه�البرصي��	

الالئحة�املحدثة�للترصف�بالعقارات�البلدية��	

منصة�)بلدي(�التفاعلية��	

تحسن�آليات�إدارة�املشاريع�وتطوير�الخدمات��	

تطوير�منظومة�استثامر�القطاع�البلدي��	

مركز�خدمة�الضيف�وسيارة�خدمة�العمالء�املتنقلة��	

تسهيل�الوصول�إىل�الخدمات�املقدمة�يف�املدن��	

الجهة�القائدة

رؤية السعودية 2030

االرتقاء باملدن 

السعوديــــــة



 بوابة االستثامر البلدي )فرص(

الشؤون  وزارة  أطلقــت  السعوديــة،  املــدن  فـي  البلـدي  االستثمـار  لتعزيـز 
االستثامرية  الفـرص  كافة  تجمع  التي  )فرص(  بوابة  واإلسكان  والقروية  البلدية 
يف منصة موحَّدة متكِّن املستثمرين من الوصول إىل الفرص التي يُعلن عنها 
يف مختلف مناطق اململكة وعرض تفاصيلها، من خال إتاحة االطاع عى كراسة 
رشوط أي فرصة، ورشائهــا، ودفـع قيمتهـا، دون الحاجة لزيارة مقرات األمانات 

والبلديـات، وتقديم العطاءات وتوقيع العقود إلكرتونيًّا.

أسهمت البوابة يف:
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الفرص املطروحة عرب 

البوابة بنهاية 2020

+ 13 ألف
فرصة استثامرية

285
أمانة وبلدية

100
نشاط متنوع

ملتقى االستثامر البلدي )فرص(:

إطاق ملتقى )فرص( بنسخته األوىل يف شهر فراير من 2020،  الستعراض 
والبلديات،  األمانات  قبل  من  طرحها  يتم  التي  االستثامرية  الفرص  من  حزمة 
رأساملية  استثامرات  استقطاب  خال  من  عليها  املتنافسن  قاعدة  وتوسيع 

للمساهمة يف رفع جودة الحياة يف املدن.

63 متحدثـاً محليًـا ودوليًـا

28 ورشـة عمـل

تحفيـز وجـذب االستثامرات   

األجنبية يف القطاع البلدي

إطاق خاصية تأجري العقارات البلدية إلقامـة أنشطــة أو فعاليــات مؤقتــة فــي 

مجــاالت مختلفــة مــن ضمنهـــا إقامـــة الفعاليــــات واملهرجانــات املوسميـة

رفع مستوى الشفافية فـي إجراءات 

الطرح والرتسية للفرص االستثامرية

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدَّمة�يف�املدن�السعودية

عرض 5 اآلف فرصة استثامرية
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 البوابة اإللكرتونية املوحدة )بلدي(

تهدف البوابة إىل:

ساهمت البوابة يف:

أبرز الخدمات املقدمة:

تعزيـز مستـوى الشفافيـة بيــن 	 
جهات القطاع البلدي. 

ترسيــــع املشـــاريـع التنمويـــة 	 
واالقتصادية وـجذب االستثمـارات 

من قبل القطاع الخاص. 

تحسيـن جودة مستوى الخدمات 	 
البلديــة املقدمــة فــي جميـــع 

أمانات وبلديات اململكة.

تخفيض املدة الزمنية العتامد املخططـات 	 
السكنية من سنتيـن إىل 60 يـوًما.

تقليـص مدة إصدار الرتاخيـــص اإلنشائية       	 
إىل أقل من 17 يوًما.

بوابـة تطويـر السكــن الجامعــي 	 
لألفــراد.

خدمــة الرتاخيــــص اإللكرتونيــــة 	 
للمساكن الجامعية لألفراد.

خدمـــة الحصــول علــى الرخـــص 	 
الفوريـــة للمستودعـــــات.

خدمـــة حجـــز مـوعــــــد، فــــــي     	 
األمانات والبلديـات قبـل زيارتهـا.

استخـــــراج تراخيــــــص بنـــــــــــاء 	 
املستودعــات بسبـــع خطــــوات 

إلكرتونية.

االستعــــام وإصــــدار تصاريــــــح 	 
األنشطــة للمنشــآت املستثنــاة 
مـن اإلغـاق وقــت منـع التجـول.

+ مليون مستخدم

1,158  مكتبًا 
هندسيًّا معتمًدا

بنهاية  البوابة  أسهمت 

2020 يف إصدار:

+ 660 ألف رخصة 

نشاط تجاري

+220 ألف رخصة 

إنشائية

+210 آالف قرار 

مساحي

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدَّمة�يف�املدن�السعودية
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 معالجة التشوه البرصي

لتحسن املشهد الحرضي، من خال الحد من املناظر املسببة لانزعاج، والتطوير الحرضي الشامل، وتحسن 
البيئة العمرانية يف املدن، عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان مع األمانات والبلديات عى إزالة 
15 عنرًصا، وتنفيذ مشاريع التحسن  عنارص التشوه البرصي األكر شيوًعا يف املدن السعودية، محددة يف 

والتجميل العمراين لبعض الطرق املحورية القامئة يف املدن، مبا يضمن تحقيق التنمية املستدامة.

إحصائيات تحسن املشهد الحرضي بنهاية 2020:

إزالــــة

تحسن 

املنظر العام

صيانــــة

+761 ألف لوحة�دعائية�مخالفة.	 

+63 ألف�من�املظالت�والهناجر�املخالفة.	 

+138 ألف�سيارة�تالفة�ومهملة�من�الشوارع.	 

+809 ألف م2 من�الكتابات�املشوهة�للمظهر�العام.	 

+36 ألف�من�االسرتاحات�والصناديق�والعشش�العشوائية.	 

+65 مليون طن�من�مخلفات�البناء�والهدم�يف�األرايض�الفضاء.	 

� معالجة +1.8 مليون�حاوية�نظافة.	

� إصالح +1.6 مليون م2 من�مالعب�األطفال.	

� معالجة�وضع +44 ألف من�الباعة�الجائلن.	

� تقليم�وتنسيق�وزراعة +14 مليون�من�األشجار�والورود.	

� تأهيل +37 مليون م2 من�الحدائق�واملسطحات�الخرضاء.	

+1.2 مليون�عمود�إنارة.	 

+6 مليون م2 من�حفر�الشوارع.	 

+3 مليون م�من�األرصفة�املتهالكة.	 

مليون�من�أرقام�املباين�ولوحات�مسميات�الشوارع.	 

مام أسهم يف:

رفـــــع فاعليــــــــة العمــــــــل 	 
وضمــان الجودة.

حوكمــــة األعمـــــال وضمــــان 	 
االستدامة.

زيادة املشاركـة املجتمعيــة 	 
وزيـادة الوعــي املجتمعــي.

 
الهدف االسرتاتيجي :

تحسن�املظهر�الحرضي�يف�املدن�السعودية
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ثة  إصدار الالئحة املحدَّ

للترصف بالعقارات البلدية 

استثامرية  بيئة  وتوفري  البلدي  االستثامر  منظومة  لتطوير 
جاذبة الستقطاب االستثامرات يف السعودية، اعتمدت وزارة 
التنفيذية  التعليامت  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون 
لائحة الترصف بالعقارات البلدية املحدثة، التي صدرت مبوجب 
هـ،   1441/6/29 وتاريخ   40152 رقم  الكريم  السامي  األمر 

ودخلت حيز التنفيذ يف 1441/3/11 هـ.

مام أسهم يف:

تحسن بيئة األعامل.	 

جذب االستثامرات األجنبية املبارشة. 	 

رفع مستوى التنافسية والخدمات املقدمة.	 

االستفادة من العقارات البلدية الشاغرة واستثامرها.	 

تعزيز رفاهية املجتمع بإقامة الفعاليات واملناسبات. 	 

متكيــــن املنشـــآت الصغيــرة واملتوسطــة وزيــــادة 	 
مساهمتها يف الناتج املحيل.

أبرز اإلضافات إىل بنود الالئحة:

إتاحة التأجيـر املؤقت.	 

استحداث مادة لاستعانة برشكات التسويق.	 

وضـع ضوابـط لطـرح املشاريــع عـن طريـق التأهيــل ملنع 	 
الرتسية عى مستثمر معيـن.

الشوارع 	  عى  الواقعة  األرايض  يف  االستثامر  إتاحة 
التجارية و السواحل والشواطئ.

اإلعـــان فــي املوقــع اإللكرتونــي ممــا يوســع قاعــدة 	 
املتنافسن ويرفع مستوى الشفافية.

إتاحة منــاذج مختلفــة للرشاكــة مــع القطــاع الخــاص غري 	 
التأجيــر التقليــدي، مثـل: املشاركة باإليرادات.

أبرز التحديثات عى بنود الالئحة:

تحقيق االستفادة املثى من العقارات 	 تحسن الرشوط التعاقدية	 

استثامر الحدائق العامة 	زيادة الحد األقىص ملدد العقود 	

زيادة العائد االستثامري 	رفع حد اإلعفاء 	

تخفيض الضامنات البنكية 	

100%�من�قيمة�
اإليجار�السنوي

خالل�خمس�سنوات�
من�اعتامد�املخطط

عائد�إيجاري�ثابت�
طول�فرتة�العقد

5%�من�فرتة�التعاقد

عامـــــــــــــــــاً 50 عامـــــــــــــــــا25ً 

الوضــع الحايل الوضــع السابــق 

الوضــع الحايل 

الوضــع الحايل 

الوضــع الحايل 

الوضــع الحايل 

10%�من�فرتة�التعاقد

الوضع السابق 

الوضع السابق 

الوضع السابق 

الوضع السابق 

حــد�أقصـــى�25%�مــن�
قيمة�العطاء�السنوي

مــن� ســنتن� خــالل�
املخطــط اعتــامد�

مــراجعــة�العـــائــــــد�
اإليجاري�كل��5سنوات

إتاحة الفرص االستثامرية للمواقع البلدية.	 

فتح آفاق جديدة للرشاكة مع القطاع الخاص.	 

تحقيق االستفادة املثى من العقارات البلدية.	 

رفع مساهمة القطاع الخاص يف تنمية املدن السعودية.	 

يهدف التحديث إىل:

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدَّمة�يف�املدن�السعودية
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منصة )بلدي( التفاعلية 

سعيًا لتفعيل دور مستفيدي القطاع البلدي من املواطنن واملقيمن عى أرض اململكة، أطلقت وزارة الشؤون 
البلدية والقروية واإلسكان )منصة بلدي التفاعلية( التي تهدف إىل إرشاك املجتمـع واملستفيديــن مــن القطـاع 

البلدي يف طرح األفكار والتعليق عى اللوائح والترشيعات البلدية.

خدمات منصة )بلدي( التفاعلية:

استبيان

قرارك

تقييم ذايت

لجمع استطالعات املستفيدين من خالل املشاركة يف 

النامذج واالستبيانات املطروحة، التي تهـدف لتحديـد 

مسـارات التحسيـن والتمكيـن علـى مستـوى مختلـف 

الخدمات والربامج التي تقدمها الوزارة.

للحصول عى مساندة املجتمع يف مناقشة األنظمة 

والترشيعات، واملشاركة يف صياغة مشاريع األنظمة 

والترشيعات املناسبة قبل تنفيذهـا، عرب معرفـة آراء 

وتوجهات عموم املجتمع تجاهها.

يوفر النظام آليـات التصويـت اإليجابـي أو السلبـي، 

وكتابة التعليقات ومناقشتها، وإعادة صياغة املادة 

حسب منظور املستفيد.

مام يسهم يف:

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدَّمة�يف�املدن�السعودية

تعزيز مستوى الشفافية          

بن جهات القطاع البلدي
إرشاك املستفيدين ليكونوا            

رشكاء فاعلن يف املجتمع

تحسن مستوى                                

رضا املستفيدين
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 تطوير منظومة استثامر القطاع البلدي

من خالل:

تدشن مرشوع الربط اإللكرتوين إلصدار رخص البناء للمرشوعات 	 

العقارية

املطورين 	  خدمات  مركز  مع  وبالتعاون  الطائف  أمانة  قبل  من 
“إمتام” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، بهدف 
تطوير وتحسن بيئة األعامل يف قطاع التطوير العقاري وتعزيز 
التكامل الخدمي مع القطاعات الحكومية، مام يعد خطوة مهمة 
لزيادة  وحافزًا  العقاري،  التطوير  لقطاع  املعامات  تيسري  يف 

االستثامر يف هذا القطاع.

من خالل:

إطاق برنامج تصنيف مقدمي خدمات املدن بهدف 	 
الفنية  املعايري  حسب  الخدمات  مقدمي  تصنيف 
املنشآت  تلك  التزام  ومتابعة  والتأمينية،  االئتامنية 
خدمات  مقدمي  لتوفري  املستدام،  البناء  مبعايري 

مؤهلن يف مختلف املجاالت.

الطرق 	  عى  الخدمة  مراكز  )مراقبة  منصة  تدشن 
اإلقليمية( ألكر من 3 آالف مركز خدمة، بهدف مراقبة 
أداء والتزام رشكات القطاع الخاص املشغلة ملراكز 
الخدمة يف تقديم الخدمات البلدية طبقا للمعايري 
تقارير  املنصة  وتقدم  منها،  الصادرة  واالشرتاطات 
مراكز  يف  متت  التي  املعامات  سجل  عن  مفصلة 
إجراءات  وتدعم  االستثامر،  بيئة  لتطوير  الخدمة 

تطوير الخدمات البلدية.

التي 	  الخفية  العيوب  ضد  بالتأمن  املقاولن  إلزام 
تظهر عى املباين بعد استخدامها، سواء الهيكلية 

منها أو غريها، حيث تكون مدة الضامن 10 سنوات.

تحسن آليات إدارة املشاريع وتطوير الخدمات

إطالق منصة “بيع الزوائد التنظيمية إلكرتونيًّا” من قبل أمانة 	 

منطقة الرشقية

إمتام  خاله  من  يجري  الذي  اإللكرتوين  األمانة  موقع  عر 
وإصدار  الزائدة  قيمة  بتقدير  التنظيمية  الزوائد  بيع  عملية 
زوائد  املعنية  التنظيمية  بالزوائد  واملقصود  باملوافقة،  قرار 
مساحة  أو  مرفق  إقامة  أو  شارع  توسعة  بعد  األرايض  أجزاء 
عامة أو نزع ملكية، تأيت هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات 
املساحي،  الكرويك  الصكوك،  تحديث   : وتتضمن  اإللكرتونية 
اعتامد املخططات وطلب بيانات مكانية، طباعة لوحات وخرائط 

رقمية.

إطالق مرشوع حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية 	 

بالكورنيش الشاميل

املرافق  يف  الخدمات  مستوى  رفع  إىل  املرشوع  يهدف 
العامة وتحسن تجربة زوارها من خال الدخول يف رشاكة مع 
القطاع الخاص لتطوير هذه املرافق، وتوفري فرص استثامرية 
سنوات،   10 إىل  متتد  بعقود  الخاص  للقطاع  وجاذبة  متنوعة 
ويتميز املرشوع يف حق التسمية ومنح متجر للمستثمر وعائد 
اللوحات اإلرشادية واإلعانية وإمكانية تنظيم الفعاليات داخل 

الواجهة.

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدَّمة�يف�املدن�السعودية
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 مركز خدمة الضيف وسيارة خدمة العمالء 

البلدية بكل يرس وسهولة لجميع فئات  ضمن نطاق أمانة منطقة الرياض وبلدياتها، لتقديم كافة الخدمات 
املجتمع، مبن فيهم: السجناء، ذوي اإلعاقة كبار السن، املرىض باملستشفيات، من املواطنن واملقيمن، 

من خال االستفادة من الخدمات اإللكرتونية امليرسة عر منصة بلدي.

أبرز الخدمات املقدمة:

سيارة خدمة العمالء املتنقلة:

تعـد األوىل مـن نوعهـا عـى مسـتوى بلديـات منطقـة الريـاض، وتقـدم جميـع الخدمـات البلديـة لفئـات 
املجتمـع ممـن يصعـب عليهم الحضـور إىل مقر البلدية، مثل: السـجناء، واألشـخاص ذوي اإلعاقة، وكبار 
السـن، ونـزالء املستشـفيات، عـن طريـق سـيارة مخصصـة مـزودة بأحـدث التجهيـزات املكتبيـة والتقنيـة 
يـرشف عليهـا كـوادر شـابة متخصصـة يقدمـون جميع الخدمـات البلديـة يف وقت قصـري وبجـودة عالية.

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدَّمة�يف�املدن�السعودية

طباعة الرخص املهنية 

والشهـادات الصحيــة

طباعة رخـص البنـاء 

والرتميم والتسوير

 طلب صيانة الطرق 

واإلنــارة وغريهــا

خدمة جهاز للتقييم الذايت ملتابعـة جـودة الخدمات املقدمة و قياس رضا املستفيد
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 تسهيل الوصول إىل الخدمات املقدَّمة يف املدن

من خالل:

إطالق صفحة Tel.940 من قبل أمانة منطقة الرياض، وتشمل الصفحة خدمات عدة تقدم باللغتن 	 

لإلدارات  التواصل  البلديات وأرقام  للخدمات ومواقع  الوصول  العربية واإلنجليزية، بهدف تسهيل 
املعنية.

تدشن خدمة )حجز موعد( من قبل أمانة منطقة الجوف وأمانة منطقة عسري، عر البوابة 	 

اإللكرتونية لألمانة، مام يتيح تنظيم زيارات املستفيدين ملقر األمانة والبلديات التابعة لها، 
 ويسهم يف الحصول عى الخدمة بشكل أرسع وتقليل االزدحام.

السداد 	  لتشمل  الشاملية،  الحدود  منطقة  أمانة  قبل  من  بعد  عن  املستثمرين  خدمات  تفعيل 

سري  عى  واملحافظة  البلدية  الخدمات  إجراءات  لتسهيل  وتجديدها،  العقود  وإبرام  اإللكرتوين 
األعامل.

االطاع 	  للمستخدمن  التطبيق  ويتيح  الرشقية،  املنطقة  أمانة  قبل  من  )مدينتي(  تطبيق  إطالق 

عى الخدمات املقدمة عى مستوى املدينة وأماكنها من خال الخريطة التفاعلية، وتشمل تلك 
الخدمات: املستشفيات واملراكز الصحية وجميع املحات التجارية، مام يسهم يف تحسن الخدمات 

املقدمة يف املدن السعودية.

 
الهدف االسرتاتيجي :

االرتقاء�بجودة�الخدمات�املقدَّمة�يف�املدن�السعودية



عنوان الصفحة

160160

مؤرشات التحول



عنوان الصفحة

مؤرشات قياس أداء برنامج التحول الوطني*

كيف كنا؟ وأين وصلنا؟ وإىل أين نتجه؟

قياس  ومؤرشات  والخطط  األهداف  بإعان   ،2030 السعودية  رؤية  انتهجتها  التي  الشفافية  بقيم  والتزاًما 

األداء، نستعرض معكم أبرز املؤرشات الرئيسية التي حققت املستهــدف، واملؤشــرات التي ال يـــزال العمل 

عليها جاريًا نحو تحقيق التطلعات.

* تم مراجعة بعض املؤرشات بحسب حوكمة رؤية اململكة العربية السعودية  2030 وسيتم تضمن التحديثات 
يف وثيقة الرنامج املحدثة )2025-2021(

قدمـــت رؤية اململكة العربية الســـعودية 2030 صورة ملســـتقبل مزدهر ومرشق، تعر عـــن طموحات بادنا 

وتعكـــس قدراتهـــا، وانطلق العمل عـــى تحقيقها من خال برامج الرؤيـــة التنفيذية، إذ تُرجمـــت تلك الرؤية 

إىل أهداف اســـرتاتيجية، يتم قياســـها من خال مؤرشات قياس األداء، واملســـتهدفات. 
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أبرز مؤرشات برنامج التحول الوطني

متكني القطاع الخاص وجذب االستثامرات األجنبية

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

 القرب من الدولة األفضل أداًء يف تقرير

مؤرشات البنك الدويل

مالحظات

 قفزت اململكة 29 مركزًا يف مؤرش سهولة مامرسة
األعامل يف التقرير الصادر يف عام 2019

ومل يصدر تقرير عام 2020 بعد 
  يف 2018

%62.5
  يف 2020

%79
  يف 2019

%71.6

 نسبة مساهمة املنشآت الصغرية

  يف 2016واملتوسطة يف الناتج املحيل اإلجاميل

%21.9

  يف 2020

%23

  يف 2018

 مل يتم إصدار التقرير يف عام 2020 وذلك لعدم%28.75
 قيام الهيئة العامة لإلحصاء بتنفيذ مسح املنشآت

الصغرية واملتوسطة بسبب تأثري جائحة كورونا

االرتقاء بالرعاية الصحية

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

ــن يتلقـون الرعايـة  نسبة املرضـى الذيـ

 الطبيــة الطارئة أو العاجلة منذ دخولهم

 بوابـة الطـوارئ إلـى خروجهـم مـن

الطـوارئ خالل 4 ساعـات

مالحظات

االستشــارية اإلحالــة  طلبــات   نســبة 

ــن ــا م ــض فيه ــة املري ــم معاين ــي ت  الت

خــالل املتخصــص  االستشــاري   قبــل 

4 أسابيع من الطلب

ــا ــا فيه ــكانية مب ــات الس ــبة التجمع  نس

الرعايــة بخدمــات  املغطــاة   الطرفيــة 

الصحية األساسية

 نسبة األمراض املعدية املحددة التي

حققت مستويات الخفض املستهدفة

 نسبة األدوية األساسيةاملتوفرة يف

السوق املحلية

التحول الرقمي

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

 ترتيب اململكة يف مؤرش األمم املتحدة

لتطويـر الحكومة اإللكرتونية

مالحظات

  يف 2016

44
  يف 2020

30
  يف 2020

43

 ترتيب اململكة يف مؤرش مدركات الفساد

ٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ الصادر من منظمة الشفافية العاملية
 تقدمت اململكة خمسة مراكز وحلت يف املركز

التاسع من بني دول مجموعة العرشين   يف 2017

57
  يف 2020

40
  يف 2020

52

 ترتيب اململكة يف مؤرش البيانات

املفتوحة

 تجاوزت اململكة مستهدف 2020 يف عام 2017
وتوقف إصدار التقرير   يف 2016

74
  يف 2020

60
  يف 2017

29

 ارتفــع تصنيــف اململكــة يف املــؤرش مــن "متقــدم"
يف بالتقــدم  مدفوعــا  وذلــك   " جــًدا  "متقــدم   إىل 
 البنيــة التحتيــة املعلوماتيــة وتغطيــة شــبكات النطــاق
ــام ــية. ك ــاف الضوئــ ــات األلي ــي وخدم ــض الالسلكـ  العري
يف تقدًمــا  األكــرث  الدولــة  لقــب  اململكــة   حققــت 
العرشيــن، مجموعــة  دول  بــني  الرقميــة   التنافســية 
 وفًقــا لتقريــر التقــدم والتنافســية الرقميــة الصــادر عــن

املركز األورويب للتنافسية الرقمية

  يف 2016

%78
  يف 2020

%88
  يف 2020

%85.7

  يف 2016

  يف 2017

%36

%0

  يف 2020

  يف 2020

%54

%50

  يف 2020

  يف 2020

%87.09

%75

  يف 2016

%80
  يف 2020

%95
  يف 2020

%95.36

%38
  يف 2016

%55
  يف 2020

%84
  يف 2020
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أبرز مؤرشات برنامج التحول الوطني

االرتقاء بالرعاية الصحية

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

 نسبة رضا املستفيدين لتجربة الخدمات

الصحية خالل التنويم يف املستشفيات

مالحظات

 نسبة جاهزية املناطق الصحية ملواجهة

املخاطر الصحية

 نظــرًا ملــا تطلبتــه جائحــة فايــروس كورونــا املســتجد
مـن إعطـاء األولويـة لألعمـال الخاصـة بإعـداد املناطـق
ــف ــة وتخفي ــة ملواجه ــة يف اململك ــة املختلف  الصحي
 أثــر هــذه الجائحــة، فقــد تــم تركيــز الجهــود ملواجهــة
 املخاطــر الصحيــة املتعلقــة بهــذه الجائحــة. وحيــث أن
ــرى ال ــة أخ ــر صحي ــه مخاط ــي يف نطاق ــؤرش يغط  امل
 تقتــرص عــىل مــا تطلبتــه جائحــة كورونــا مــن أعــامل،

فقد تأثرت نسبة تقـدم هذا املؤرش خالل 2020

  يف 2017

%79.9
  يف 2020

%85
  يف 2020

%84.06

  يف 2017

%33
  يف 2020

%52
  يف 2020

%75

تعزيز السالمة املرورية

مالحظاتالقيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

ل وفيات حوادث الطرق لكل  معدَّ

  يف1002016 ألف ساكن

28.8
  يف 2020

23
  يف 2020

13.49

ل إصابات الحـوادث املرورية لكل  معدَّ

100 ألف ساكن

 تحســنت مــؤرشات الســالمة املروريــة يف اململكــة
بشكـل كبيـر ما بيـن العاميـن 2016 و2020، إذ انخفـض
 معدل وفيات الحوادث/ 100 ألف نسمة بنسبـــة %53،
كام انخفضـت أعـداد الحـوادث الجسيمـة بنسبـة %36

  يف 2016

74
  يف 2020

66
  يف 2020

74.7

تطوير القطاع السياحي واملحافظة عىل الرتاث الوطني

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

 ترتيب اململكة يف مؤرش تنافسية

السفر والسياحة

مالحظات

  يف 2016

63
  يف 2020

بانتظار صدور58
  تقرير عام 2021

 يُتوقــع تقــدم ترتيــب اململكــة يف مــؤرش تنافســية
السفـر والسياحـة وذلك لعـدة إصالحـات تهـدف لتحفيــز
كإطــالق الســياحي  القطــاع  يف  االســتثامر   ودعــم 
التأشيـرة السياحـية، وإنشـاء وزارة السياحــة، وصنـدوق

التنمية السياحي، وغريها من اإلصالحات

متكني املرأة

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

 حصة املرأة يف سوق العمـل من القوى

العاملة السعودية

مالحظات

 معدل املشاركة االقتصادية لإلناث

السعوديات

%21.2
  يف 2017

%31.8
  يف 2020  يف 2020

%27.6

  يف 2017

%17
   يف 2020

%33.5
  يف 2020

 %26.15
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أبرز مؤرشات برنامج التحول الوطني

تعزيز التنمية املجتمعية وتطوير القطاع غري الربحي

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

 نسبة املستفيدين من اإلعانات املالية من

 القادرين عىل العمل الذين تم متكينهم

لالعتامد عىل الذات

مالحظات

 حجم مبيعات األرس املنتجة املدعومة من

 بنك التنمية االجتامعية

عدد املتطوعني يف اململكة

 نسبة مساهمة املنظامت غري الربحية

يف الناتج املحيل اإلجاميل

 القيمــة االقتصادية للتطوع يف

للفرد اململكة 

 نسبة العاملني يف القطاع غري الربحي

من إجاميل القوى العاملة

رفع جاذبية سوق العمل 

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

ــور ــة األج ــام حامي ــال بنظ ــبة االمتث  نس

للعاملة الوافدة

مالحظات

 نســبة العاملــني مــن األشــخاص ذوي

اإلعاقة القادرين عىل العمل

 نسبة اإلنفاق التنموي من إجاميل إنفاق

القطاع غري الربحي

 تحســنت نســبة العاملني يف القطاع غري الربحي من
 إجــاميل القــوى العاملــة خــالل العامــني الســابقني
ــؤرش يف ــتهدفات امل ــق مس ــع تحقي ــن املتوق  وم
 الفرتة القادمة حيث إن القيمة الفعلية لعام 2020

ستظهر يف نهاية عام 2021

ــة ــري الربحي ــامت غ ــاهمة املنظ ــبة مس ــت نس  تضاعف
العامــني خــالل  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج   مــن 
مســتهدفات تحقيــق  املتوقــع  ومــن   الســابقني 
القيمــة إن  حيــث  القادمــة  الفــرتة  يف   املــؤرش 

الفعلية لعام 2020 ستظهر يف نهاية عام 2021

  يف 2016

360

  يف 2015

مليار ريالمليار ريالمليون ريال

%21

  يف 2020  يف 2017

%23.2 %1
  يف 2020

%12

  يف 2020

8.856

  يف 2019

%69.2

  يف 2020

  يف 2020

1.8

%51

22,924

%0.2

%0.13

  يف 2015

  يف 2017

  يف 2017

0.6

  يف 2015

409,123

%0.47

21.27

%0.23

  يف 2020

  يف 2020

  يف 2019

  يف 2019

300,000

%0.6

15

%0.32

  يف 2020

  يف 2020

  يف 2020

  يف 2020

ريال/ساعةريال/ساعةريال/ساعة

ــة ــري الربحي ــامت غ ــاهمة املنظ ــبة مس ــت نس  تضاعف
العامــني خــالل  اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج   مــن 
مســتهدفات تحقيــق  املتوقــع  ومــن   الســابقني 
القيمــة إن  حيــث  القادمــة  الفــرتة  يف   املــؤرش 

الفعلية لعام 2020 ستظهر يف نهاية عام 2021

 عــىل الرغــم مــن تحســن نقــاط اململكــة يف مــؤرش
 التنافســية الدويل الستقطاب املواهب مبقدار 2.7
 إال أن دخــــول 7 دول إضافـــية وتغييــــر آلـــية قيـــاس

املؤشـر  أدى إلــى عـدم تحقـــيق املستهــدف

 ترتيــب اململكــة يف مــؤرش التنافســية

عــىل املواهــب  الســتقطاب   الــدويل 

 املحــاور األربعــة: الجــذب، التمكــني، النمــو،

 واالستبقاء

  يف 2017

%50
  يف 2020

%66.4
  يف 2020

%80

االرتقاء بجودة الخدمات العدلية

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

 نســبة خدمــات وزارة العــدل املقدمــة

إلكرتونيًا

مالحظات

  يف 2017

%34.8
  يف 2020

%82.09
  يف 2020

%80

  يف 2016

%7.70
  يف 2020

%12
  يف 2020

%12.4

  يف 2017

39
  يف 2020

40
  يف 2020

37
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حامية البيئة

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

 مســاحة الغطاء النبايت الطبيعي

تأهيله   املعاد 

مالحظات

 دقة التوقع واإلنــذار املبكر لألخطار

 الجويَّة (العواصف الرملية والســيول)

3 أيام قبل 

تعزيز األمن الغذايئ

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

مؤرش األمن الغذايئ العاملي

مالحظات

ــه  ــاد تأهيل ــايت املع ــاء النب ــاحة الغط ــت مس   تضاعف
 خــالل الفــرتة الســابقة وقــد تــم إنشــاء مراكــز بيئيــة
لتنميــة الوطنــي  املركــز  ضمنهــا  ومــن   جديــدة 
 الغطــاء النبــايت ومكافحــة التصحــر ومــن املتوقــع أن
 تتحســن قيمــة املــؤرش خــالل الســنوات القادمــة عنــد
الجديــدة واملبــادرات  املركــز  تشــغيل   اكتــامل 

 املتعلقة بزيادة الغطاء النبايت

 ارتفعــت نســبة دقــة التوقع مبــا يقــارب 10% وقد تم
 إنشــاء املركــز الوطنــي لألرصاد يف عــام 2020، ومن
 املتوقــع أن يكــون لــه أثــر إيجــايب عــىل املــؤرش

وعىل تحقيق املستهدف يف املرحلة املقبلة

  حققــت اململكــة مســتهدف 2020 يف عــام 2019
آليــة تحديــث  تــم   ،2020 عــام  ويف   73.5  بدرجــة 
العامليــة املنظمــة  قبــل  مــن  املــؤرش   قيــاس 
 املصدرة للمؤرش                                    وبالتايل انعكس
ليصبــح  2016                  ذلــك عــىل خــط األســاس يف عــام 

68.1 نقطة

  يف 2017

 هكتار  ألف هكتار ألف هكتار18

  يف 2020

80

   يف 2020

35,447

  يف 2017

%60
  يف 2020

%80
   يف 2020

%69.65

البيئي مؤرش األداء 

( الرتتيب العاملي) 

الفــرتة يف  مراكــز  خمســة  اململكــة   تقدمــت 
 املاضيــة وحققــت إنجــازات كثــرية مبــا يخــص األداء
ــة، وإنشــاء مراكــز ــل: تحديــث نظــام البيئ  البيئــي، مث
 بيئيــة متخصصــة، ورفــع نســبة مســاحة املناطــق
مســاحة إجــاميل  مــن  واملســجلة   املحميــة 
 اململكــة، ولكــن مل ينعكــس هــذا عــىل املــؤرش
 حيــث تــم تغيــري آليــة قيــاس املــؤرش مــن املنظمــة
مــؤرشات  8 بإضافــة  لــه  املصــدرة   العامليــة 
مــام الســابقة   املــؤرشات  أوزان  وتغيــري   فرعيــة 

سبب تغيريًا يف القيمة الفعلية للمملكة

  يف 2016

68.63

(95)

  يف 2020

(53)

77.28

   يف 2020

(90)

44 نقطةنقطةنقطة

تعزيز األمن املايئ

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

 معدل استمرارية اإلمداد للمياه الحرضية

مالحظات

 نسبة تغطية خدمات الرصف الصحي

للسكان

 تــم تحديــث معادلـــة املــؤرش  بطريقــة أكرث شــمولية
 ودقــة مــن حيــث آليــة القيــاس لتأخـــذ بعـــني االعتبـــار
ــه ــا، وعلي ــتفيدين فعلي ــة املس ــكان اململك ــدد س  ع
 فقد  تـم  تحديـث  مستهـدف    2020   إلـى قيمـة          %58.03

ليعكس طريقة االحتساب الجديدة

 نسبة إعادة استخدام مياه الرصف

الصحي املعالجة

الــرصف ميــاه  اســتخدام  إعــادة  نســبة   ارتفعــت 
 الصحي املعالجة بنســبة 34%، ومن املتوقع تحسن
اكتــامل عنــد  القادمــة  املرحلــة  يف   املــؤرش 
 مشاريـــع إعــادة اســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي
ضمــن عليهــا  العمــل  يجـــري  والتــي   املعالجـــة 

اسرتاتجية املياه ومبادرات برنامج التحول الوطني

  يف 2016

71.1
  يف 2020

72
   يف 2020

69.5 نقطةنقطةنقطة

 (�e Economist) 

القيمة الفعليةاملستهدف خط أساساملؤرش

 معدل نصيب الفرد من الساحات

واألماكن العامة

مالحظات

14
  يف 2017

19
  يف 2020

19.39
  يف 2020

ساعةساعةساعة

  يف 2019

%60
  يف 2020

%63.3
  يف 2020

%58.13

  يف 2017

%13.6
  يف 2020

%35
  يف 2020

%18.2

االرتقاء باملدن السعودية

3.48 
  يف 2015

3.9 
  يف 2020

4.09
  يف 2020

م2م2م2
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جهود منسويب الربنامج والجهات املشاركة

ُصنَّاع التحول يف مركز برنامج التحول الوطني  يعمل 

ضمن منظومة متكاملة، لرسم الخطط واالسرتاتيجيات، 

وتطوير املبادرات واإلرشاف عى تنفيذها، وتقييمها 

يف  املحددة،  واملستهدفات  األداء  مؤرشات  وفق 

جهود متكاملة مع مكاتب تحقيق الرؤية يف الجهات 

املشاركة.

الوطـن، وتحقيـق  لارتقـاء بهـذا  التـي تعمـل  الوطنيـة املتميـزة  بالكـوادر  الوطنـي  التحـول  برنامـج  ويفخـر 

واعـد. ملسـتقبٍل  الوطنـي،  التحـول  مبسـرية  والدفـع  املتتاليـة،  اإلنجـازات 

وال يـزال برنامـج التحـول الوطنـي ماضيًـا يف مسـرية بنـاء رؤيـة اململكـة العربيـة السـعودية 2030، مسـتمرًا 

يف إطـاق املبـادرات واملشـاريع التـي تسـهم يف بلـوغ أهدافه، وتسـتكمل مسـرية اإلنجـازات القيِّمة التي 

حققهـا يف سـنواته الخمـس األوىل.

ُصّناع التحول



عناوين التواصل

الربيد�اإللكرتوين�:
Communication@ntp.gov.sa

العنوان�الربيدي�:
مبنى�رقم�:��2532واحة�غرناطة�لألعامل

الشهداء،�الرياض،�اململكة�العربية�السعودية
الرمز�الربيدي�:�7148�-�13241

إدارة التواصل واإلعالم 

برنامج التحول الوطني

www.vision2030.gov.sa


