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منــذ انطــاق رؤيــة المملكــة 2030 في 2016، بدأت المملكة ابلســر نحو آفاق جديدة ومناطق 
طمــوح واعــدة، مرتكــزة علــى مكامــن قوتها اليت حباها الله بها، من موقع اســراتيجي متمزي، 
 واقتصاد قوي متني، وعمق عربّي وإسامّي، لُتسّخر كل هذه اإلمكانات لتحقيق الطموحات.

بــني  وتناغمهــا  األدوار  بتكامــل  اإلنجــازات  تحقيــق  عــام  كل  فــي  الرؤيــة  تواصــل 
بمســؤولياته  كٍل  وقيــام  الربحيــة  وغــر  والخاصــة  الحكوميــة  والقطاعــات  المواطنــني 
رؤيتنــا. تحقيــق  نحــو  واثقــة  بخطــى  وأكــر  أكــر  لنقــرب  ومجتمعــه  وطنــه   تجــاه 

الرؤيــة  انطلقــت  حيــث  ســابقة،  لجهــود  وثمــراٍت  ممــزية  إنجــازات   2021 عــام  شــهد 
األثــر.  وتعميــق  التنفيــذ  مرحلــة  إلــى  األســس،  ووضــع  التخطيــط  مرحلــة   مــن 
فمن إطاقات جديدة وواعدة جعلت تمكني المواطن محوًرا أساســًيا لها، كإعان المرشوعات 
مثــل أوكســاجون  وكــورال بلــوم وغرهــا، إلــى الجهــود االســتثنائية فــي االســتدامة وجــذب 
االســتثمارات األجنبيــة مــن خــال مبــادرات الســعودية الخضــراء ومبــادرة مســتقبل االســتثمار، 
ــي داكار  ــي رال ــّياح ف ــني والُس ــتقبال الرايضي ــال اس ــن خ ــاح م ــن االنفت ــد م ــى المزي ــا،  إل وغره
ــا.  ــا وغره ــي الع ــريم إي ف ــة، وأكس ــي الدرعي ــا إي ف ــدة وفورم ــي ج ــا 1 ف ــباق فورم  وس

توفــر جهــود الرؤيــة والمرشوعــات الضخمــة الــيت تطلقهــا والسياســات الجديــدة الــيت تتبناهــا 
والقطاعــات الحيويــة الــيت تســتحدثها فرًصــا نوعيــة وفريــدة للمواطنــني والمقيمــني والقطــاع 
 الخــاص وغــر الربحــي وتحســن جودة حياتهم وتضمــن التنوع واالزدهار االقتصادي المســتدام.

 والتــزال الرؤيــة تنــر الطريــق لمســرة التحــول نحــو مســتقبل ملــيء ابلفــرص بفضــل إيمــان 
المواطنــني برؤيــة مشــركة يســاهمون جميًعــا فــي تحقيقهــا، لتضمــن لهــم وألجيالهــم 

مســتقبًا زاهــًرا للوطــن.

المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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برامج تحقيق الرؤية

 2030 الســعودية  رؤيــة  لرجمــة  الرؤيــة  تحقيــق  برامــج  ُصممــت 
مــن  أنشــطتها  بمواءمــة  الربامــج  تقــوم  حيــث  واقــع،  لــى  إ
الرئيســية. األداء  ومــؤرشات  المعتمــدة  التنفيــذ  خطــط  خــال 
 ومــع انتقــال رؤيــة الســعودية 2030 إلــى المرحلــة التاليــة، لتعميــق األثر، 
وإرشاك القطــاع الخــاص فــي رحلة التحول إلحداث نقلــة نوعية في مختلف 
القطاعــات، أعيــدت هيكلــة بعــض برامــج تحقيــق الرؤيــة واســتحدثت برامــج 
جديــدة لعكــس طموحــات وقــدرات بادنــا لتحقيــق الرؤيــة على أكمــل وجه.
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مناســك  ألداء  المســلمني  مــن  ممكــن  عــدد  ألكــرب  الفرصــة  إتاحــة  فــي  الربنامــج  دور  يتمثــل 

ــال  ــن خ ــم، م ــق تجربته ــراء وتعمي ــى إث ــل عل ــه، والعم ــل وج ــى أكم ــزايرة عل ــرة وال ــج والعم الح

ــة  ــع التاريخي ــة المواق ــة، وتهيئ ــام العالمي ــالة اإلس ــق رس ــني، وتحقي ــني الرشيف ــة الحرم تهيئ

اإلســامية والثقافيــة، وإتاحــة أفضــل الخدمــات قبــل وأثنــاء وبعــد زايرتهــم لمكــة المكرمــة 

فــة والحضاريــة للمملكــة فــي  والمدينــة المنــورة والمشــاعر المقدســة، وعكــس الصــورة المرشِّ

خدمــة الحرمــني الرشيفــني وضيــوف الرحمــن.

ــا، مــن خــال تعزيــز  يســعى الربنامــج إلــى أن يمتلــك المواطــن قــدراٍت تمكنــه مــن المنافســة عالمًي

القيــم، وتطويــر المهــارات األساســية ومهــارات المســتقبل، وتنميــة المعــارف. ويركــز الربنامــج 

علــى تطويــر أســاس تعليمــي متــني للجميــع، يســهم فــي غــرس القيــم منــذ ســن مبكــرة، وتحضــر 

الشــباب لســوق العمــل المســتقبلي المحلــي والعالمــي، وتعزيــز ثقافــة العمــل لديهــم، وتنميــة 

مهــارات المواطنــني عــرب توفــر فــرص التعلــم مــدى الحيــاة، ودعــم ثقافــة االبتــكار ورايدة األعمــال.

الصحــي  القطــاع  فــي  الشــامل  التحــول  بتمكــني  الصحــي  القطــاع  تحــول  برنامــج  يعــى 

ابلمملكــة وإعــادة هيكلتــه ليكــون نظاًمــا شــامًا وفعــااًل ومتكامــًا، يقــوم علــى صحــة 

الفــرد والمجتمــع، وضمــان اســتمرار جهــود التحــول فــي البعــد الصحــي عــرب تحقيــق 4 أهــداف 

اســراتيجية تســهم فــي تعزيــز مكانــة القطــاع وتفعيــل مقوماتــه.

يهــدف برنامــج التحــول الوطــين إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة الازمــة، وتهيئــة 

البيئــة الممكنــة للقطاعــني العــام والخــاص والقطــاع غــر الربحــي، لتحقيــق رؤيــة 

الســعودية2030، وذلــك ابلركــزي علــى تحقيــق التمــزي فــي األداء الحكومــي، 

ودعــم التحــول الرقمــي، واإلســهام فــي تنميــة القطــاع الخــاص، وتطويــر 

اســتدامة  وضمــان  المجتمعيــة،  التنميــة  وتعزيــز  االقتصاديــة،  الــرشاكات 

المــوارد الحيويــة.

ــرك  ــه المح ــة، كون ــتثمارات العام ــدوق االس ــز دور صن ــى تعزي ــج إل ــدف الربنام يه

الفاعــل خلــف تنــوع االقتصــاد فــي المملكــة، وذلــك عــرب إطــاق قطاعــات وفــرص 

جديــدة، واالســتثمار لتعظيــم العائــدات المســتدامة ليكــون الصنــدوق مــن أكــرب 

صناديــق الــروة الســيادية فــي العالــم، فضــًا عــن تأســيس رشاكات اقتصاديــة 

وطيــدة، تســهم فــي تعميــق أثــر ودور المملكــة فــي المشــهدين اإلقليمــي 

والعالمــي.

يمّثــل الربنامــج آليــة للتخطيــط المالــي متوســط المــدى الســتدامة وضــع الماليــة 

العامــة وتحقيــق مزيانيــة متوازنــة. ويركــز علــى وضــع السياســات العامــة الداعمة 

والفعاليــة  الكفــاءة  بتبــين  ابالعتبــار  واألخــذ   ،2030 المملكــة  رٔويــة  لتحقيــق 

والحــرص علــى ٔان تلــيب هــذه السياســات العامــة تحســني مــزيان المدفوعــات 

ــات. ــني والمواطن ــل للمواطن ــرص العم ــق ف ــي، وخل ــج المحل ــو النات ونم

تنميــة  يدعــم  وفاعــل،  متنــوع  مالــي  قطــاع  تطويــر  إلــى  الربنامــج  يهــدف 

والتمويــل  االدخــار  وتحفــزي  دخلــه،  مصــادر  وتنويــع  الوطــين،  االقتصــاد 

واالســتثمار، مــن خــال تطويــر وتعميــق مؤسســات القطــاع المالــي، وتطويــر 

الســوق الماليــة الســعودية لتكويــن ســوق ماليــة متقدمــة، بمــا ال يتعــارض 

مــع األهــداف االســراتيجية للمحافظــة علــى اســتقرار ومتانــة القطــاع المالــي.

ــات  ــم الخدم ــي تقدي ــاص ف ــاع الخ ــز دور القط ــى تعزي ــص إل ــج التخصي ــدف برنام يه

وإتاحــة األصــول الحكوميــة أمامــه، ممــا يحســن مــن جــودة الخدمــات المقدمــة 

وتعزيــز  االقتصــادي،  التنــوع  مــن  يحفــز  كمــا  تكلفتهــا،  تقليــل  فــي  ويســهم 

التنميــة االقتصاديــة، وزايدة القــدرة التنافســية لمواجهــة التحــدايت والمنافســة 

إلــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة  الربنامــج  اإلقليميــة والدوليــة، كمــا يســعى 

المبــارشة، وتحســني مــزيان المدفوعــات.

يســتهدف برنامــج اإلســكان تطويــر منظومــة اإلســكان وتحســني كفاءتهــا بمــا 

يحقــق رؤيــة القيــادة وتطلعــات المواطنــني مــن خــال تمكــني األرس الســعودية 

لقطــاع  والتنظيميــة  الترشيعيــة  البيئــة  وتطويــر  المناســب،  المســكن  لتملــك 

ــزي  ــاص ابلرك ــاع الخ ــه للقط ــز جاذبيت ــه، وتعزي ــادي من ــر االقتص ــكان، وزايدة األث اإلس

علــى تنميــة المحتــوى المحلــي، ممــا ُيســهم فــي خلــق الفــرص الوظيفيــة فــي 

القطــاع، ويعزيــز مشــاركته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

ُيعــى الربنامــج بتحســني جــودة حيــاة الفــرد واألرسة، مــن خــال تهيئــة البيئــة الازمــة 

والزائــر  والمقيــم  المواطــن  مشــاركة  ُتعــّزز  جديــدة  خيــارات  واســتحداث  لدعــم 

األخــرى  واألنمــاط  والســياحية،  والرايضيــة  والرفيهيــة  الثقافيــة  األنشــطة  فــي 

المائمــة الــيت تســاهم فــي تعزيــز جــودة الحيــاة، وتوليــد الوظائــف، وتنويــع النشــاط 

ــة.  ــدن العالمي ــل الم ــب أفض ــي ترتي ــعودية ف ــدن الس ــة الم ــز مكان ــادي، وتعزي االقتص

ــتية  ــة لوجس ــدة ومنص ــة رائ ــوة صناعي ــى ق ــة إل ــل المملك ــى تحوي ــج إل ــدف الربنام يه

عالميــة، وتعظيــم القيمــة المتحققــة مــن قطاعــي التعديــن والطاقــة، والمحتــوى 

المحلــي والثــورة الصناعيــة الرابعــة، ليســهم الربنامــج بشــكل كبــر فــي تعظيــم 

األثــر االقتصــادي وتنويعــه للقطاعــات المســتهدفة، واســتدامة نمــو تلــك القطاعــات 

ــا.  ــة فيه ــتثمارية جاذب ــة اس ــق بيئ ــا، وخل ــق رايدته وتحقي

مكتبة الملك فهد الوطنية، الرايض
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 1. مجتمع حيوي
ــر  ــًيا لتوف ــوًرا أساس ــعودية 2030 مح ــة الس ــت رؤي وضع
»مجتمــع حيــوي« يعيــش فيــه المواطنــون فــي المملكة 
الوطنيــة  بهويتهــم  يفخــرون  مســتدام،  حيــاة  بنمــط 
كريمــة  بحيــاة  ويتمتعــون  األصيــل،  الثقافــي  وتراثهــم 
األرس  تحمــي  ونظيفــة،  جميلــة  بيئــة  فــي  وســعيدة 
والعائــات، وتوّفــر لهــم أفضــل نظــام رعايــة اجتماعيــة 

المســتوى. ترفيهيــة عاليــة  وصحيــة وخيــارات 

الهدف األول

        تعزيز القيم اإلسامية والهوية الوطنية

الهدف الثاني

        تمكني حياة عامرة وصحية    
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توفــر الرعايــة الصحيــة المجانيــة عاليــة الجــودة وإتاحتهــا 
للمواطنــني فــي جميــع أنحــاء المملكــة؛ أولويــٌة قصــوى 
علــى   2030 الســعودية  رؤيــة  تركــز   أساســية  وخدمــة 
تقديمهــا، وفًقــا ألفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة، 
ــارعة،  ــّول متس ــة تح ــوم رحل ــي الي ــاع الصح ــهد القط إذ يش
تلــيّب  وشــاملة،  مبتكــرة  صحيــة  رعايــة  خدمــات  لتقديــم 

طموحــات جميــع ســكان المملكــة.
 

صحـــــــــــــة أواًل
ال

 14 إطــاق  تــم  التحــول،  هــذا  إطــار  وفــي 

ــا ألكــر مــــن  تجمًعــا صحًيــا، قدمــت خدماتهــ

29 مليــــون مســــتفيد حــى نهايــة عــام 

2021، كمــا اســُتحدثت  10 مستشــفيات 

جديــدة خــال عــام  2021 فــي مناطــق عــدة 

تبلــغ طاقتهــا االســتيعابية  المملكــة،  مــن 

1,500 رسيــر.  أكــر مــن 

كمــا واصلــت المملكــة العمــل علــى اســتدامة 

إنجــازات  وحققــت  ومرونتــه،  الصحــي  النظــام 

اســتثنائية فــي التعامــل الفعــال مــع جائحــة 

فــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد-19«، إذ 

ــام  ــي العــ ــن الوطنــ ــبة التحصيــ ــت نســ وصل

ضــــد الفــروس إلــى  %70 لجرعتــــي اللقــــاح 

ــن  ــر م ــاء أك ــم إعط ــث ت ــام 2021، حي ــة ع بنهاي

50 مليــون جرعــة مــن لقــاح كورونا فــي غضون 

ــاة  ــودة الحي ــي ع ــاهم ف ــا س ــدة مم ــنة واح س

لطبيعتهــا. بفضــل تكامــل الجهــود الحكوميــة 

القطــاع  فاعليــة  أســهمت  كمــا  والخاصــة، 

الصحــي فــي تنظيــم موســم حــج ناجــح لعــام 

2021، بــا أي حالــة إصابــة. 

مــن  للمعتمريــن  زايرة  ألــف   584 تحقــق  كمــا 

الخــارج  علــى الرغــم مــن ظــروف الجائحــة.

مــن جهــود التحــول الرقمــي فــي الخدمــات 

الصحيــة:

االفراضيــة 	  الرعايــة  خدمــات  تفعيــل 

وتقديــم 1.4مليــون خدمــة افرتاضيــة 

المستشــفيات  مــع  الربــط  خــال  مــن 

الصحيــة. الرعايــة  ومراكــز 

قــدم تطبيــق »صحــيت« خدماتــه ألكــر 	 

مــن 23 مليــون مســتفيد عــام 2021، 

وأتــاح الوصــول إلــى المعلومــات الصحيــة 

حجــز  مثــل  الخدمــات،  مــن  والعديــد 

فحوصــات كورونــا الــيت بلغــت خــال العــام 

فحــص. ماييــن   9.5

ربــط 	  علــى  العمــل  فــي  »وصفــيت«  تطبيــق  اســتمر 

عــدد  وتجــاوز  الصحيــة،  الرعايــة  ومراكــز  المستشــفيات 

الوصفــات الطبيــة اإللكرونيــة فــي التطبيــق خــال العــام 22.9 

صيدليــة.  3,082 خــال  مــن  وصفــة،  مليــون 

حجــز 108 ماييــن موعــد عــرب تطبيــق »موعــد«، اســتفاد منــه 	 

أكــر مــن 26 مليــون مســتفيد »تــم دمــج تطبيــق موعــد فــي 

تطبيــق صحــيت مؤخــًرا«.

دشــنت هيئــة الهــال األحمــر الســعودي تطبيــق »المســتجيب« 	 

للهواتــف الذكيــة ممــا أدى إلــى تقليــص مــدة الوصــول للحــوادث 

إلــى أقــل مــن 8 دقائــق.

ـ 13 من بــني 184  بهــذه الجهــود الممــزية، جــاءت المملكــة في المرتبــة الــ

دولــة فــي مــؤرش  كوفيــد-19 العالمــي »GCI«، الــذي تتبنــاه منظمــة 

الصحــة العالميــة، والــذي يجمــع قيــاس األثــر الصحــي فــي الجائحــة 

ومــؤرشات التعافــي، وقــد حصلت المملكة علــى المرتبــة األولى عربيا 

والمرتبــة 12  فــي مجموعــة دول العرشيــن والمرتبــة 14 عالميــا فــي 

مجــال أبحــاث كورونــا.

.
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مــن  اإلنســان  تمكــني  علــى   2030 الســعودية  رؤيــة  تعمــل 

وتولــي  للجميــع،  الحيــاة  جــودة  وتحســني  برفاهيــة،  العيــش 

فــي  وتضعهــا  المائمــة،  المســاكن  لتوفــر  ابلغــة  أهميــة 

لتوفرهــا. تســعى  الــيت  األساســية  الخدمــات  مقدمــة 

الســعودية  األرس  تملــك  فــرص  إلتاحــة  الجهــود  أثمــرت  وقــد 

للمســاكن، فــي اســتفادة أكــر مــن 210,000 أرسة ســعودية 

مــن حلــول الدعــم المتنوعــة لتملــك المنــازل، كمــا ُأصــدر ت أكــر من 

183,000 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة.

 وفــي ســبيل تحقيــق التــوازن بــني العــرض والطلــب علــى المنتجــات 

زايدة  تمــت  مناســبة،  أبســعار  وتوفرهــا  المائمــة،  الســكنية 

ألــف قطعــة أرض،  المعــروض الســكين مــن خــال تطويــر 17.3 

17 مليــون م² لعــام 2021 فــي  بمســاحة إجماليــة أكــرب مــن 

الفائــدة   هامــش  تخفيــض  تــم  المملكة،كمــا  مناطــق  جميــع 

مــن 18% فــي عــام 2021 مقارنــة  العقاريــة ألكــر  للقــروض 

.2018 بعــام 

ــوي  ــكان التنم ــج اإلس ــاهم برنام ــة، س ــد حاج ــأرس األش ــا ل ودعًم

ــذه األرس،  ــاري له ــروض العق ــزي المع ــي تحف ــكان« ف ــود اإلس »ج

بتوفــر 8,400 وحــدة ســكنية لهــا، وبلغــت قيمــة المســاهمات 

العينيــة والنقديــة 259.9 مليــون رايل فــي عــام 2021. 

أنســنة   عــرب  الئقــة  ســكنية  بيئــة  لتوفــر  الرؤيــة  تســعى  كمــا 

زايدة  خــال  مــن  اإلنســان،  مــع  تناغًمــا  أكــر  وجعلهــا  المــدن، 

المســاحات الخضــراء والتمتــع ابلطبيعــة، حيث ُأنشــئت 9 مســارات 

مهيــأة للمــي فــي عــدد مــن مــدن المملكــة خــال عــام 2021، 

مســطحات  ُأنشــئت  كمــا  م،   8,726 أطوالهــا  مجمــوع  يبلــغ 

م2.   820,500 بمســاحة  خضــراء 

ساكن عامرة
م
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تقــع رفاهيــة األفــراد ضمــن أولــوايت رؤيــة الســعودية 2030، انطاًقــا مــن هدفهــا الرامــي إلــى 

تطويــر فــرص الرفيــه وتنويعهــا بمــا يواكــب احتياجــات الســكان، لذا تســتمر المملكة فــي تطوير 

قطــاع الرفيــه، وتوفــر خيــارات ترفيهيــة نوعيــة وشــاملة تــري تجربــة األفــراد، وتســهم فــي 

تحســني جــودة الحيــاة وتنمــي االقتصــاد.

ــة  ــة ترفيهي ــن 720 فعالي ــر م ــد أك ــن عق ــام 2021 ع ــي ع ــه ف ــاع الرفي ــازات قط ــفرت إنج أس

متنوعــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة، منهــا “موســم الــرايض” الرفيهــي الــذي شــارك فيــه أكــر 

مــن 1,000 منشــأة مــن القطــاع الخــاص، وحقــق أكر مــن 9 ماييــن زائر حىت نهايــة عــام 2021، 

وقــد ســاهم الموســم فــي توفــر أكــر 144,000 وظيفــة مبــارشة وغــر مبــارشة ويســعى 

قطــاع الرفيــه لتوفــر 450,000 فرصــة عمــل.

كمــا تــم إطــاق برنامــج صيــف الســعودية 2021 “صيفنا علــى جــوك” فــي 11 وجهــة و 500 ابقة 

ســياحية، عــرب أكــر مــن 250 رشيك.

وســعًيا إلــى فتــح آفــاق جديــدة لقطاعــات جــودة الحيــاة، أُطلقــت منصــة “هــاوي” الــيت تهــدف 

إلــى دعــم مواهــب الهــواة فــي المملكــة، عــرب جمعهــم وتمكينهــم مــن تأســيس أنديــة 

لهواايتهــم المفضلــة، حيــث تمّكــن المنصة من االســتفادة من مســاحات عمل مشــركة في 5 

مــدن ابلمملكــة )الــرايض، جــدة، الخــرب، حائــل، أبها(، إضافــة إلى تقديم الدعم المالي والتشــغيلي 

ــا. بحســب طبيعــة نشــاط كلٍّ مــن تلــك األنديــة، وتمكــني الهــواة مــن ممارســة هواايتهــم نظاميًّ

وفــي إطــار تفعيــل الرشاكــة مــع القطــاع الخاص الســتغال فرص القطاعــات الحيوية الناشــئة، 

ُهيئــت فــي قطــاع الرفيــه ابلمملكــة بنيــة تنظيميــة تســّهل أعمــال الــرشكات والمســتثمرين 

ــم  ــص تقدي ــدار تراخي ــة إلص ــة إلكروني ــه بواب ــة للرفي ــة العام ــرت الهيئ ــث وف ــاع، حي ــي القط ف

الخدمــات الرفيهيــة بجميــع أنواعهــا، ابلتعــاون مــع أكــر مــن  10 جهــات حكوميــة، وتــم إصدار 

أكــر مــن  6,000 رخصــة منــذ انطــاق البوابــة حــى نهايــة عــام2021. 

وفــي الســياق نفســه، انطلقــت مبــادرة “أفــكار الرفيــه” الهادفــة إلــى إثــراء القطــاع الرفيهــي، 

عــرب تمكــني القطــاع الخــاص وتعزيــز دور المجتمــع فــي اختيــار األفــكار والمبــادرات الرفيهيــة اليت 

، وتمزيت  ا ســعوداًّيًّ تلــيب تطلعاتــه، وقــد نتج عن المبــادرة دعم وتمكــن 20 مرشوًعا ترفيهيًّ

المشــاريع المختارة بتنوع أنشــطتها.

ويطمــح قطــاع الرفيــه إلــى تحقيــق مانســبته 4.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للملكــة 

بحلــول عــام 2030.

ترفيه متنوع

الرايض
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تعــزز رؤيــة  الســعودية 2030 بنــاء مجتمــع حيــوي، 
ينعــم بنمــط حيــاة صحــي، ويمكــن األفــراد مــن قيــادة 

التغيــر والتحــول نحــو مســتقبل زاهــر وواعــد.

ومن الخطوات المهمة في هذا المجال إطاق :

الســعودية 	  الراًّيضيــة  ااًلتحــادات  دعــم  اســراتيجية 

ــة  ــاب، وصناع ــع األلع ــي جمي ــة ف ــادات الرايضي ــر االتح لتطوي

منافــس. راييض  جيــل 

برنامــج »تطويــر راًّيضيــي النخبــة« إلعــداد كفــاءات رايضيــة 	 

األولمبيــة  األلعــاب  فــي  الطويــل  المــدى  علــى  وطنيــة 

واآلســيوية.

اإلعاقــة 	  ذوي  مــن  الموهوبــني  لتأهيــل  »فخــر«  برنامــج 

قدراتهــم. وتطويــر 

أّول دوري كــرة قــدم نســائي ســعودي، تحــت إرشاف 	 

»إدارة الكــرة النســائية« بمشــاركة 16 فريًقــا.

ــات 	  ــة واألكاديمي ــص األندي ــة براخي ــس« الخاص ــة ناف »منص

والصــاالت الرايضيــة الخاصــة.

ويطمــح قطــاع الرايضــة إلــى توفــر 100,000 وظيفــة،  ورفــع 

مســاهمة القطــاع الــراييض فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 

1% بحلــول عــام 2030. أكــر مــن 2.

برنامج فخر

ع
ضة للجمي

اًّي
 الر
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والــيت العالميــة،  الرايضيــة  والمناســبات  والمحافــل  اللقــاءات  اســتضافة  المملكــة   تواصــل 

المكتشــف غــر  الطبيعــي  الجمــال  وإظهــار  االقتصاديــة  الفــرص  توفــر  فــي   تســهم 

عالميــة. وســياحية  رايضيــة  ووجهــة  واســتثمارية،  اقتصاديــة  قــوة  لتصبــح  للمملكــة، 

2 يناير

استضافة رالي داكار السعودية

4 فرباير

إقامة البطولة السعودية 

الدولية للجولف

19 فرباير 

إقامة النسخة الثانية من سباق 

»كأس السعودية« للخيل

26 فرباير

استضافة الموسم السابع 

لبطولة العالم »إي بي بي فيا 

فورموال إي« على حلبة الدرعية 

التاريخية

3 أبريل

استضافة سباق السيارات 

الكهرابئية »إكسريم إي« في 

محافظة العا التاريخية

5 أكتوبر

استضافة النسخة الرابعة عرش

لبطولة العالم لأندية لكرة اليد 

»سوبر جلوب« في جدة

5 ديسمرب

استضافة سباق الفورموال1 

على حلبة كورنيش جدة

محطات راًّيضية خال عام 2021

فورموال 1، حلبة كورنيش جدة

23 22



إلــى جانــب إثــراء حيــاة المواطنــني ابلتجــارب الحيويــة المتنوعــة، تهتم  
األصيلــة  الســعودية  الثقافــة  برســيخ   2030 الســعودية  رؤيــة 
والــراث اإلســامي، وتعزيــز القيــم الوطنيــة، والتبــادل الثقافــي مــع 

العالــم.

ومن الجهود المبذولة في هذا المجال:

اســتحداث معــرض القــرآن الكريــم ابلتوســعة الســعودية الثالثــة  مــن أجــل 	 

ترســيخ مفهــوم ومعانــي القــرآن الكريــم للــزوار.

ــا، ضمــن مــرشوع األمــر محمــد بن ســلمان 	  اكتمــال ترميــم 30 مســجًدا تاريخيًّ

لتطويــر المســاجد التاريخية. 

اإلنتهــاء مــن ترميــم مســجد بــي أنيــف وســاحته الخارجيــة ضمــن جهــود تطوير 	 

المواقــع التاريخيــة  واإلســامية والمتاحــف إلثــراء تجربــة ضيــوف الرحمن .

»إعــادة إحيــاء جــدة التاريخيــة« الــذي يعمــل علــى إبــراز 	  إطــاق مــرشوع 

الراثيــة. َمعالمهــا 

تســجيل منطقــة »حمــى« الثقافيــة بنجــران، كســادس موقــع ســعودي فــي 	 

قائمــة الــراث العالمــي لمنظمــة األمــم المتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة 

ــكو«. »اليونس

»تافيســا« 	  مســابقة  ضمــن  تراثيــة  ألعــاب  بخمــس  المملكــة  مشــاركة 

للجميــع  العالميــة  لألعــاب  الســابعة  االفراضيــة  النســخة  فــي  العالميــة 

«، وهــي: »الدنانــة، وأم تســع، وعظيــم الح،  TAFI S A  W orl d  G a m e s«

الحبــل«. وشــد  والخطــة، 

إدراج مدينــة بريــدة ضمــن شــبكة »اليونســكو« للمــدن المبدعــة فــي مجــال 	 

فــن الطهــي.

ــر 	  ــي غ ــراث الثقاف ــة لل ــة التمثيلي ــى القائم ــي عل ــط العرب ــر  الخ ــجيل عنص تس

المــادي لــدى »اليونســكو«.

اختيار »الدرعية« عاصمة للثقافة العربية لعام 2030.	 

تأسيس المعهد الملكي للفنون التقليدية.	 

إقامة »ملتقى طويق الدولي للنحت« في الدرعية.	 

انعقاد مؤتمر »إكس بي« للموسيقى.	 

ي
ث غ

صبة وترا
ثقافة خ

جدة التاريخية
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محطات ثقافية خال عام 2021

18 مارس

إطاق معرض نور الرايض

19 أبريل

تكريم الفائزين في مبادرة 

الجوائز الثقافية الوطنية

24 يوليو 

تسجيل منطقة »حمى« 

الثقافية في قائمة الراث 

العالمي لمنظمة اليونسكو

1 أكتوبر

إقامة معرض الرايض الدولي 

للكتاب

15 أكتوبر 

 معرض بينالسور في الرايض 

15 نوفمرب 

 إقامة سمبوزيوم طويق 

الدولي للنحت

6 ديسمرب 

إقامة النسخة األولى من 

مهرجان البحر األحمر السينمائي 

الدولي

11 ديسمرب

 تدشني »بينالي الدرعية« كأول 

بينالي ُيقام في المملكة

30 نوفمرب

إقامة معرض بينالسور في جدة

22 ديسمرب

 تدشني اسراتيجية مركز األمر 

محمد بن سلمان العالمي للخط 

العربي
قرية أشيقر الراثية
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إطاق اسرتاتيجية تطوير القطاع الموسيقي

أُطلقــت فــي ديســمرب 2021 ، وتســعى إلــى تنميــة القطاع الموســيقي بوصفــه فًنا 

وثقافــًة وعلًمــا وترفيًهــا، مــن خــال تعزيــز وتحســني خمــس ركائز:

التعليم	 

اإلنتاج	 

تقديم العروض الموسيقية وتوزيعها	 

الدعم والتوعية والرويج	 

توفر نظام الراخيص وحقوق الملكية الفكرية	 

الطموحات

رفع مساهمة قطاع الموسيقى في الناتج المحلي اإلجمالي إلى %1.	 

توفر 65,000 فرصة عمل في المجاالت الموسيقية.	 

اسرتاتيجيات
ثقافية وطنية

 إطاق اسرتاتيجية تطوير قطاع األفام والسينما

الســعوديين  األفــام  صنــاع  دعــم  فــي  لتســهم    ،2021 نوفمــرب  فــي  أُطلقــت 

وتمكينهــم بجميــع تخصصاتهــم و وضــع المملكــة فــي مركــز عالمــي رائــد إلنتــاج 

ــي: ــز وه ــدة ركائ ــال ع ــن خ ــط، م ــرشق األوس ــة ال ــي منطق ــام ف األف

ضمــان وصــول قطــاع األفــام فــي المملكــة إلــى المواهــب المؤهلــة بتكلفــة 	 

فسية تنا

والخدمــات 	  المرافــق  علــى  الســعودي  األفــام  قطــاع  حصــول  ضمــان   

تنافســية وبتكلفــة  المناســبة 

تحفزي اإلنتاج المحلي لأفام في المملكة	 

 جذب اإلنتاج العالمي لأفام للمملكة	 

خلق بيئة تنظيمية مناسبة تعّزز تنمية قطاع األفام	 

تحفــزي الطلــب علــى األفــام الســعودية فــي األســواق المحليــة والعالمية 	 

الُمختارة
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2. اقتصاد مزدهر
رؤيــة  تعمــل  مزدهــر«،  »اقتصــاد  محــور  خــال  مــن 
الســعودية 2030 علــى تطويــر النظــام التعليمــي ليلــيب 
احتياجــات ســوق العمــل، حــىت يكتســب شــباب وشــاابت 
الوطــن المهــارات الازمــة الحتياجــات المســتقبل، إضافــة 
ــرّواد  إلــى تعزيــز قطاعــات اقتصاديــة جديــدة توفــر فرًصــا ل
األعمــال والمشــاريع الصغــرة والمتوســطة والــرشكات 
ــاهمة  ــني للمس ــني المواطن ــن تمك ــد م ــا يزي ــربى، مم الك

فــي االقتصــاد الوطــين.

الهدف الثالث

        تنمية وتنويع االقتصاد

الهدف الرابع

        زايدة معدالت التوظيف    

واجهة جدة البحرية
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تواصــل رؤيــة الســعودية 2030 تحقيــق أهدافهــا لتنويــع مصــادر الدخــل المحلــي وزايدة نمــو االقتصــاد، حيــث عملــت 
الحكومــة علــى تطبيــق السياســات الازمــة للحفــاظ علــى االســتقرار  المالــي للمملكــة وتقويــة وضعهــا المالــي، 
بمــا يمّكنهــا مــن التعامــل مــع  صدمــات االقتصــاد العالمــي، بتأســيس منظومــة  وأدوات ماليــة قــادرة علــى التأثــر 
والتفاعــل اإليجابــي مــع المتغــرات  والتحــوالت علــى المســتويين المالــي واالقتصــادي، مــن خــال تطبيــق  المبــادرات 

وتمويــل الربامــج الازمــة، وذلــك لتحقيــق إصاحــات هيكليــة  تواكــب متطلبــات مرحلــة التحــول. 

ستدامة المالية
ااًل

أثمــرت جهــود المملكــة فــي ااًلســتدامة الماليــة إلــى عــودة ااًلقتصــاد لمســتواًّيت مــا قبــل الجائحــة فــي عــام 2021، فقــد حقــق الناتــج 

اإلجمالــي الحقيقــي نمــًوا إيجابًيــا بمقــدار 3.2% فــي عــام2021 مقارنــة مــع العــام المــايض. فيمــا حققــت األنشــطة غــر النفطيــة  نمًوا 

ايجابًيــا بمقــدار 6.1% فــي عــام2021 مقارنــة مــع العــام المــايض.

وقد ساهمت المبادرات المنفذة لتنمية اإليرادات غر النفطية في تقليل االعتماد على اإليرادات النفطية كمصدر أسايس، حيث:

ارتفعت نسبة مساهمة اإليرادات غر النفطية من إجمالي اإليرادات من نحو 27% في عام 2015 إلى نحو 42% في عام 2021.	 

ارتفعــت اإليــرادات غــر النفطيــة بمتوســط ســنوي 18% خــال الفــرة 2015-2021، حيــث أصبحــت اإليــرادات أكــر ارتباطــًا بنمــو وتنــوع 	 

النشــاط االقتصــادي.

بلغت صادرات السلع غر النفطية 274.9 مليار رايل عام2021، بنمو وصل إلى37% عن نظراتها في العام السابق. 	 

بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير ما يقارب 44 مليار رايل، بنسبة نمو  23% عن العام السابق.	 

تــم تعميــق ســوق أدوات الديــن بــإدارة أدوات ديــن  بقيمــة 52.9 مليــار رايل كفئــة جديــدة بقيمــة 55.8 مليــار رايل من فئة ســبق إصدارها 	 

خــال عــام  2021.

وقــد تــم إعــداد إطــار مالــي واقتصــادي علــى المــدى المتوســط، حيــث شــمل إعــداد مســتوايت للنفقــات العامــة تســهم فــي تحقيــق األهــداف 

الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة. 

ــكان،  ــج اإلس ــي، وبرام ــان االجتماع ــن، والضم ــاب المواط ــل حس ــة مث ــج االجتماعي ــن الربام ــد م ــل العدي ــي تموي ــة ف ــات الحكومي ــاهمت النفق وس

ــة.  ــة والتعليمي ــات الصحي ــى الخدم ــة إل ابإلضاف

كمــا تــم توجيــه النفقــات الحكوميــة لاســتمرار فــي مشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة والرقميــة، وكذلــك تمويــل برامــج ومشــاريع تحقيــق الرؤيــة، 

والمشــاريع الكــربى، ابإلضافــة إلــى برامــج تحفــزي القطــاع الخــاص وزايدة مشــاركته فــي تعزيــز نمــو االقتصــاد وتنوعــه.

اســتعرض بيــان المزيانيــة العامــة للدولــة 2022 أرقاًمــا اســتثنائية  
تعكــس األداء المالــي الفَعــال خــال عــام 2021،

وااًلســتدامة ااًلقتصاديــة

النفقات الحكومية )مليار رايل سعودي(

20
22

20
21

1,015

955

اإليرادات الحكومية )مليار رايل سعودي( 

20
22

20
21

930

1,045

نمو النتاج المحلي اإلجمالي 
20

22

20
21

%2.9

%7.4

العجز والفائض )مليار رايل سعودي( 

20
22

20
21

-85

90

اإليرادات غر النفطيةاإليرادات النفطية

إجمالي اإليرادات )مليار رايل سعودي(

الرايض
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تمكــني المحتــوى المحلــي والصناعــات الوطنيــة فــي كافــة 
ــة  ــوايت رؤي ــن أول ــان ضم ــا، يقع ــاء بجودته ــاالت واالرتق المج
المتمثــل  الرئيــس  هدفهــا  لتحقيــق   ،2030 الســعودية 
فــي رفــع نســبة الصــادرات غــر النفطيــة فــي إجمالــي الناتــج 

ــول 2030. ــو 50% بحل ــى نح ــي إل ــر النفط ــي غ المحل

ــة  ــادرات التمكيني ــارزة للمب ــة الب ــد األمثل ــو أح ــعودية« ه ــي الس ــع ف »ُصن

لتحقيــق ذلــك، وهــو برنامــج لـــدعم المنتجــات الوطنيــة علــى المســتويين 

والفــرص  المــزااي  مــن  كبــرة  حزمــة  يقــدم  حيــث  والعالمــي،  المحلــي 

للــرشكات، ويعمــل علــى توســيع نطــاق عملهــا ومســاعدتها للرويــج 

نحــو  الرشائيــة  القــوة  وتوجيــه  وعالمًيــا،  محلًيــا  وخدماتهــا  لمنتجاتهــا 

ــعودية«،  ــة س ــج »صناع ــعار الربنام ــت ش ــة، تح ــات المحلي ــات والخدم المنتج

الــذي يمثــل هويــة موحــدة للمنتجــات الوطنيــة الــيت تســتوفي معاييــر 

الربنامــج لضمــان االلــزام ابلجــودة. وقــد التحــق ابلربنامــج أكــر مــن 1,100 

رشكــة محليــة أبكــر مــن 4,500 منتــج، تنــدرج ضمــن 16 قطاًعــا متنوًعــا.

وفــي ســياق دعــم الصناعــة المحليــة، وضمــن جهــود مبــادرة “أجهــزة 

 106,000 50,000 مواطــن مــن  التكييــف عاليــة الكفــاءة”، اســتفاد 

جهــاز تكييــف مصنــع محلًيــا، وقــد امتــازت األجهــزة بكفاءتهــا العاليــة 

وتوفرهــا للطاقــة ممــا يحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة.

المحلــي  المحتــوى  “تفضيــل  الئحــة  لتطبيــق  مبــارشة  وكنتيجــة 

والمنشــآت الصغــرة والمتوســطة المحليــة والــرشكات المدرجة في 

الســوق الماليــة فــي األعمــال والمشــرتاًّيت” الــيت صــدرت فــي عــام 

2019 ، وشــملت 319 منتًجــا، ظهــرت مــؤرشات دعــم المحتــوى المحلــي 

خــال عــام 2021، حيــث بلــغ عــدد المنافســات الــيت ُطّبقــت عليهــا متطلبــات 

ــى  ــل إل ــة تص ــبة تغطي ــة، بنس ــو 33,000  منافس ــي نح ــوى المحل المحت

83% مــن المنافســات الحكوميــة.

وفــي إطــار  دعــم تصديــر المنتجات الســعودية للعالــم، أطلقــت هيئة تنمية 

الصــادرات أكــر مــن  200 مــرشوع فــي 74 دولــة، وذلــك ضمــن خدمــة 

المناقصــات الدوليــة. 

كمــا أًطلــق نظــام ااًلســتثمار التعديي، ونتج عنــه  إصــدار 164 رخصة 

استكشــاف و579 رخصــة محاجــر بنهايــة العــام 2021، ممــا يســاهم 

فــي زايدة اإليــرادات غــر النفطيــة وتنويــع مصــادر الدخل فــي المملكة.

كمــا نتــج عــن مبــادرة “توطــني ونقــل تقنيــة النفــط والغــاز” ارتفــاع حصــة 

المحتــوى المحلــي فــي قطــاع النفــط والغــاز لنســبة %60.

“اســرتاتيجية  الــوزراء  مجلــس  اعتمــد  العســكري،  القطــاع  فــي 

قطــاع الصناعــات العســكرية فــي المملكــة”، الــيت تهــدف إلــى 

تطويــر القــدرات الصناعيــة العســكرية الوطنيــة، ودعــم المســتثمرين 

ونقــل التقنيــة وتوفــر فــرص العمــل لشــباب وشــاابت الوطــن.  كمــا 

وصــل مجمــوع الــرشكات المرخــص لهــا  فــي القطــاع العســكري إلــى 

144 رشكــة بنهايــة عــام 2021.

لتنويــع  الحثيثــة  الجهــود  إطــار  وفــي  اللوجســيت،  الصعيــد  وعلــى 

االقتصــاد وتوطــني الصناعــات، أُطلقــت ااًلســرتاتيجية الوطنيــة للنقل 

والخدمــات اللوجســتية، الــيت تضمنــت حزمــة واســعة مــن المشــاريع 

الكــربى والمبــادرات الطموحــة، الــيت ســتدفع بخدمــات النقــل وصناعــة 

الخدمــات اللوجســتية الــى مراتــب متقدمــة إقليمًيــا ودولًيــا لدعــم 

التنميــة المســتدامة فــي كافــة مناطــق المملكــة.

تعمــل االســراتيجية علــى تحقيــق أربعــة أهــداف رئيســة، هــي: تعزيــز 

ــاة  ــودة الحي ــاء بج ــي، واالرتق ــيت عالم ــز لوجس ــة كمرك ــة المملك مكان

فــي المــدن الســعودية، وتحقيــق التــوازن فــي المزيانيــة العامــة، 

وتحســني أداء الجهــاز الحكومــي. كمــا يســعى القطــاع إلــى زايدة 

إســهامه فــي إجمالــي الناتــج المحلــي الوطــين مــن 6% إلــى %10 

بحلــول عــام 2030، وزاًّيدة ضــخ اإليــرادات غــر النفطيــة بشــكل 

ســنوي إلــى نحــو 45 مليــار راًّيل فــي 2030.

كمــا أُنشــئت أكــرب منطقــة لوجســتية متكاملــة لرشكــة “مرســك” 

فــي الــرشق األوســط بمينــاء جــدة اإلســامي، بقيمــة اســتثمارات 

بلغــت 500 مليــون راًّيل، وتــم توقيــع عقــود اســتثمارية بقيمــة 

370 مليــون راًّيل بمينــاءي جــازان ورأس الخــر، إلنشــاء صوامع لتخزين 

الحبــوب. 

ي
ى محل

صاد متنوع ومحتو
اقت

وضمــن جهــود المملكــة لرفــع تنافســيتها وتعزيــز حضورهــا الدولــي 

ــي  ــا ف ــة تقدًم ــجلت المملك ــة، س ــري ابلمنطق ــل البح ــاع النق ــي قط ف

مــؤرش اتصــال شــبكة الماحــة البحريــة مــع خطــوط الماحــة العالميــة، 

 ،»UNCTAD« ضمــن تقريــر األمــم المتحدة الســنوي للتجــارة والتنميــة

تقدًمــا  األعلــى  الدولــة  لتكــون  نقطــة   70.097 حققــت  حيــث 

إقليمًيــا علــى صعيــد المــؤرش، لتربهــن المملكــة علــى مكانتهــا 

المتمــزية فــي قطــاع النقــل البحــري فــي المنطقــة.

ــرب 100  ــن أك ــعودية ضم ــئ س ــت 3 موان ــئ، حل ــال الموان ــي مج وف

مينــاء فــي العالــم، وقفــزت المملكــة إلــى المرتبــة الـــ 16 دولًيــا فــي 

  ” Lloyd’s List“ حجــم كميــات المناولــة، وذلــك وفــق التقريــر الســنوي

لمناولــة  الســنوية  اإلنتاجيــة  القــدرة  يقيــس  الــذي   ،2021 لعــام 

الحــاوايت.
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تولــي رؤيــة الســعودية 2030 اهتماًمــا كبــًرا بدعــم القطاع 
ــا إلــى جنــب لفتــح قطاعــات جديــدة،  الخــاص والعمــل معــه جنًب
وخلــق الفــرص القتصــاد مزدهــر، ليتمكــن مــن تعزيــز دوره فــي 
التنميــة االقتصاديــة، وتوفــر فرص العمل للمواطنــني، وزايدة 

مســاهمته فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

ففــي ســياق تمكــني المنشــآت الصغــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر، 

شــهد عــام 2021  عــدًدا مــن الممكنــات المقدمــة لهــا لتحقيــق مســتهدف 

ــي  ــي إجمال ــطة ف ــرة والمتوس ــآت الصغ ــاهمة المنش ــول مس ــة بوص الرؤي

الناتــج المحلــي إلــى 35% فــي 2030، ومــن ذلــك:

التنميــة 	  لصنــدوق  تنظيمًيــا  يتبعــان  جديديــن  صندوقــني  تأســيس 

ــى 180  ــد عل ــة تزي ــي بقيم ــة الثقاف ــدوق التنمي ــا: صن ــين، هم الوط

مليــون راًّيل، للمســاهمة فــي النهــوض ابلقطــاع  الثقافــي كأحــد 

القطاعــات الحيويــة الجديــدة الــيت من شــأنها تعزيز الهوية الســعودية 

يركــز  الــذي  والمتوســطة،  الصغــرة  المنشــآت  وبنــك  الثقافيــة، 

علــى تمويــل هــذه الفئــة مــن الــرشكات، وتزويدهــا بجميــع المنتجــات 

والخدمــات الماليــة رقمًيــا.

دعــم صنــدوق التنميــة الزراعيــة مرشوعــات زراعيــة أبكــر مــن 3.7 مليار 	 

راًّيل ابرتفــاع 97% عــن العــام الســابق، ممــا يســهم فــي تحقيــق 

األمــن الغذائــي للمملكة.

أُطلــق فــي عــام 2020، 	  الــذي  تمديــد برنامــج تأجيــل الدفعــات، 

ــطة،المتأثرة  ــرة والمتوس ــر والصغ ــة الصغ ــآت المتناهي ــا للمنش دعًم

مــن جائحــة فــروس كورونــا، وبلــغ عــدد عقــود المســتفيدين مــن هــذا 

الربنامــج منــذ انطاقــه حــىت ســبتمرب 2021، أكــر مــن 107,000  عقد، 

ــار راًّيل. ــو 174 ملي ــود نح ــك العق ــة لتل ــات المؤجل ــة الدفع ــت قيم وبلغ

ضمــن مســاعي الرؤيــة لتنويــع مصــادر التمويــل، وتمكــني االســتثمار 	 

الجــريء لدعــم نمــو القطــاع الخــاص، شــهد عــام 2021 اســتثمارات 

بقيمــة 2 مليــار و55 مليــون راًّيل في رشكات ناشــئة ســعودية، بنمو 

بلــغ 270% مقارنــة بعــام 2020، وتصــدر قطــاع التقنيــة الماليــة مــن 

ــة  ــارة اإللكروني ــاع التج ــتحوذ قط ــني اس ــي ح ــات، ف ــدد الصفق ــث ع حي

علــى الحصــة األكــرب مــن قيمــة االســتثمارات.

اعتمــد بنــك التصديــر واالســتراد الســعودي 125 طلــب تمويل، بقيمة 	 

10 مليــارات راًّيل، ليســهم فــي وصــول المنتجــات  إجماليــة بلغــت 

الســعودية ألكــر مــن 50 دولــة.

وأصــدرت وزارة التجــارة 11,346 ســجًا تجــاراًًّي خاًصــا بمزاولــة نشــاط 	 

الســجات  عــدد  ليصــل   ،2021 عــام  فــي  اإللكرتونيــة  التجــارة 

ــجا  ــى 29,418 س ــة إل ــارة اإللكروني ــاط التج ــة بنش ــة الخاص التجاري

ــام. ــة الع ــاراًي بنهاي تج

ــي 	  ــطة ف ــرة والمتوس ــآت الصغ ــم المنش ــز دع ــاق مرك ــم إط  ت

مدينــة جــدة  وذلــك ضمــن جهــود مبــادرة »دعــم نمــو المنشــآت 

والمتوســطة«. الصغــرة 

كل هــذه الجهــود أثمــرت فــي زايدة عدد المنشــآت الصغرة والمتوســطة 

ــن  ــى 6% ع ــل إل ــزايدة تص ــام 2021، ب ــة ع ــأة بنهاي ــى 663,913 منش إل

عــام 2020.

كمــا حققــت المملكــة العربيــة الســعودية المركــز األول عالمًيــا فــي 

»اســتجابة رواد األعمــال لجائحــة كورونــا«، فيمــا تقدمــت فــي مــؤرش 

حالــة رايدة األعمــال إلــى المركــز الســابع علــى مســتوى دول العالــم 

بعــد أن كانــت فــي المركــز 17، وذلــك وفًقــا لتقريــر المرصــد العالمــي لــرايدة 

للعــام 2021/2020.  )GEM( األعمــال

انطلــق  خــاص،  بشــكل  الماليــة،  التقنيــة  قطــاع  دعــم  إطــار  وفــي 

برنامــج مرسعــات »Fintech«، الــذي ُصمــم لنقــل أفضــل الممارســات 

التقنيــة  مجــال  فــي  الناشــئة  للــرشكات  المتاحــة  والمــوارد  واألدوات 

المملكــة  فــي  القائمــة  أعمالهــا  نطــاق  وتوســيع  لتطويــر  الماليــة، 

العربيــة الســعودية. وتــم تخريــج 10 رشكات، مــع إتاحــة الفرصــة لهــا 

واإلعاميــني  والــرشكاء  المحليــني  للمســتثمرين  المشــاريع  لعــرض 

ومجتمــع التقنيــة الماليــة، وذلــك بعــد 3 أشــهر مــن التدريــب المكثــف. 

حــىت نهايــة عــام 2021، بلــغ عــدد الــرشكات التقنيــة الماليــة المرخصــة 

18 رشكــة، منهــا 14 رشكــة لتقديــم خدمــات المدفوعــات و 4 رشكات 

فــي مجــال التأمــني والتمويــل، كمــا تــم الرتخيــص لبنكــن محليــن 

ــن. رقمي
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 2021« العالميــة  ثــر  التأ جائــزة  الســعودي  المركــزي  البنــك  نــال  كمــا 

ضمــن  المركزيــة  البنــوك  لجنــة  تمنحهــا  الــيت   ،»Global  Impact  Award

والتنظيميــة. الماليــة  التقنيــات  فــي  المركزيــة  للبنــوك  العالميــة  جوائزهــا 

وعلــى مســتوى دعــم الــرشكات الكــربى، أُطلــق برنامــج تعزيــز الرشاكــة مــع 

القطــاع الخــاص »رشيــك« الــذي يهــدف إلــى:

ترسيــع ضــخ اســتثمارات تقدر بنحــو 5 تريليونات رايل حىت عام 2030.	 

دعم توفر مئات اآلالف من الوظائف.	 

مســاعدة القطــاع الخــاص لوصــول بمســاهمته في الناتــج المحلي إلــى %65 	 

بحلول عــام 2030.

زايدة التكامل في سلسلة التوريد وتوطينها وتعزيز المحتوى المحلي.	 

وصــول مجمــوع مــا تضّخه االســتثمارات الجديــدة في االقتصــاد الوطــين إلى 12 	 

ترليــون راًّيل حىت عــام 2030.

وقــد اعُتمــد نظــام التخصيــص، الــذي يســتهدف تخصيــص 17 قطاًعــا، لرفــع كفــاءة 

االقتصــاد الوطــين وزايدة قدرتــه التنافســية، إلــى جانــب تحفزي القطاع الخــاص المحلي 

عدالــة  وضمــان  االقتصــاد،  فــي  الفاعلــة  والمشــاركة  االســتثمار  علــى  واألجنــيب 

التعامــات مــع القطــاع الخــاص. 

فــي   الحديديــة  للخطــوط  العامــة  المؤسســة  دمــج  تــم  الســياق،  هــذا  وفــي 

»ســار«، فــي خطــوة مهمــة إلــى األمــام فــي مجــال تخصيــص بعــض أعمــال قطــاع 

النقــل، ممــا يرفــع الكفــاءة والمرونــة ويعــزز مــن فاعليــة الخدمــة ويحقــق االســتثمار 

األمثــل للمــوارد، ويســاهم فــي الربــط الســككي بــني مناطــق المملكــة ودول 

الجــوار. بعــد أن كان تشــغيل المؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة معتمــد كليــًا 

ــاص. ــاع الخ ــي دون القط ــاع الحكوم ــى القط عل

تمكــن رؤيــة الســعودية 2030 القطــاع الخــاص، وتخلــق بيئــة محفــزة لــه للنمــو 

ودعــم  الرؤيــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  أساســًيا  رشيــًكا  ابعتبــاره  وااًلزدهــار، 

الوطــي. ااًلقتصــاد 

محطة سار
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فــي رحلــة التحــول الــيت تشــهدها المملكــة، تظهــر 
فــرص اســتثمارية ضخمــة فــي قطاعــات لــم تكــن 
مســتغلة مــن قبــل، عملــت رؤيــة الســعودية 2030 
ــة  ــة وجه ــن المملك ــل م ــا، لتجع ــوض به ــى النه عل
اســتثمارية عالمية رائدة، فقد ســجلت االستثمارات 
جائحــة  تداعيــات  رغــم  مســتمًرا  تصاعــًدا  األجنبيــة 

ــد-19«. ــتجد »كوفي ــا المس ــروس كورون ف

ســجل معــدل االســتثمار األجنــيب المبارش فــي الربــع الثاني 	 

مــن عــام 2021 أعلــى قيمــة ربعيــة خــال العــرش الســنوات 

ارتفاًعــا   مســجًا  دواًلر،   مليــار   13.8 بنحــو  الســابقة  

ــبة  ــاع بنس ــي،  وارتف ــاس ربع ــى أس ــبة 607.3% عل بنس

1573.9% علــى أســاس ســنوي. 

كمــا  ســجل االســتثمار األجنــيب المبــارش مســتوى قياســًيا 	 

أيًضــا فــي مجمــل عــام 2021، حيــث بلــغ 3  .19 مليــار دواًلر ، 

مســجًا نمــوًا بنســبة 257.2% مقارنــة ابلعام الســابق، 

وهــو رقــم يتجــاوز مجمــوع االســتثمارات المتدفقــة خــال 

األعــوام الثاثــة الســابقة. 

 	 72 إلــى  المبــارش  األجنــيب  االســتثمار  تدفقــات  وصلــت   

مليــار راًّيل، محققــًة مــا نســبنه 2.3% مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي فــي عــام 2021، متجــاوزًة مســتهدف العــام 

الــذي يبلــغ 42 مليــار رايل، ومــا نســبته  1.5% مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي. 

وفــي إطــار الجهــود الــيت تقــوم بهــا رؤيــة الســعودية 2030 

للمســتثمرين  المملكــة  فــي  األعمــال  ممارســة  لتيســر 

والــرشكات ، أطلقــت وزارة االســتثمار خدمــة تمكن المســتثمرين 

مــن تأســيس األعمــال والحصــول علــى الرخــص االســتثمارية مــن 

خــارج المملكــة فــي 3 خطــوات فقــط ، وقــد ارتفعــت الرتاخيــص 

  2021 لعــام  ااًلســتثمار  وزارة  عــن  الصــادرة  ااًلســتثمارية 

أكــر مــن 250% مقارنــة ابلعــام الســابق، لتصــل إلــى 4,439 

ترخيًصــا.

يب
ي واألجن

ستثمار المحل
ااًل

وتذليــل  الجاذبــة  االســتثمارية  الفــرص  إتاحــة  ولضمــان 

الســمو  صاحــب  أطلــق  المملكــة،  فــي  االســتثمار  عقبــات 

 ،2021 أكتوبــر  فــي  ســلمان  بــن  محمــد  األمــر  الملكــي 

ااًلســرتاتيجية الوطنيــة لاســتثمار، الــيت ستســهم فــي 

الوطــين وتنويــع مصــادره، وتتمحــور حــول  نمــو االقتصــاد 

تمكــني الُمســتثمرين، وتطويــر الفــرص االســتثمارية، وتعزيــز 

التنافســية.

كمــا تســهم االســراتيجية فــي تحقيــق مســتهدف الرؤيــة 

بوصــول المملكــة إلــى المرتبــة الـــ15 بــن أكــرب اقتصــادات 

العالــم، وذلــك برفــع القيمــة الراكميــة لاســتثمارات ألكــر 

مــن 12 تريليــون راًّيل بحلــول 2030، وتحقيــق ناتــج محلــي 

ــد 6.4 تريليــون راًّيل. إجمالــي عن

االســتثمارات  صنــدوق  أطلــق   ،2021 عــام  مطلــع  وفــي 

الــيت  المقبلــة،  الخمســة  لأعــوام  اســراتيجيته  العامــة 

تهــدف إلــى ضــخ 150 مليــار راًّيل ســنواًًّي علــى األقــل فــي 

االقتصــاد المحلــي. وقــد بلغــت أصــول الصنــدوق تحــت اإلدارة 

الوظائــف  عــدد  ووصــل  تقريًبــا،  راًّيل  تريليــون   1.89 إلــى 

الــيت اســتحدثها بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش مــا يقــارب 

الــيت  الــرشكات  عــدد  وصــل  كمــا  وظيفــة،   500,000

أنشــأها الصنــدوق إلــى 50 رشكــة تعمــل فــي أكــر مــن 

والصناعــات  والســياحة  الرفيــه  تشــمل  جديــًدا  قطاًعــا   13

العســكرية واالســتثمار.  ويعــد الصنــدوق ركــزية أساســية 

لرؤيــة الســعودية 2030، حيــث يســاهم فــي تنميــة ثــروات 

المملكــة، وفــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غــر النفطــي.

النســخة  عــام2021،  خــال  المملكــة  اســتضافت  كمــا 

شــعار  تحــت  ااًلســتثمار  مســتقبل  لمبــادرة  الخامســة 

مــن  أكــر  جمعــت  الــيت  اإلنســانية«،  فــي  »ااًلســتثمار 

250 قائــًدا وخبــًرا عالمًيــا ومســتثمًرا، فــي مناقشــات ثريــة 

حــول تنميــة األعمــال التجاريــة وكفــاءة العمــل الحكومــي 

واالســتثمارات فــي قطاعــات واعــدة، مثــل: تطبيقــات الــذكاء 

وقطاعــات  واالســتدامة،  الروبــوت  وعلــوم  االصطناعــي، 

اجتماعيــة كالتعليــم والرعايــة الصحيــة وغرهمــا.

ومــن النتائــج الجوهريــة للمبــادرة، إدراك الــرشكات العالميــة الفــرص االســتثنائية الــيت 

ــة  ــة عالمي ــّلمت 44 رشك اســتحدثتها الرؤيــة لاســتثمار فــي المملكــة، حيــث تس

زايدة  فــي  يســاهم  ممــا  الــراًّيض،  إلــى  اإلقليميــة  مقراتهــا  لنقــل  تراخيــص 

ــباب  ــة لش ــف النوعي ــرص التوظي ــن ف ــد م ــر العدي ــارش، وتوف ــيب المب ــتثمار األجن االس

وشــاابت المملكــة وتوطــني المعرفــة ونقــل الخــربات للــرشكات الوطنيــة وتحفــزي 

ساســل القيمــة، ممــا يخلــق فرًصــا للرشكات المحليــة ابالنضمــام إلى شــبكات دولية 

ــا. ــو أعماله ــرص نم ــن ف ــد م ــعة، تزي ــواق موس ــى أس ــول إل ــرشكاء والوص ــن ال م

كمــا ُدّشــنت منصــة »قاعــدة البيانات الوطنيــة الجيولوجية« اإللكرونيــة، اليت تتيح 

للمســتفيدين فــي قطــاع التعدين االطاع علــى البيانات والســجات الجيولوجية اليت 

تعــود ألكــر مــن 80 عاًمــا، وذلــك بطريقــة إلكرونيــة ميــرسة، وتهــدف المنصــة إلــى 

تعزيــز جاذبيــة االســتثمار فــي قطــاع التعديــن ابلمملكــة ورفــع مســتوى الشــفافية 

. فيه

وعلــى صعيــد الســوق الماليــة الســعودية، ونتيجــة للجهــود الملموســة فــي تنميــة 

ــعودية  ــة الس ــوق المالي ــام الس ــتكمااًل النضم ــن، واس ــوك وأدوات الدي ــوق الصك س

ــر مــن عــام 2020  لمــؤرش فوتــي راســل لأســواق الناشــئة للســندات  فــي أكتوب

الحكومية )FTSE Emerging Markets Government Bond Index -EMGBI( فقد 

تمكنــت أيًضــا فــي عــام 2021، مــن ااًلنضمــام إلى مــؤرش »آي بوكس« للســندات 

الحكوميــة )iBoxx Global Government Bonds Index(، بعــد اســتيفاء الســوق 

الماليــة الســعودية لمتطلبــات االنضمــام للمــؤرش، الــيت تتضمن معايير عــدة كانفتاح 

الســوق الماليــة، والقيمــة الســوقية ألدوات الديــن الحكوميــة.

وقــد شــهدت الســوق الماليــة نمــًوا فــي حجــم األصــول المــدارة بنســبة 24% في 

نهايــة عــام 2021 مقارنــة ابلعــام الســابق، ليبلــغ إجمالــي األصــول المــدارة 758 

مليــار رايل، الــذي ُيعــد األعلــى فــي تاريــخ الســوق الماليــة، وارتفعــت قيمــة ملكيــة 

المســتثمرين األجانــب فــي الســوق بنســبة 47% بنهايــة عــام 2021 مقارنــًة ابلعــام 

الســابق، لتصــل إلــى 305 مليــارات رايل. كمــا تــم إدراج 20 رشكــة فــي الســوق 

الماليــة، دعًمــا لنمــو الرشكات المحلية واســتدامتها، لرتفــع عدد الــرشكات المدرجة 

فــي الســوق الماليــة إلــى أكــر مــن 224 رشكــة.

بيئــة جاذبــة لجميــع فئــات  الرؤيــة إليجــاد  الجهــود فــي إطــار ســعي  تأتــي هــذه 

والدوليــني. المحليــني  المســتثمرين 
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رؤيــة  ظــل  فــي  متســارًعا  نهوًضــا  الســياحي  القطــاع  شــهد 
االقتصاديــة  الممكنــات  أهــم  أحــد  وهــو   ،2030 الســعودية 
للمملكــة، و يســاهم بــدوره فــي تحقيــق المزيــد مــن االنفتــاح 
المملكــة  أرض  علــى  للتعــرف  الــزوار  واســتضافة  العالــم،  علــى 

االســتثمارات. وجــذب  الطبيعــي،  وتنوعهــا  وثقافتهــا 

ــيم«، 	  ــم وش ــعار »قي ــت ش ــر تح ــة عس ــر منطق ــرتاتيجية تطوي ــت اس  أُطلق

الســتغال مقومــات المنطقــة وتحويلهــا إلــى وجهــة ســياحية عالميــة طيلــة 

العــام، تســتقطب أكــر مــن 10 ماييــن زائــر مــن داخــل المملكــة وخارجهــا 

بحلــول عــام 2030، وضــخ 50 مليــار راًّيل عــرب اســتثمارات متنوعــة لتمويــل 

المرشوعــات الحيويــة، وتطويــر مناطــق الجــذب الســياحي فــي المنطقــة.

كمــا انضمــت رشكــة الســودة للتطويــر خــال عــام 2021 كعضــو فــي منظمــة 	 

الســياحة العالميــة، وتــم إدراج قريــة “ُرجــال “ فــي محافظــة رجــال ألمــع ضمــن 

أفضــل القــرى الســياحية فــي العالــم مــن قبــل المنظمــة.

كمــا أطلــق ســمو ولــي العهــد، فــي أكتوبــر 2021، مكاتــب اســرتاتيجية 	 

لتطويــر مناطــق: الباحــة، والجــوف، وجــازان، لتعظيم االســتفادة مــن المزيات 

مــع  ابلرشاكــة  االســتثمارية  بنيتهــا  وتطويــر  المناطــق،  لهــذه  التنافســية 

القطــاع الخــاص، ممــا يســهم فــي االرتقــاء بخدماتهــا األساســية وتوفــر فرص 

وظيفيــة نوعيــة ألبنائهــا. 

وفــي نفــس الشــهر، تــم إنشــاء هيئــة لتطويــر ينبــع وأملــج والوجــه وضبــاء، 	 

اســتغااًل لإلمكانــات الــيت تتمتــع بهــا هــذه المحافظــات، وإليجــاد وجهــات 

ســياحية منافســة عالميــا، ممــا ينعكــس علــى تحقيــق التنميــة الشــاملة 

والنوعيــة لجميــع مناطــق ومحافظــات المملكــة.

ــب 	  ــاح أول مكت ــراًّيض الفتت ــة ال ــة العاصم ــياحة العالمي ــة الس ــارت منظم واخت

إقليمــي لهــا خــارج مدينــة مدريــد.

ــن  ــزوار م ــتقبال ال ــا اًلس ــح أبوابه ــياحية تفت ــذب س ــق ج ــيخلق مناط ــك س كل ذل

كافــة أنحــاء العالــم، ممــا يســاهم فــي تنويــع ااًلقتصــاد وتوفــر مزيــد مــن 

الفــرص للمواطنــن وتحقيــق مســتهدف الرؤيــة ابســتضافة 100 مليــون ســائح 

ــام 2030. ــول ع ــم بحل ــاء العال ــن أنح م
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طموحة
ستقبلية 

ع م
شاري

 م
منــذ اإلعــان عــن رؤيــة الســعودية 2030، أطلــق 
صنــدوق االســتثمارات العامــة مشــاريًعا عماقــًة 
غر مســبوقة ستشــّكل الوجــه الجديــد للمملكة، 
مســتمّدًة اإللهــام من الرؤيــة، لتلبيــة االحتياجات 
المســتقبلية للمملكــة، وتحقيــق اقتصــاد مزدهــر 

ومجتمــع نابــض ابلحياة.
وقــد شــهد عــام 2021، إطــاق مشــاريع رائــدة 
طموحة تحت مظلة الصندوق، لتحقيق مستهدفات 

رؤيــة الســعودية 2030.

مرشوع »ذا ريج«
ــا، تبلــغ مســاحته   هــو مــرشوع ســياحي فريــد مــن نوعــه عالميًّ

يســتوحي  العربــي،  الخليــج  منطقــة  فــي  م2   150,000

المــرشوع مفهومــه وتصميمــه مــن منصــات النفــط البحريــة، 

وأنشــطة  متنوعــة  ترفيهيــة  وســائل  ســتضم  مدينــة  وهــو 

رايضيــة جريئــة، ابلتمــايش مــع رؤيــة الســعودية 2030 فــي 

الحيويــة. تنميــة القطاعــات 

إطاق رشكة السودة للتطوير
 ســتعمل الرشكــة فــي منطقــة عســر ابســتثمارات متوقعــة 

تتجــاوز 11 مليــار راًّيل، لتهتــم ابلســودة وأجــزاء مــن محافظــة 

جبليــة  ســياحية  وجهــة  المنطقــة  لتصبــح  ألمــع«،  »رجــال 

فاخــرة، ومحــرًكا لقطاعــي الســياحة والرفيــه، ومحفــًزا للنمــو 

المنطقــة. فــي  االقتصــادي 

يهــدف المــرشوع إلى تطويــر 2,700  غرفة فندقيــة و1,300 

وحــدة ســكنية، و30 مرشوًعــا نوعًيــا فــي القطاعــني التجاري 

والرفيهــي، واســتثمار أكــر مــن 3 مليــارات راًّيل لتطويــر البنيــة 

التحتيــة فــي منطقــة المــرشوع. كما ســيصل إســهام الرشكة 

الراكمــي فــي الناتــج المحلي اإلجمالــي إلى أكر مــن 29 مليار 

رايل بحلــول عــام 2030، و ســتخلق أكــر مــن  8,000 فرصــة 

وظيفيــة مبــارشة وغــر مبــارشة. وضمــن جهودهــا فــي تهيئــة 

منطقــة المــرشوع، أعلنــت »الســودة للتطويــر« عــن رصــد وإزالــة 

مصــادر التشــوه البصــري فــي »الســودة« وأجــزاء مــن »رجــال 

ألمــع«، وتــم رصــد أكــر مــن 6,000 مصــدر تشــوه  بصــري، بــدأ العمــل علــى 

إزالتهــا وتحســني المشــهد الحضــري ابلتعــاون مــع أمانــة منطقــة عســر.

وفــي إطــار حمايتهــا للبيئــة فــي منطقــة المــرشوع، أطلقــت الســودة 

بمنطقــة  محميــة  ضمــن  اباًلنقــراض،  مهــدًدا  جبلًيــا  وعــًا   15 للتطويــر 

الســودة، بهــدف إعــادة توطــني الكائنــات الفطريــة المهــددة ابالنقــراض، 

ــات الربيــة  ويعــد هــذا اإلطــاق المرحلــة األولــى مــن مراحــل إطــاق الحيوان

إلعــادة التــوازن البيــي فــي »الســودة« وأجــزاء مــن »رجــال ألمــع«.

إطاق »سدرة« 
أحيائهــا  أول  الوطــين،  العقــاري  المطــور  »روشــن«،  رشكــة  أطلقــت 

المتكاملــة ابســم »ســدرة«، الــذي يعــد مجتمًعــا ســكنًيا جديــًدا فــي الــرايض، 

ويضــم أكــر مــن 30,000 مــزل، ســتكون مجهــزة ابلكامــل بــكل المتطلبات 

ــع  ــي مجتم ــل ف ــل والتفاع ــجع التواص ــر تش ــي عناص ــم الح ــية. ويض األساس

ــاة. ــودة الحي ــن ج ــزز م ــة تع ــن بيئ ــل ضم ــكين متكام س

منزتة »Six Flags« القدية الرتفيهي  
 Flags“ أعلنــت رشكــة “القديــة لاســتثمارات” عــن منحهــا عقــد إنشــاء منــزة

ــج  ــة “بوي ــعودي لرشك ــار رايل س ــة 5 3.7 ملي ــي بقيم ــة الرفيه Six” القدي

ــدة  ــوة جدي ــد خط ــذا العق ــل ه ــث يمث ــية” حي ــون انرناسيونال-الفرنس ¬ابتيم

نحــو بنــاء الوجهــة المســتقبلية للرفيــه والرايضــة والفنــون فــي المملكــة.

إطاق مرشوع وسط جدة
ــار  تــم إطــاق مــرشوع “وســط جــدة” بإجمالــي اســتثمارات يصــل إلــى 75 ملي

رايل خصصــت لتطويــر 5.7 ماييــن م2 ، ويســتهدف   مــرشوع “وســط جــدة”:

 تحقيــق قيمــة مضافــة القتصــاد المملكــة بـــ74 مليــار رايل بحلــول عــام 	 

2030، حيــث ســيضم أربعةمعالــم رئيســة عالميــة، وعــرشة مشــاريع 

ترفيهيــة وســياحية نوعيــة.

فتــح المجــال أمــام القطــاع الخاص المحلي للمشــاركة في بنــاء وتطوير 	 

مناطــق ســكنية عصريــة تضــم 17,000 وحــدة ســكنية، مــع مشــاريع 

فندقيــة متنوعــة توفــر أكــر مــن 2,700 غرفــة.

السودة، منطقة عسر
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 »نيــوم« مــرشوع فريــد، برؤيــة مســتقبلية تتمحــور حــول اإلنســان

ــام ــي ع ــوم ف ــت ني ــد ُأطلق ــة، وق ــة سلس ــاة يومي ــة وحي  والطبيع

ــا: ــني، هم ــني رئيس 2021 مرشوع

ذا اًلين: 

 يمتــد المــرشوع بطول170كلــم، ويتســق مــع توجــه »نيــوم« فــي المحافظــة 

علــى  95% مــن البيئــة الطبيعيــة، وهــو مدعــوم بشــكل كامل ابلطاقــة النظيفة، 

ويعتــرب المــرشوع األول مــن بــني المشــاريع التنمويــة الضخمــة الــيت ســتبعث الحيــاة 

فــي مدينــة »نيــوم«. 

يشــكل »ذا اليــن« مجتمــع خــاٍل مــن الســيارات، وكل مــا يحتاجــه الفــرد للحيــاة اليوميــة 

ســيكون علــى بعــد 5 دقائــق فقــط ســًرا علــى األقــدام، ولــن تســتغرق أطــول رحلة 

فيــه أكــر مــن 20 دقيقــة، عــرب نظــام نقــل عــام فائــق الرسعــة.

أوكساچون: 

 تشــكل »أوكســاچون« الخطــوة األخــرى  ضمــن مخطــط مدينــة »نيــوم« الرئيــس، 

والمحــرك االقتصــادي والصناعــي لهــا، وهــي مدينــة صناعيــة عائمــة تضــم أكــرب 

تجمــع صناعــي فــي العالــم لنخبــة العقــول والمواهــب العالميــة، لقيــادة االبتــكار في 

ــا. الصناعــة والتقنيــة عالميًّ

تعمــل »أوكســاچون« علــى الطاقــة النظيفــة بنســبة 100%، وتحتضــن 7 قطاعــات 

حيويــة مدعومــة ابلطاقــة المتجــددة. كمــا ســتدعم تدفقــات التجــارة العالميــة فــي 

المنطقــة، علــى اعتبــار أن  13% مــن حركــة التجــارة العالمية تمرُّ عرب »أوكســاچون« 

مــن قنــاة الســويس.

يهــدف مــرشوع »نيــوم« فــي مجملــه إلــى اســتحداث 380 ألــف فرصــة عمــل، 

واإلســهام فــي الناتــج المحلــي الوطــي بـــ 180 مليــار راًّيل بحلــول عــام 2030.

مشاريع جديدة في »نيوم«

الرؤية التصميمية ألوكساچون
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مــرشوع البحــر األحمــر هــو تجربــة ســياحية فاخــرة يجمــع بــني الطبيعــة الجميلــة ومعالــم ثقافيــة فريدة 
مــن أخاديــد جبليــة وبراكــني خامــدة، مــع وجــود عنصــر المغامــرة.  صمــم المــرشوع علــى االســتدامة 
كركــزية أساســية، ببنيــة تحتيــة داعمــة للطاقــة المتجــددة وإعــادة التدويــر والمحافظــة علــى البيئــة 

البحريــة. خــال عــام 2021، أطلــق المــرشوع:

كورال بلوم:

أعلــن مــرشوع البحــر األحمــر فــي عــام2021،  عــن الرؤيــة التصميمة لمــرشوع »كــورال بلوم«، بشــواطئ جديــدة تتبى مفهوم 

الطبيعــة البكــر، وهــي الجزيــرة الرئيســة ضمــن أكــر مــن 90 جزيــرة لــم ُتســكن مــن قبــل ســيضّمها مــرشوع البحــر األحمــر. تمتــاز 

تصاميــم الجزيــرة بهندســة خابــة ومبتكــرة تحافــظ علــى البيئــة الطبيعيــة للجزيــرة بتبنيهــا مفهــوم الســياحة المتجــددة، 

وســتضم الجزيــرة 11 منتجًعــا وفندًقــا يتولــى تشــغيلها عــدد مــن أشــهر رواد الضيافــة العالميــة.

دزرت روك: 

 ســُيبى منتجــع »دزرت روك« الجبلــي علــى الســاحل الغربــي للمملكــة فــي ظــل مشــاريع رشكة البحــر األحمر للتطوير، وســيضم 

المنتجــع 48 فيــا و12 غرفــة فندقيــة. يســتلهم المنتجــع تصميمه مــن البيئة المحيطة به، محققا أعلى مســتوى فــي رايدة 

.)LEED( الطاقة وتصاميم البيئــة

ومــن الجديــر ابلذكــر أنــه تــم اكتشــاف مســتعمرة مرجانيــة ضخمــة ضمــن مــرشوع البحــر األحمــر  يبلــغ عمرهــا 600 عــام وتقــع 

فــي جنــوب جزيــرة »الوقــادي«.

كل هــذه المشــاريع عناصــر أساســية لضمــان مســتقبل مزدهــر للســياحة والتقنيــة وتنويع ااًلقتصــاد، و تحســن أنماط 

ــي  ــهم ف ــة، تس ــتثمارات العالمي ــة لاس ــات جاذب ــتكون وجه ــا س ــن، كم ــة للمواطن ــف النوعي ــر الوظائ ــاة، وتوف الحي

تحقيــق هــدف الرؤيــة الطمــوح بــزاًّيدة ااًلســتثمار األجنــيب المبــارش إلــى 5.7% بحلــول عــام 2030.

رؤى تصميمة مبتكرة ضمن مرشوع البحر األحمر

الرؤية التصميمية  لمرشوع كورال  بلوم
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منــذ انطــاق رؤيــة الســعودية 2030، أخــذت 
تتولــد فــرص نوعيــة وشــاملة ألبنــاء الوطــن فــي 
ورواد  مبتكريــن  ليكونــوا  والتعليــم،  العمــل 
فــي  ويســهموا  المســتقبل،  وقــادة  أعمــال 
معالجــة التحــدايت العالميــة، وتطويــر الحلــول 

االبتكاريــة ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي.

وقــد شــهد عــام 2021 إطــاق برنامــج تنميــة القــدرات 

البرشيــة، كأحــد الربامــج الجديــدة لتحقيق رؤية الســعودية 

2030، وشــملت اســراتيجية الربنامــج ثــاث ركائــز رئيســة، 

هــي:

- تطوير أساس تعليمي متني ومرن للجميع

محلًيــا  المســتقبلي  العمــل  لســوق  المواطــن  إعــداد   -

وعالمًيــا

- إتاحة فرص التعلم مدى الحياة

وتتضمــن خطــة الربنامــج 89 ُمبــادرة موزعــة علــى الركائــز 

الثــاث.

كمــا يســعى الربنامــج إلــى تفعيــل الرشاكــة مــع القطاعني 

بــراًّيض  ااًللتحــاق  فــرص  وزاًّيدة  الربحــي،  وغــر  الخــاص 

األطفــال مــن 23% إلــى 90%، كمــا يســتهدف  دخــول 

جامعتــن ســعوديتن ضمــن أفضــل 100 جامعــة فــي 

العالــم بحلــول عــام 2030، ممــا يعــزز مكانــة المملكــة 

ــا. عالمًي

وفي التعليم وااًلبتعاث
أُطلقــت خــال  عــام 2021 ، برامــج عــدة 

فــي  تركــزت  نوعيــة،  تخصصــات  فــي 

القطاعــات الحيويــة والناشــئة، تماشــًيا 

مــع توجهــات الرؤيــة لتحقيــق التنميــة 

المســتدامة.

برنامــج 	   : ن لفنــو ا و فــة  لثقا ا

يســتهدف  الثقافــي  االبتعــاث 

وطالبــة  طالــب   1,000 ابتعــاث 

علــى مــدار 10 ســنوات منــذ بدايتــه 

.2020 ســنة 

انطــاق 	  والضيافــة:  الســياحة 

أببنــاء  الخــاص  ااًلبتعــاث  برنامــج 

وبنــات مواقــع مــرشوع تطويــر 

محافظــة  مــن  وأجــزاء  الســودة 

ألمــع. رجــال 

الرقمــي: 	  والتحــول  التقنيــة 

إلكمــال  ُمخصصــة  ِمنــح   تقديــم 

التقنيــات  فــي  الماجســتر  درجــة 

مــع  التعــاون  وإتاحــة  الناشــئة، 

العالميــة. المرسعــات 

ــنوات  ــرب س ــة ع ــادرات المملك ــرًة لمب وثم

بــني  الثقافيــة  الجســور  لمــد  مضــت  

االبتــكار  ودعــم  العربيــة  الشــعوب 

نالــت  المجــاالت،  جميــع  فــي  واإلبــداع 

المنظمــة  رئاســة  رشف  المملكــة  

العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم 

 -  2021 الفــرة  خــال  »األلكســو« 

.2023

طـــــن ُممّكن
موا
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وفي التدريب والتطوير

انطلــق برنامــج “مهــارات المســتقبل” لتنميــة المهــارات الرقميــة بنســخته 	 

ــرد  ــف 30,000 ف ــدرب، وتوظي ــب  200,000 مت ــتهدف تدري ــة، ويس الثاني

فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بنهايــة 2025 .

والتطويــر 	  البحــث  تنميــة  “هيئــة  إنشــاء  علــى  الــوزراء  مجلــس  موافقــة 

االبتــكار. إلــى اقتصــاد مبــين علــى  التحــول  وااًلبتــكار” لتســاعد  فــي 

إطــاق 14 معمــل ابتــكار متخصــص فــي مجــاالت التقنيــة ورايدة األعمــال 	 

الرقميــة، اســتفاد منهــا أكــر مــن 37,000 مشــارك.

إطــاق19 برنامًجــا تدريبًيــا لتنميــة مهــارات الكــوادر البرشيــة علــى منصــة 	 

التعليــم الســياحي اإللكرونــي، اســتفاد منهــا أكــر مــن 111,000 متــدرب.

علــى 	  القادريــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  مــن  العاملــن  نســبة  ارتفــاع 

عــام2021.  %12.2 إلــى  عــام2016   مــن %7.7  العمــل 

تدريبيــة، 	  مســارات  أبربعــة  اللوجســتية  الســعودية  األكاديميــة  تدشــني 

 300 وتدريــب  لوجســتية،  قطاعــات   7 فــي  المهنيــة  الكفــاءات  لتأهيــل 

متــدرب.

تدريــب منســوبي الصفــوف األماميــة العاملــني فــي منظومــة الحــج والعمــرة  	 

عــدد  بلــغ  حيــث  االفــرايض  للتدريــب  والعمــرة  الحــج  أكاديميــة  طريــق  عــن 

المتدربــني أكــر مــن 11,000 متــدرب.

فــي إطــار الســعي المتواصــل لتمكــني المواطــن، وفــي ظــل تعافــي االقتصــاد 

الوطــين، وتحســن ســوق العمــل، انخفضــت معــدالت البطالة للســعوديين، لتصــل إلى 

ــام 2021. ــن ع ــع م ــع الراب ــي الرب 11% ف

وفي تمكن المرأة
منــذ انطــاق رؤيــة الســعودية 2030، انتقلــت المــرأة الســعودية إلــى أُفــٍق جديــد مــن 

التمكــني، حيــث حققــت المملكــة فــي الســنوات األخــرة تقدًما كبــًرا في ذلك، شــمل:

ارتفــاع حصــة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن إجمالــي القــوى العاملــة إلــى  	 

 %33.6

ارتفاع معدل المشاركة االقتصادية لإلناث السعودايت إلى%35.6	 

ارتفاع نسبة النساء في المناصب اإلدارية )العليا والمتوسطة( إلى%39	 

تخريــج أكــر مــن 1,000 متدربــة ضمــن مبــادرة التدريــب والتوجيــه القيــادي 	 

للكــوادر النســائية

وصــول إجمالــي عــدد المســجات فــي المنصــة الوطنيــة للقيــادات النســائية  	 

ألكــر مــن 9,000 إمــرأة

تدريــب  أكــر مــن 2,500 إمــرأة ضمــن مبــادرة التدريــب المــوازي لمتطلبــات 	 

ســوق العمــل

وصــل إجمالــي عــدد المســجات فــي منصات العمــل غــر التقليدية )العمــل الحر- 	 

العمــل المــرن – العمــل عــن بعــد(  ألكــر مــن 1.06 مليــون إمرأة 

وصل عدد المستفيدات من برنامج قرة ألكر من 6,600 مستفيدة 	 

وصل عدد المستفيدات من برنامج وصول ألكر من 122,000مستفيدة	 

إســهام المــرأة ألول مــرة فــي األعمــال األمنيــة في موســم الحج لعــام 2021، 	 

فــي قطاعــات وزارة الداخليــة كالدفــاع المدنــي والجــوازات واألمن العام
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3. وطن طموح
فعالــة  حكومــة  علــى  مبــين  الطمــوح«  »الوطــن  محــور 
لجميــع  تمكينيــة  بيئــة  توفــر  األداء،  وعاليــة  وشــفافة 
المواطنــني، وتعــزز دور ومبــادرة القطــاع غــر الربحــي فــي 
ــاظ  ــور ابلحف ــذا المح ــم  ه ــا يهت ــتدامة، كم ــة المس التنمي

علــى المــوارد الحيويــة.

الهدف الخامس

        تعزيز فاعلية الحكومة

الهدف السادس

       تمكني المسؤولية االجتماعية    

الرايض
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منــذ انطــاق رؤيــة الســعودية 2030، وعلــى مــدى ســنوات، تعمــل المملكــة علــى تســخر التقنيــة لخدمــة 

جميــع ســكانها وتحســني أســلوب حياتهــم فــي شــىت المجــاالت وبكفــاءة عاليــة، عــن طريــق تطويــر حكومــة 

إلكرونيــة تلــيب تطلعــات المواطنــني وتمكنهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات فــي أقصــر وقــت ممكــن، وتنرش 

الوعــي والمعرفــة الرقميــة بينهــم.

أعلنــت المملكــة عــن إنشــاء هيئــة الحكومــة الرقميــة فــي مــارس 2021، فــي ســبيل تحقيــق خططهــا 

ــة. ــة متكامل ــة رقمي ــات حكومي ــال خدم ــن خ ــة م ــكان المملك ــة س ــراء تجرب ــي، إلث ــول الرقم للتح

أطلقــت الهيئــة سياســة الحكومــة الرقميــة لترسيــع وتــرة التحــول الرقمــي فــي القطــاع الحكومــي، 

وكذلــك مبــادرة المنصــة اللوجســتية الموحــدة، ابلتعــاون مــع 13 جهــة حكوميــة ورشكــة، ترتبــط بهــا 25 

منصــة حكوميــة وتقــدم 600 خدمــة.

البيئــة  فــي  العمــل  منظومــة  كفــاءة  ولرفــع 

الداخليــة لأجهــزة الحكوميــة، انطلــق النظــام 

بصفتـــه  الوظيفيــة  للمعلومــات  المركــزي 

نظاًمــا موحــًدا لكافــــة البيانــات الوظيفية للقطاع 

دقيقــة  بيانــات  قاعــدة  علــى  يحتــوي  العــام، 

الحكوميــة،  البرشيــة  المــوارد  عــن  ومحدثــة 

ويدعـــم حوكمــة إجــراءات العمــل فــي قطــاع 

المدنيــة.  الخدمــة 

تأسيـــس  خدمــــة  مشـــــروع  انطلــق  كمــا 

وتشغيل مركــز تقييــم القــدرات والمهارات، 

بهــــدف تحديــــث بيانـــــات موظفــي الدولــة ورفــع 

االســتفادة مــن البيانــات، إلعــداد دراســة تحليليــة 

للوظائـــــف القياديـــــــة ابلوزارات، والربط اآللي مع 

50 جهــة حكوميــة.

العديــد  فــي  الرقمــي  التحــول  تقــدم  ومــع 

مــن المجــاالت، أصبحــت الحكومــة أكــر فعاليــة 

ــا  ــن خدماته ــد م ــذت تزي ــتجابة، وأخ ــة واس ومرون

المقدمــة عــرب المنصــات والتطبيقــات، وأبرزهـــا 

منصـــات: أبشـــر، اعتمــاد، إيجــار، بلــدي، توكلنـــا، 

ســكين، صحتـــي، قــوى، مدرســـيت، ناجــز.

ي وحكومة فاعلة
طن رقم

و

ــع  ــاط البيـ ــزة نقـ ــدد أجهـ وفــي المجــال المالــي، بلــغ عـ

داخـــل المملكــة أكــر مــن مليـــون جهـــاز، فــي منافـــذ 

البيـــع التجاريـــة أبكثـــر مـــن 180 مدينـــة وقريـــة، ممــا 

يدعــم جهــود الرؤيــة فــي التحــول نحــو اقتصــاد رقمــي. 

ووصلــت حصــة المدفوعــات اإللكرتونيــة الــي أجراها 

الســكان إلــى 57% فــي قطــاع التجزئــة، وســجلت 

المملكــة أعلــى معــدل فــي تبــّي المدفوعــات عــرب 

تقنيــة االتصــال قريــب المــدى»NFC« بنســبة %94، 

علــى مســتوى دول االتحــاد األوروبــي وهونــغ كونــغ 

وشــمال  األوســط  الــرشق  منطقــة  ودول  وكنــدا، 

أفريقيــا.

وارتفــع معــدل نضــج الخدمــات الحكوميــة الرقميــة مــن 

  ،2021 عــام  فــي    %84 إلــى   2018 فــي    %60

ووصــل مــؤرش الخدمــات عــرب اإلنرنــت فــي المملكــة 

فــي عــام 2021 إلــى %96.

كمــا بلغــت نســبة تغطيــة النطــاق العريــض الاســلكي 

فــي  اإلنرنــت  رسعــة  وزادت   ،%97 مــن  أكــر   4G

المملكــة مــن 9 ميجابت/الثانيــة عــام 2017 إلــى 180 

ميجابت/الثانيــة عــام 2021.

ومــن الجديــر ابلذكــر أنــه تــم تفعيــل شــبكة االنرنــت 

مركز الملك عبدالعزيز العالمي الثقافي )إثراء(، الظهرانالاســلكية فــي المســجد الحــرام أثنــاء موســم الحــج.
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تعمــل رؤيــة الســعودية 2030 علــى بنــاء بيئــة تمكــن المواطنــني والرشكات ليســهموا 
فــي التحــول الرقمــي وتطويــر الحلــول االبتكاريــة ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي، ومن 

ذلك: 

إطــاق برنامــج »ســفراء تقنيــات المســتقبل« لتأهيــل 235 ســفًرا ليعملو علــى رفع الوعــي الرقمي 	 

والمســاهمة فــي االبتكار

إطاق النسخة األولى من جائزة ااًلبتكار الرقمي لدعم األبحاث واالخراعات الرقميــة	 

 	CODE  إنشاء مركز رايدة األعمال الرقمية

إطاق برنامج رواد األلعاب اإللكرتونية	 

انطاق برنامج التحداًّيت الرقمية الذي يتكون من سلسلة تحدايت تهتم ابلتقنيات الناشئة	 

ــام 2023،  ــول ع ــي بحل ــد العالم ــى الصعي ــا  عل ــاًدا رقمًي ــل 30  اقتص ــن أفض ــون ضم ــة لتك ــعى المملك تس

لارتقــاء بمســتوى الخدمــات الّرقميــة إلــى تطلعــات المواطنــني والمقيمــني والــّزوار، وتطويــر الخدمــات 

الحكوميــة، وتحســني تجربــة الحصــول عليهــا، لتمكــني العيــش فــي بيئة محفــزة واإلســهام في تحقيــق رؤية 

ــي: ــق التال ــياق تحق ــذا الس ــي ه ــعودية 2030، وف الس

حصــول المملكــة علــى المركــز الثانــي بــني دول مجموعــة العرشيــن فــي تقريــر »التنافســية والتقــدم 	 

الرقمــي 2021« الصــادر عــن المركــز األوروبــي

وصــول الــرايض الــى المرتبــة الثالثــة عالمًيــا عــام 2021 بــني مــدن العالــم في رسعــات اإلنرنــت المتنقل 	 

ــل الخامس بتقنية الجي

 	 IMD وصولالــرايض إلــى المرتبــة الثالثــة ضمــن أذكــى عواصــم دول مجموعــة العرشيــن فــي مــؤرش

للمــدن الذكيــة

اختيــار  المملكــة ضمــن أفضــل النمــاذج العالميــة علــى صعيــد التعليــم اإللكرونــي، مــن قبــل منظمــة 	 

»اليونســكو«

تصــدر المملكــة المرتبــة األولــى مــن بــني 28 دولــة ابعتبارهــا أكــر حكومــة موثوقــة فــي العالــم، وفًقــا 	 

لمــؤرش إيدلمــان للثقــة لعــام 2021 

انضمام المملكة  لاتحاد الدولي للماحة الفضائية	 

 تصدر المملكة المرتبة الثانية عالمًيا في المؤرش العالمي لأمن السيرباني 	 
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وعلــى الصعيــد العدلــي، أُصــدرت نحــو 4.5 مايين وكالــة إلكرتونية عــام 2021، 

ــل،  ــة ابلكام ــى إلكروني ــة إل ــات التوثيقي ــل الخدم ــى تحوي ــل عل ــياق العم ــي س ف

لتيســر اإلجــراءات ورفــع كفــاءة العمــل واألداء. كمــا تــم إطــاق عــدد مــن الخدمات 

والتحســينات علــى بوابــة »ناجــز«، لتســهيل إجــراءات التقــايض علــى أطــراف 

الدعــوى، وإتاحــة جميــع الطلبــات القضائيــة إلكرونًيــا، كمــا وصلــت نســبة التقــايض 

عــرب  خدمــة التقــايض اإللكرونــي عــن بعــد، الــيت أُطلقــت فــي 2020، إلــى %95 

مــن إجمالــي الجلســات المنعقــدة بنهايــة عــام 2021.

كمــا ُدّشــن مركــز اإلســناد والتصفيــة »إنفــاذ« الــذي يهــدف إلــى تحقيــق 

التعــاون بــني الجهــات القضائيــة والحكوميــة، مــن خــال االســتعانة ابلــرشكات 

والمؤسســات والمكاتــب المتخصصــة فــي أعمــال التصفيــة والبيــع، وتقديــم 

الخدمــات االستشــارية والفنيــة لهــذه األعمــال.

وضمــن جهــود مبــادرة »اإلســناد والتنظيــم اإلداري فــي المحاكــم«، تــم 

ــدء  ــراًّيض، لب ــخصية ابل ــوال الش ــة األح ــة: محكم ــة نموذجي ــني أول محكم تدش

تطبيــق الهويــة المعياريــة الموحــدة ضمن مرشوع يســتهدف محاكــم المملكة 

ــة،  ــي المحكم ــل ف ــة العم ــر بيئ ــني وتطوي ــرشوع لتحس ــذا الم ــدف ه ــة، ويه كاف

ممــا يســهم فــي زايدة الكفــاءة التشــغيلية بنســبة %50.

كمــا ُدشــن مبــى مركــز المصالحــة النموذجــي الذي يعمــل على تقريــب وجهات 

النظــر بــني األطــراف المتنازعــة قبــل اللجــوء إلــى القضــاء للحــد مــن تدفــق القضــااي 

علــى المحاكــم.

كمــا تــم اإلعــان عــن أربعــة مشــاريع إصاحيــة مهمــة فــي مجــال القضــاء وهــي: 

مــرشوع نظــام األحــوال الشــخصية، ومــرشوع نظــام المعامــات المدنيــة، 

ومــرشوع النظــام الجزائــي للعقــوابت التعزيريــة، ومــرشوع نظــام اإلثبــات.

صدور نظام اإلثبات:

صــدرت موافقــة مجلــس الــوزراء علــى نظــام اإلثبــات، بعــد دراســته فــي مجلــس 

تحكــم  الــيت  والمبــادىء  القواعــد  وضــوح  فــي  يســاهم  الــذي  الشــورى، 

الممارســات والوقائــع، وســد الثغــرات الــيت تســبب طــول أمــد التقــايض. 

ويعــد النظــام نقلــة نوعيــة كــربى فــي منظومــة الترشيعــات العدليــة، كونــه 

مســتنًدا علــى مرجعيــات ثابتــة فــي العمــل القضائــي.

وضمن مبادرة »نظام التوثيق المتكامل« تم في عام 2021:

- بــدء العمــل بنظــام التوثيــق الجديــد، الذي يهدف إلــى تنظيم اإلجــراءات المتصلة 

ابلتوثيــق علــى وجه يصــح االحتجاج بــه، واعتماد الئحتــه التنفيذية.

- إطاق مجموعة من خدمات التوثيق إلكرونًيا، وتشمل:

توثيق الحضانة	 

إنشاء وتوثيق عقد الزواج	 

توثيق وفك والتحقق من رهن األعيان لصالح صندوق التنمية الصناعية	 

توثيق عقود تأسيس الرشكات وقرارات الرشكاء	 

التصديق اإللكروني على الوكاالت الخارجية	 

إصــدار الوكالــة اإللكرونيــة فــي كافــة ســجون مناطــق المملكــة ابلتعــاون 	 

مــع المديريــة العامــة للســجون

توثيق وصية	 

إضافة مولود	 

وقف وورثة متوفى	 

توثيق الطاق والخلع والرجعة	 

استحقاق لتمويل الزواج	 

ــة، 	  ــات المملك ــفارات وقنصلي ــن س ــدد م ــي ع ــة ف ــة اإللكروني ــدار الوكال إص

حيــث تــم تفعيلهــا فــي12 ســفارة / قنصليــة فــي 6 دول كمرحلــة أولــى، 

مــن غــر الحاجــة إلصــدار توكيــل ورقــي مــن البلــد المقيــم فيــه ومــن غــر 

الحاجــة لتصديــق الوكالــة عــرب وزارة الخارجيــة
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الخدمات العدلية في 2021:

+  82  مليون وثيقة عقارية مرقمنة

+  2.5  مليون عملية تدقيق عرب مركز تدقيق الدعاوى

+  1.5  مليون سند تنفيذي عرب منصة »نافذ«

+  1.4  مليون مستفيد من منصة »تراضـي«

+  3.4  مليون جلسة قضائية عن بعد

+  730,000 حكم صادر عرب خدمة التقايض اإللكروني

55 مركز »شمل« لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزايرة ألبناء األرس المتنازعة على الحضانة

63 62

القيمة الفعلية المستهدف خط األساس المؤرش
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2021
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 نسبة رضا المستفيدين عن
الخدمات العدلية



تــدرك رؤيــة الســعودية 2030 الــدور الحيــوي للقطــاع غــر الربحــي فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة، لــذا بــدأت الجهــود منذ انطــاق الرؤيــة إلحداث 
نقلــة نوعيــة فــي منظومــة القطاع غر الربحــي وتحويله إلــى قطاع تنموي 
يعتمــد عمــل مؤســي فّعــال، حيث تســـــتهدف الرؤيـــــة رفع مســـــاهمة 
القطــاع غــر الربحــي فــي المملكــة فــي الناتــج المحلـــــي اإلجمالــي إلـــــى 

.%5

فــي عــام 2021، ُأطلــق مــرشوع مدينــة األمــر محمــد بــن ســلمان غــر الربحيــة، الــيت ُتعــد 

أول مدينــة غــر ربحيــة فــي العالــم، تمتــد علــى أرض مســاحتها نحــو 3.4 كلــم2، وتحتضــن 

المؤسســات غــر الربحيــة المحليــة والعالمية، وكذلــك المجاميع الشــبابية والتطوعية، لتكون 

أنموذًجــا عالمًيــا ملهًمــا فــي تنميــة القطــاع غــر الربحــي.

ــتقلة ذات  ــة مس ــى مؤسس ــي إل ــل التخص ــك فيص ــفى المل ــل مستش ــم تحوي ــا ت كم

طبيعــة خاصــة غــر هادفــة للربــح ,ويهــدف هــذا التحول الــى تطوير واســتدامة الخدمــات اليت 

يقدمهــا المستشــفى ومســاهماته البحثيــة ليكــون من أفضــل المراكــز الصحية فــي العالم.  

وُأطلقــت منصــة »إحســان« بوصفهــا منصة وطنيــة للعمل الخــري، لتكون حًا تقنًيــا متقّدًما 

يوفــر فرًصــا متنوعــة للعمــل الخــري، ســعًيا إلى اســتدامة المشـــاريع والخدمـــات فــي هذا 

القطــاع وتعظيـــم أثـــرها التنمــوي، ممــا يمكــن القطاعــات الحكوميــة والــرشكات الخاصــة 

وغــر الربحيــة مــن المســاهمة االجتماعيــة. 

بلــغ إجمالــي تربعــات منصــة »إحســان« خــال عــام 2021 أكــر مــن مليــار و 130 مليــون راًّيل، 

بعمليــات تــربع بلغــت 16 مليــون عمليــة.

وفــي هــذا الســياق ُأطلقــت مبــادرة »تطــوع بخربتــك«، واســتقطبت القيــادات والخــرباء 

لتفعيــل دورهــم التطوعــي، وتقديــم الحلــول التخصصيــة للتحــدايت الــيت تواجــه المنظمــات 

ــرب  ــي، ع ــام والجامع ــم الع ــاب التعلي ــر، وط ــل الح ــال والعم ــدات األعم ــة، ورواد ورائ ــر الربحي غ

مجموعــة مــن الوســائل لتشــجيع العمــل التطوعــي، ممــا يســاهم فــي تحقيــق هــدف الرؤية 

ــام 2030. ــي ع ــوع ف ــون متط ــى ملي ــول إل ابلوص

ي فاعل
ر ربح

طاع غ
ق

الرؤية التصميمية  لمدينة األمر محمد بن سلمان غر الربحية 
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ــر  ــة وغ ــات الحكومي ــي القطاع ــام 2021، ف ــال ع ــوع خ ــدة تط ــت 250 وح ــا تأسس كم

الربحيــة، لتوحيــد وتنظيــم منهجيــة العمــل التطوعــي فيهــا، وحفــظ حقــوق الجهــات 

والســاعات  المتطوعــني  أعــداد  يزيــد  ممــا  والمتطوعــني،  التطوعيــة  للفــرص  الموفــرة 

التطوعيــة وقيمتهــا االقتصاديــة.

تــدرك رؤيــة الســعودية 2030 أثــر مســاهمة القطــاع غــر الربحــي كشـــــريك تنمــوي فــي 

تحقيــق مســـــتهدفاتها. وتشــجيًعا لنمــو المبــادرات فــي القطاع غــر الربحي، تم تدشــن 

الجائــزة الوطنيــة للعمــل التطوعــي فــي دورتهــا األولــى خــال عــام2021، بمشــاركة 

260 جهــة تنوعــت بــني: جهــات حكوميــة وخاصــة وخريــة وتعليميــة، وفــرق تطوعيــة.

وفــي ســبيل زايدة عــدد مؤسســات التطــوع االحرافيــة، وصناعة نماذج ناجحة تســهم في 

ــي،  ــل التطوع ــة العم ــادي لمؤسس ــل اإلرش ــدر الدلي ــة، ص ــتهدفات الرؤي ــق مس تحقي

وفــق المعيــار الوطــين الســعودي للتطــوع لعــام 2022، ويســتهدف الدليــل جهــات 

القطــاع الحكومــي وغــر الربحــي، لتمكينهــا مــن المســاهمة الفعالــة فــي هــذا القطــاع. 

نتيجــة لهــذه الجهــود، حققت المنظمــات غر الربحية المســجلة في المملكــة ارتفاًعا لتصل 

إلــى 3,068 منظمــة بنهاية 2021 بنســبة نمو بلغــت 88% مقارنة بعــام 2017.

تتحقــق رؤيــة الســعودية 2030 بتكامــل األدوار بــن كافــة القطاعــات الحكوميــة 

والخاصــة وغــر الربحيــة، وتنفيــذ كل قطــاع لمســؤولياته تجــاه وطنــه ومجتمعــه.
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راســخة  والتعاطــف  والتعــاون  والرحمــة  العطــاء  قيــم   
 2030 الســعودية  رؤيــة  ســعت  وقــد  مجتمعنــا،  فــي 
إلــى تمكــني األفــراد مــن تقديــم بصمتهــم فــي الخدمــات 
االجتماعيــة والخريــة، ورفــع مســتوى تحمــل المســؤولية 
لــدى المواطــن ليــؤدي دوره األســايس فــي تحويــل الرؤية 

ــع. ــى واق إل

سؤولة
َطنة م

موا

الممكنــات  مــن  العديــد   2021 عــام  شــهد 

التطوعــي: العمــل  مجــال  فــي  واإلنجــازات 

»تــربع« 	  للتربعــات  الوطنيــة  المنصــة  حققــت 

أكــر مــن 2.4 مليــون مســتفيد مــن التربعــات 

بنهايــة عــام 2021.

منصــة 	  فــي  المســاهمات  إجمالــي  وصــل 

راًّيل  مليــون   75 مــن  أكــر  إلــى  »وقفــي« 

.2021 عــام  بنهايــة 

المشــاركني 	  المتطوعــني   إجمالــي  بلــغ   

الصحــي   التطــوع  مركــز  خــال  مــن  ميدانًيــا 

القيمــة  وبلغــت  101,393متطوًعــا، 

التطوعيــة  ألعمالهــم  البديلــة  االقتصاديــة 

أكــر مــن مليــار و150مليــون راًّيل خــال عــام 

 . 2 021

اإلعانــات 	  مــن  المســتفيدين  نســبة  ارتفعــت 

الخدمــات  منظومــة  خــال  مــن  الماليــة 

االجتماعيــة، الذيــن تــم تمكينهــم لاســتغناء 

عــن الدعــم، إلــى 28.2% بنهايــة عــام 2021، 

وهــو  العــام  مســتهدف  بذلــك  متجــاوًزا 

.%24.5

إحصــاءات العمــل التطوعــي منــذ بدايــة الرؤيــة 

:2021 عــام  حــى 

484,251  متطوًعا ومتطوعة	 

242,805  فرصة تطوعية	 

األنشــطة 	  مــن  مســتفيد  مليــون   42+

التطوعية

العائــد االقتصــادي مــن 	  + 916 مليــون رايل: 

العمل التطوعي
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فــي إطــار رؤيــة الســعودية 2030، تعّظم المملكة 
أمنهــا  لضمــان  الطبيعيــة  مواردهــا  تســخر  مــن 
المائــي والغذائــي، ممــا يجعــل بيئتنــا أكــر مرونــة 

واســتدامة فــي المســتقبل.

ومن الخطوات المهمة اليت اتخذتها المملكة في هذا المجال:

اعتمــاد نظــام الزراعــة الجديــد، الــذي يســتهدف تنظيــم شــؤون القطــاع الزراعــي، 	 

والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة، وتحقيــق األمــن الغذائــي.

تدشــني فــرع المؤسســة العامــة للحبــوب  فــي مينــاء ينبــع التجــاري، ووصــول 	 

طــن. ماييــن   3.5 نحــو  إلـــــى  التخزينيـــــة  المؤسســة  طاقــة  إجمالــي 

توقيــع عقــد مــرشوع إنشــاء الصوامــع التخزينيــة فــي مينــاء ضبــاء بســعة إجماليــة 	 

تعــادل 120,000 طــن.

توقيــع اتفــاق مــع الهنــد إلنشــاء منطقــة اقتصاديــة حــرة، تــرشف عليهــا المملكــة 	 

لتخزيــن وتصديــر األغذيــة إلــى المملكــة.

إطــاق مــرشوع »تعزيــز القــدرات الوطنيــة اًلمتهــان حــرف الزراعــة« لمواجهــة 	 

للــروة  تصديــر  إذن  خدمــة   19 وإطــاق  الزراعــي،  القطــاع  تواجــه  الــيت  التحــدايت 

الحيوانيــة.

التوقيــع علــى اتفاقيــة إنشــاء مدينــة الــن التنمويــة بمنطقــة الباحــة، بقــدرة إنتاجيــة 	 

تســهدف  600 طــن مــن البـــن، بمســاحة إجماليــة  1.6 مليــون م2. 

ــع 	  ــزم جمي ــيت تل ــه، وال ــروات والفواك ــتراد الخض ــط ورشوط اس ــق ضواب ــم تطبي  ت

الــواردات مــن الخضــروات والفواكــه الطازجــة ابلحصــول علــى إذن مســبق مــن وزارة 

البيئــة والميــاه والزراعــة دعًمــا الســتدامة اإلنتــاج المحلــي وتنظيًمــا للــورادات مــن خــارج 

المملكــة مــن الخضــار والفواكــه.

أمن الغذاء والماء

مزارع الزيتون، الجوف
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إنجازات في مجال تحلية المياه

ســجلت المملكــة رقًمــا قياســًيا فــي موســوعة ”غينيــس“، ألقــل محطــة 	 

العامــة  »المؤسســة  العالــم  فــي  للطاقــة  اســتهاًكا  للميــاه  تحليــة 

لتحليــة الميــاه المالحــة« ، بـــ 2.27 كيلــو وات فــي الســاعة/م3. 

حصــدت المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة جائــزة أفضــل رشكــة ميــاه 	 

فــي العالــم لعــام 2021، مــن منظمــة معلومــات الميــاه العالميــة المعنيــة 

بشــؤون الميــاه وأبحاثهــا.

حققــت المؤسســة العامــة لتحلية الميــاه المالحة إنجــاًزا بحثًيا وتشــغيلًيا جديًدا، 	 

ــة  ــدة التحلي ــن وح ــة م ــاه المنتج ــات المي ــى زاًّيدة كمي ــدرة عل ــي الق ــل ف يتمث

متعــددة التأثــر بمنظومــة إنتــاج ينبــع، بنســبة تصــل إلــى 5% يومًيــا عــن القــدرة 

التصميميــة األساســية للوحــدة.

العكــي 	  التناضــح  بتقنيــة  و»حقــل«  »الوجــه«  إنتــاج  منظومــيت  تدشــني 

فــي  الميــاه  علــى  الطلــب  تغطيــة  فــي  يســاهم  ممــا  للبيئــة،  الصديقــة 

. فظتــني لمحا ا

تدشــني المحطــة المتنقلــة لتحليــة الميــاه أبيــٍد ســعودية 100% فــي الجبيــل 	 

لتخــدم عــدة محطــات، ويمكــن اســتخدامها ابســتقالية أو ربطهــا بمحطــات 

لمســاندة إنتــاج الميــاه المحــاة، بسعــــة تصميميــــة تصـــل إلــــى 5,000  م3/

يــوم.

دشــنت المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة 8 مشــاريع ألنظمــة أمنية 	 

ــة العليــا  ــات األمنيــة للهيئ متكاملــة وأنظمــة حمايــة بحريــة، لتحقيــق المتطلب

لأمــن الصناعــي، ورفــع الجاهزيــة األمنيــة بمختلــف مواقــع المؤسســة بهــدف 

تأمــني جاهزيــة منظومــات اإلنتــاج وضمــان اســتمرار إمــداد الميــاه.

تنفيــذ شــبكات ميــاه بإجمالــي أطــوال 64.2 كلــم وعــدد 400 توصيلــة مزنلية 	 

بمخططــات الخالديــة والهــدار، إليصــال خدمــات الميــاه إلــى أكــر مــن4,800 

مســتفيد فــي منطقــة عســر.

أنهــت رشكــة الميــاه الوطنيــة مــرشوع الضــخ المســتمر علــى مــدار 24 ســاعة 	 

فــي حــي المطــار في منطقــة جازان بعــد إعادة تصميــم الشــبكة الهيدروليكية 

ورفــع كفــاءة العمليات التشــغيلية وتوفــر أكر مــن 5,000 م3، مما ســيخدم 

أكــر مــن 20,000 مســتفيد وأكــر مــن 1,700عقــار. 

تشــغيل وضــخ 60,000 م3/ يــوم، ضمــن مــرشوع »نظــام نقــل ميــاه عرفات 	 

– الطائــف«، والوصــول إلــى كامــل ســعة الضــخ التصميميــة، لخدمــة مدينــة 

ــص  ــق مخص ــول نف ــرب أط ــروًرا ع ــة، م ــة الباح ــاورة ومنطق ــرى المج ــف والق الطائ

ــم بطــول 12.5 كلــم. ــي العال ــة ف ــاه المالح ــل المي لنق

إلــى 	  تخزينيــة تصــل  بقــدرة  الخــزان االســراتيجي فــي مــى  تجهــزي وتعبئــة 

340,000 م3، لتعزيــز األمــن المائــي واســتمرارية اإلمــداد خال موســم الحج، 

ــه. ــل وج ــى أكم ــن عل ــوف الرحم ــة ضي ــان خدم وضم

أطلقــت المؤسســة معســكر تقنيــات الميــاه، إليجــاد فــرص اســتثمارية رائــدة 	 

واســتقطاب المواهــب وإتاحــة الفــرص للمبتكريــن والمخرعــني فــي قطــاع 

الميــاه والصناعــة والطاقــة مــن الكــوادر الوطنيــة، وذلــك تحــت مظلــة األكاديمية 

الســعودية للميــاه، حيــث تجــاوزت األفــكار المســتلمة أكــر مــن 169 فكــرة. 

الطبيعيــة  مواردهــا  وفــرة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تســتخدم 

لمواجهــة تحــدي اســتدامة الميــاه، ممــا يضمــن بيئــة أكــر صمــوًدا فــي 

المســتقبل.
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 ُوضعــت االســتدامة والحفــاظ علــى المــوارد الحيويــة فــي صميــم جهــود 
التطلعــات  ســاهمت  حيــث  انطاقهــا،  منــذ   2030 الســعودية  رؤيــة 
التعامــل  فــي  رائــًدا  أنموذًجــا  المملكــة  جعــل  فــي  للرؤيــة  الطموحــة 
البيئــة وحمايــة الكوكــب والمحافظــة علــى الطبيعــة  المســؤول مــع 

للمملكــة. الفريــدة 

وشهد عام2021 جهوًدا حثيثة  في سبيل توفر مستقبل مستدام، أبرزها:

األوســط  »الــرشق  قمــة  ومبــادرة  الخضــراء«،  »الســعودية  منتــدى  مبــادرة  إطــاق   
ــة  ــة والمنطق ــة للمملك ــتهدفات طموح ــق مس ــود لتحقي ــدتا الجه ــني حش ــر«، اللت األخض
ككل، وأبرزتــا دور المملكــة الــرايدي والمســؤول فــي مجــال االســتدامة علــى المســتويين 

ــي.  ــي والعالم المحل

 تشــكل مبــادرة »الســعودية الخضــراء« نقلــة نوعيــة نحــو تحقيــق أهــداف رؤيــة الســعودية 
2030 لمســتقبل أكــر اســتدامة وخضــرة للمملكــة، فــي حــني ترســم مبــادرة »الــرشق 
األوســط األخضــر« توجــه المنطقــة فــي حمايــة األرض والطبيعــة، ووضعهــا فــي خارطــة 

ــة. ــة وطموح ــم واضح ــق ذات معال طري
خرجــت المبادرتــان ابلعديــد مــن المســتهدفات، تمثلــت أهمهــا فــي اســتهداف زراعــة نحــو 
50 مليــار شــجرة، وتقليــل االنبعاثــات الكربونيــة إلــى أكــر مــن 10% مــن المســاهمات 

العالميــة.

وتمثلــت أهــم المســتهدفات على المســتوى المحلي في تقليــل ااًلنبعاثــات الكربونية 
أبكــر مــن 278 مليــون طــن ســنواًًّي بحلــول عــام 2030، وزراعــة  10  مليــارات شــجرة فــي 
جميــع أنحــاء المملكــة، ورفــع نســبة المناطــق المحمية إلــى أكر مــن30% مــن إجمالي 

المســاحات الربيــة والبحرية.

كما أسفرت المبادرتان عن انضمام المملكة لعدد من التعهدات العالمية، منها: 

تأســيس وانضمــام المملكــة لمنتدى الحيــاد الصفري للمنتجــني مــع 4 دول أخرى، 	 

تمثــل مجتمعــة 40% مــن اإلنتــاج العالمي مــن البــرول والغاز.

انضمــام المملكــة إلــى مبــادرة »التعهــد العالمــي« بشــأن غــاز الميثــان، ضمــن 	 

.)  COP 26( مؤتمــر األمــم المتحــدة المعــين بتغــر  المنــاخ

 ااًلنضمــام إلــى التحالــف العالمــي للمحيطــات العالميــة، الــذي يســعى إلــى 	 

حمايــة مــا ال يقــل عــن 30% مــن مســاحة البحــار والمحيطــات بحلــول عــام 2030.

ستدامة
رؤية م
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كمــا أثمــرت الجهــود لحمايــة البيئــة الطبيعيــة فــي المملكــة وتعزيــز النظــم البيئيــة 

ــي: ــي ف ــوع البيولوج ــتعادة التن ــم اس ــة ودع الثمين

ــم 	  ــة األم ــة لمنظم ــج التابع ــد الربام ــي أح ــان« ف ــزر فرس ــة »ج ــجيل محمي تس

ــكو«. ــة »اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للربي المتح

حققــت المملكــة تقدًمــا فــي المحافظــة علــى النمــر العربــي، فقــد شــهد 	 

ســبتمرب مــن عــام 2021 واًلدة أنــى مــن ســالة النمــر العربــي المهــددة 

اباًلنقــراض الــيت ال يتجــاوز عددهــا 200 نمــر.

وفــي ســبيل االنتقــال الطاقــي، تســعى رؤيــة الســعودية 2030 للوصــول إلــى 

مســتهدف 50% طاقــة متجــددة مــن مزيــج الطاقــة الكلــي فــي المملكــة بحلــول 

عــام 2030:

الشمســية 	  للطاقــة  »ســكاكا«  لمحطــة  التجــاري  التشــغيل  أكتمــل   

الكهروضوئيــة، بســعٍة إجماليــة 300 ميجــاوات، وتتكــون المحطــة مــن 1.2 

مليــون لــوح شــمي علــى مســاحة 6 كلــم2، واخِتــر موقعهــا بعنايــة لتحقيــق 

أعلــى جــودة ممكنــة إلنتــاج الطاقــة الكهرابئيــة. 

الــرايح، 	  لطاقــة  الجنــدل«  »دومــة  لمــرشوع  التجريــيب  التشــغيل  أكتمــل 

بســعٍة إنتاجيــة مســتهدفة تبلــغ 400 ميجــاوات، وُتعــد المحطــة هــي األولــى 

مــن نوعهــا فــي الســعودية، بتكلفــة تنافســية علــى مســتوى العالــم 

بســعر 1,99 ســنت/ كيلــووات ســاعة.

اعتمــد بنــاء وتشــغيل 5 مرشوعــات إلنتــاج الكهــرابء مــن مصــادر الطاقــة 	 

ــو  ــرابء لنح ــتوفر الكه ــاوات، س ــغ 2,900 ميج ــة تبل ــعة إجمالي ــية، بس الشمس

380,000 وحــدة ســكنية، وتقلــص اســتهاك الوقــود الســائل إلنتــاج الكهــرابء 

ــا، مــع تجنــب االنبعاثــات بـــ 5 ماييــن طــن ســنواًي. بمقــدار 38,000 برميــل يومًي

إطــاق وتشــغيل أنظمــة الطاقــة الشمســية ومولــدات الديــزل الهجينــة 	 

بقــدرة إنتاجيــة تقــارب 3 ميجــاوات، لدعــم توطــني تقنيــات الطاقــة المتجــددة 

فــي المملكــة، مــن خــال أنظمــة الطاقــة الشمســية المتكاملــة مــع مولــدات 

الديــزل، لتوفــر  نحــو مليونــي لير مــن وقــود الديزل وتخفيــض نحــو 5,800 طن 

ســنواًًّي مــن ااًلنبعاثــات الكربونيــة.

 تعــي المملكــة  دورهــا ومســؤوليتها فــي اإلســهام بتخفيــض التأثــرات 

جميــع  فــي  ااًلســتدامة  وتتبــى  الكوكــب،  وحمايــة  المنــاخ  علــى  الســلبية 

مســتدامة. وبيئــة  صحيــة  بحيــاة  الجميــع  لينعــم  التنمويــة،  خططهــا 
أماال، البحر األحمر
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أعيــش بــني شــعب جبار وعظيــم، فقــط يضعون هدفًا 

ويحققونــه بــكل ســهولة، وال أعتقــد أن هنــاك اي تحدايت 

أمــام الشــعب الســعودي العظيم.

ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلس الوزراء رئيــس مجلس 

الشــؤون اإلقتصاديــة والتنميــة

الختــام ...

صاحــب الســمو الملكي
يز آل ســعود األمــر محمــد بــن ســلمان بــن عبد العز
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