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يطيب يل أن أقدم لكم تقريـــر منجزات برنامج التحول الوطنـــي لعام 2022، الذي 

يســـتعرض أبرز ما أنجزه الربنامج يف العـــام املايض، يف رحلتـــه لتحقيق رؤيتنا 

الطموحة، رؤية اململكة العربية الســـعودية 2030.

هذه الرؤيـــة التي انطلقـــت لتعلن عن عرص جديـــد، تحلق فيه باًلدنـــا إىل القمة، 

وتتبـــوأ املكانة التي تســـتحقها من بـــن دول العامل، مســـتندًة عـــى مكامن 

قوتهـــا، ومعلقًة آمالها عـــى أبنائها وبناتهـــا من هذا الشـــعب الطموح.

لقد جاءت رؤيـــة 2030 لتعلن عـــن مرحلة جديدة مـــن التنمية والتحـــول الوطني 

الشـــامل، يف ظـــل حكومة خـــادم الحرمـــن الرشيفـــن وويل عهـــده األمن، 

واســـتطاعت اململكة أن تشـــق طريقها نحو القمة، وأن تحقـــق يف مدة وجيزة 

نقـــاًلت تنموية واقتصاديـــة واجتامعية غر مســـبوقة.

خدمـــات حكومية ميـــرة وعى مدار الســـاعة، تقـــّدم تقني يقوده الشـــباب، 

ازدهـــار اقتصادي وتنافســـية عامليـــة، لتثبت لنـــا أن التحول الوطنـــي هو رحلٌة 

منضيهـــا، وأرٌض نعمرها، وواقٌع نعيشـــه.

التويجـــــــري مزيــــــد  بــــــن  محمـــــــد 

الوطني التحـــول  برنامـــج  لجنـــة  رئيـــس 

 عضو مجلس الشـــؤون االقتصادية والتنمية



كلمة سعادة

الرئيـس التنفيذي

ثــــامــــر بــن عبـــــدالله السعـــــــدون

الرئيس التنفيذي لربنامج التحول الوطني
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انطلـــق برنامج التحول الوطني كأحد املحركات الرئيســـية لرؤيـــة 2030 الطموحة، 

ليكـــون أوىل برامـــج تحقيـــق الرؤيـــة، والقائم عـــى تحقيق أكرث مـــن 35% من 

أهدافهـــا االســـراتيجية، تلـــك األهـــداف التي تســـعى لتطوير البنيـــة التحتية 

الاًلزمـــة وتهيئة البيئـــة املمكنة للقطاع العـــام والخاص وغـــر الربحي لتحقيق 

.2030 رؤية 

ومنـــذ انطاًلقته يف عام 2016، اســـتطاع الربنامـــج تحقيق إنجـــازات متنوعة يف 

مختلـــف املجاالت، يرين أن أقدمهـــا لكم يف هذا التقرير املوجـــز ألبرز إنجازات 

برنامـــج التحول الوطني يف عام 2022م، التي تحققـــت بتكامل الجهود والتواصل 

الفعال بن فريق عمـــل برنامج التحول الوطني ومكاتب تحقيق الرؤية ومـــــــاًلك 

املبادرات يف الجهات املشـــاركة، وبدعم مســـتمر من أصحـــاب املعايل أعضاء 

لجنة برنامـــج التحول الوطني. 

وســـيميض الربنامج يف رحلتـــه لتحقيـــق التميـــز يف األداء الحكومي، وضامن 

اســـتدامة املـــوارد الحيوية، ودعـــم التحول الرقمـــي، ومتكن القطـــاع الخاص، 

ومتكن املجتمـــع، وتعزيز التنميـــة املجتمعية، ليـــؤدي دوره يف تحقيق رؤية 

اململكـــة 2030، يف الوصول إىل مجتمع حيوي، واقتصـــاد مزدهر، ووطن طموح.



املقدمـــة
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يســـلط التقرير الســـنوي للعـــام 2022 الضوء عى أبـــرز الجهود 

واإلنجـــازات التي حققتهـــا منظومة التحول الوطنـــي يف مختلف 

املجاالت التـــي يغطيها نطاق عمـــل الربنامج، وتشـــمل: الخدمات 

العدلية، حامية البيئة وضامن اســـتدامة األمـــن الغذايئ واملايئ، 

تعزيـــز التنميـــة املجتمعية وتطويـــر القطاع غـــر الربحي، متكن 

فئات املجتمـــع من دخول ســـوق العمل ورفع جاذبيتـــه، باإلضافة 

إىل تفعيـــل التحول الرقمي، واإلســـهام يف متكن القطاع الخاص، 

وتعزيز الـــرشاكات االقتصادية، إذ يســـتعرض التقرير جهود منظومة 

الربنامج وأبـــرز املنجزات التي نتجت عن تلك الجهود مقســـمًة عى 

7 أبعـــاد متثل األبعاد الرئيســـية للربنامج، باإلضافة إىل اســـتعراض 

ملدى تقـــدم الربنامـــج يف تحقيـــق أهدافه من خـــاًلل مؤرشات 

قياس األداء ومســـتهدفاتها والقيم املحققـــة لعام 2022.  
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يهــدف برنامــج التحــول الوطنــي إىل تطويــر البنية التحتيــة الالزمة 
ــي  ــر الربح ــاص وغ ــام والخ ــاع الع ــة للقط ــة املمكِّن ــة البيئ وتهيئ

لتحقيــق رؤيــة 2030.

هدفًا اسراتيجيًا
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جهات قائدة
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أعضــاء لجنــة برنامــج 

التحــول الوطنـــي
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ويستمـــر

التحــول...

2022
ــة  ــة املرحلــ بدايــ

الثانيـة مـن برنامـج 

الوطنــي  التحــول 
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مواجهة األزمـات2021
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جائحــــة  ألزمــــة  اململكـــــة 

كورونا بنجاح

ازدهـار اإلنجــازات ٢٠٢٠

اســتمرت الرحلــة الطموحــة 
مبتابعــــة تحقيــــق األثـــــر، 
عــىل  اإلنجـــازات  وازدهـــار 

أرض الواقع

2019

بدايــة اإلنجــازات 

بخطـة واضحـة وعمـل دؤوب، 
بـــــدأت عالمــــــات التحـــــــول 
الوطنــي تظهر يف مختلـــف 

القطاعات

2018 انطالق املبادرات

بـــدء العمــــل عــىل مبـــادرات 
ــن  ــي، مــــ ــول الوطنــ التحـــ
وترشيعـــــــــات،  أنظمــــــة 
وتأسيـس كيانـات، وتفعيـــل 
التحــــول الرقمـــي الشامــل

٢٠١٧

ــالق املرحلــة  إطـــ

األوىل مـن برنامـج 

الوطنــي  التحــول 

(2020 - 2016)

2016
يونيو 

إطـــــالق رؤيــــة 

اململكــة العربيــة 

الســعودية 2030

2016
أبريل

الجهــــات القائـــــدة لألهــــداف االسرتاتيجيـــة
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 الجهــــات املشاركـــة فــي تنفيـــذ املبـــادرات

Shaml

MAEE

Case Preparation Center

Institute of Public Administration

Small & Medium Enterprises Loan Guarantee Program
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تحقيق التميّز يف 

األداء الحكومـــي 

يعمــل برنامــج التحــول الوطنــي عــى معالجة 
العقبــات التــي تعيــق عمليــة تطويــر القطــاع 
الحكومــي، واالرتقــاء بالخدمــات الحكوميــة 
ــات  ــة توقع ــن تلبي ــا م ــتويات متكنه إىل مس
مواطنــن  مــن  املســتفيدين  واحتياجــات 
ومقيمــن، مــن خــالل تحســن جــودة الخدمــات 
املقدمــة وتســهيل الوصــول إليهــا، وترسيــع 
تجــاوب الجهــات الحكوميــة مــع املســتفيدين، 
ــة  ــة التحتي ــاءة البني ــادة كف ــة إىل زي باإلضاف
والعمليــات، ورفع كفــاءة رأس املــال البرشي 
ذات  واللوائــح  األنظمــة  تطويــر  خــالل  مــن 
العالقــة ووضــع برامــج تطويريــة، وتطويــر 
البيئــة الترشيعيــة وحوكمــة إطــار الترشيعــات 
ورفــع جودتهــا وفــق أفضــل املامرســات، 
وإيجــاد حلــول مبتكرة تدعــم التحــول الوطني.

زة
مّي

مت
ة 

مـ
كو

ح
ول

األ
د 

بع
ال

تعزيز قيم العدالة  	
والشفافية

األهداف االسرتاتيجية

االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمواطنني 	
تعزيز الشفافية يف جميع القطاعات الحكومية 	

ضامن تجاوب الجهات  	
الحكومية ملالحظات عمالئها
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التحـــول 

فـــي العـدل
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 %95
مــن الجلســات القضائيــة 

ُعقــــــدت عــــــن بعـــــد 

 4.4+

جلسة تقاضــي عــن بعــد 

منـــذ بدايـــــة الخدمــــة

مليــــــون

 200+

مستفيــــد مـــن خدمــــة 

العقــــــــاري  اإلفــــــراغ 

اإللكرتوين منـذ إطالقهــا

ألـــــــف

منصــة  عبـر  تنفيذي  سند 

2022 “نافـــــذ” فـــــــي 

 120+

وثيقـة عقاريــة مرقمنــة 

خالل 3 أعوام

مليــــــون
 3+

عمليـة عبــر مركــز تدقيق 

الدعــاوى منــذ تدشينــه

مالييــــــن

 5.2+

وكالة إلكرتونية يف 2022 

نسبــة رضـا املستفيديــن 

عن الخدمات العدلية لعام 

2022

مالييــــــن

55

لتنفيــذ أحكــــام الرؤيــة 

والحضانـــة والزيـــارة

مركز شمل

 3+
95% مليــــــون



زيادة الخدمات العدلية 

املقدمة إلكرونيًّا

أســهمت مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي يف تفعيــل التحــول 
الرقمــي للخدمــات العدليــة، لتصل نســبة الخدمــات العدليــة املقدمة 
مــن إجــاميل خدمــات وزارة العــدل، وتعمــل   %85 إلكرتونيًــا إىل 
الــوزارة مــن خــالل مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي، عــى تحســن 
جــودة الخدمــات وتطويرهــا وقيــاس رضا املســتفيدين بشــكل دوري، 
وإضافــة املزيــد مــن الخدمــات، والربــط بــن وزارة العــدل والجهــات 

ــفافية.  ــة والش ــم العدال ــز قي ــة، لتعزي ذات العالق

الخدمــات العدليــة

85%اإللكرونيــــــــــة
   2022

%30
   2015

150180,000 زيارة يوميًاخدمة

ناجز بوابة الخدمات العدلية اإللكرتونية
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إطاًلق أول محكمة افراضية

ســعيًا لتســهيل الخدمــات عــى املســتفيدين، وتحســن إجــراءات 
التقــايض، أُطلقــت املحكمــة االفراضية للتنفيــذ، بهدف تقليــل الجهد 

والوقــت الالزمــن للحصــول عــى الخدمــات بكفــاءة وجــودة عاليــة.

رحلة طلب التنفيذ يف يف املحكمة االفرتاضية

تقديم الطلب 
عرب بوابة ناجز

التدقيق اآليل عرب 
القيد املركزي

اإلحالة اآللية 
لدائرة التنفيذ

123
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ســرعــة التنفيــــذ واختـــصار اإلجـــراءات

االستغناء عن 7 زيارات 

للطلب الواحد

تنفيذ اإلجراءات وتحصيل 

األموال ورصفها آليًا 

قبــــول وتدقيــــق 
الطلبــــات آليًا

إلـــــىمــــــــن           خطــوتني          12 خطـوة



النعريية

الدمام

األحساء

الرياض

الخرج

رساة عبيدةنجران

بيشة
مكة املكرمة

جدة

بريدة

حائل

16 محكمة منوذجية يف 

12 مدينة حـول اململكـة

تطبيــق الهويــة املعياريــة املوحــدة للمحاكــم عــى 16 محكمــة 
منوذجيــة يف 12 مدينــة موزعــة حــول اململكــة بنهايــة العــام 2022، 
ــه  ــذي أطلقت ــة ال ــم النموذجي ــرشوع املحاك ــاماًل مل ــك إك ــأيت ذل وي
وزارة العــدل يف 2019 بعــد دراســة تجــارب عــدد مــن الــدول، مــن 
أبرزهــا: هولنــدا والســويد وأســرتاليا، والتواصــل والتباحــث مــع خــراء 

ــة. ــات مهم ــروج بتوصي ــن والخ ــن دولي مختص

يستهدف املرشوع تطوير املحاكم عىل كافة املستويات

املستوى
القضائــي

تقنيــــــــــــــة 
املعلومــات

املستوى
اإلداري

ــاء  ــة العمـــــ خدمــــ
واملستفيديـــــــــن

بيئــة العمــل الجاذبــة 
ــاءات للكف

16
محكمة منوذجية

12
مدينة حول اململكة
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تفعيل منظومة املصالحة 

اســتكاماًل لجهــود نــرش ثقافــة الصلــح يف املجتمــع، وســعيًا ألن يكون 
الصلــح الخيــار املفضــل اجتامعيـًـا واقتصاديـًـا لتســوية النزاعــات، عملــت 
وزارة العــدل مــن خــالل مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي عــى تطوير 
ــة  ــز املصالح ــيس مرك ــالل تأس ــن خ ــة م ــح يف اململك ــة الصل منظوم
النموذجــي، وإطــالق منصــة “تــرايض” وتطويــر عــدد مــن الترشيعــات 

ــارض  ــار مح ــة، واعتب ــد املصالح ــامد قواع ــا اعت ــن أبرزه ــة، م واألنظم
الصلــح ســندات تنفيذيــة.

+2 مليون
منصــة  مــن  مستفيـــد 

تراضـــــي

+160 ألف
وثيقـــــــة صلـــح

+800 ألف
جلســــــــــــة صلـــــــح 

عــــن بعــــــد

139
مكتـــــــــب صلــــــــــــح 
افرتاضـــــي وحضوري

شــهادة التميــز املؤســي )االيــزو(  حصــل مركــز املصالحــة عــى 

ISO9001:2015 بعــد تطبيقــه ملواصفــات ومعايــر الجــودة املدرجــة يف 
دليــل املنظمــة الدوليـــة لرفـــــع جــودة األعــامل

حتى عام 2022
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بـدء التطبيـــق الفعلــي 

لنظام التكاليف القضائية 

الدعاوى املشمولة يف التكاليف القضائية

23الدعــــاوى التجاريـــــة 1 طلبــــات التنفيــــذالدعــــاوى الحقوقيــــة 

45
الدعــــاوى العامليـــــــة 

)الرشكات( 
الدعاوى الجزائيـــة للحـق 

الخـــاص 

 أهــداف النظـــام

!
ــق  ــا يتعل ــا م ــف منه ــع للتكالي ــي ال تخض ــاوى الت ــن الدع ــدداً م ــام ع ــتثني النظ يس
بالدعــاوى التــي تختــص بهــا محاكــم األحــوال الشــخصية، والدعــاوى الجزائيــة 
ــن  ــي م ــيتمكن املدع ــث س ــاء حي ــول إىل القض ــق الوص ــام ح ــى النظ ــة، وراع العام
ــا. ــر فيه ــوى والس ــد الدع ــى تقيي ــف ع ــع التكالي ــر دف ــواه دون أن يؤث ــة دع إقام

%5
النسبة األعلــــــى لتكاليـــــف 

ــة ــاوى القضائي الدع

10 آالف ريال 
الحــــد األدنــــــى لتكاليـــــــف  

الطلبــــات القضائيـــة

مليون ريال 
ــف  ــى لتكاليـــ ــد األعلــــ الحــ

القضائيــــــة الدعـــــاوى 

الحــد مـــن الدعــــاوى الكيديــــــة 
والصوريـــة

تعزيز الوسائل البديلة لتسويــــة  
املنازعـــــــات

متكـيـــن سبـــل العدالـــة الوقائيـــــــة 
والعقــــــود التوثيقيــــة

املساهمــــــة فـــــي رفع كفــــــاءة 
املنظومــــــــة العدليـــــــــــة
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إطاًلق منصة األنظمة والترشيعات 

العدلية

جميــع  لتمكــن  العدليــة،  والترشيعــات  األنظمــة  منصــة  إطــالق 
ــة  ــات العدلي ــى الترشيع ــالع ع ــن االط ــن م ــع واملختص ــراد املجتم أف
ورفــع  الشــفافية،  قيــم  تعزيــز  يف  يســاهم  مــام  وتحديثاتهــا، 
مســتوى االلتــزام القانــوين، وتحســن جــودة األحــكام واالستشــارات 

القانونيــة.

نشــــر +60 
نظاًما وترشيًعا عدليًا
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مركز التدريب العديل

ســعيًا لتطويــر املنظومــة القانونيــة ورفــع كفــاءة املامرســن 
العدليــن، قــدم مركــز التدريــب العــديل أكــر مــن 1,000 دورة تدريبيــة 
يف عــام 2022، ألكــر مــن 54 ألــف متــدرب ومتدربــة مــن القضــاة 
والباحثــن القانونيــن وقضــاة ديــوان املظــامل ومالزمــي ديــوان 

ــات. ــات والجامع ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــويب ع ــامل ومنس املظ

أبرز الربامج التدريبية:

1

7

4

10

2

8

5

11

3

9

6

برنامج تأهيل املحامني

برنامج مأذوين األنكحة

برنامــج تأهيــل املالزمــني 
القضائيــني

برنامـــــج وكيــــل البيــــــع 
القضــايئ

برنامج تأهيل املوثقني

برنامج الحارس القضايئ

املصلــح  تأهيــل  برنامــج 
الداخــي

لــدول  والقانونيــة  القضائيــة  واملراكــز  املعاهــد  برنامــج 
الخليجــي التعــاون  مجلــس 

برنامج تطوير املحامني

برنامج الخازن القضايئ

ــات  ــي خدم ــج مقدم برنام
ــذ التنفي

الفئات املستهدفة

القضــاة ومالزموهــم - املحامــون واملحاميــات - كتــاب العــدل - 
مقدمــو خدمــات التنفيــذ - املصلحــون - مأذونــو األنكحــة - أعــوان 

القضــاة

مركز التدريب العديل يف عام 2022
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+54 ألف
متــدرب ومتدربـــة

71
متدرب ومتدربة يف 

الربامـــج الدوليــة

1,090
دورة تدريبيــة

533
خريــج وخريجــة



اكتامل رقمنة 100% من 

الخدمات القضائية

ضمــن جهــود تفعيــل التحــول الرقمــي الشــامل لجميــع إجــراءات 
منظومــة التقــايض، أكملــت مبــادرات التحــول الوطنــي رقمنــة كافــة 
100%، مــن رفــع الدعــوى  بنســبة  الخدمــات القضائيــة املقدمــة 
وحتــى صــدور الحكــم وتنفيــذه وإعــادة الحــق، مــام يســهم يف رفــع 
الكفــاءة التشــغيلية للمحاكــم والدوائــر القضائيــة وتســهيل عمليــات 

ــا. ــايض وترسيعه ــراءات التق وإج

 تضمنـــت جهـــود املبادرة يف عـــام 2022 إطـــاق عدد من 
املنصـــات والخدمات، مـــن أبرزها:

ــك  ــم ص ــكام لتقدي ــة األح ــرشوع منذج ــاًلق م إط

الدرجــة  حكــم منوذجــي يف جميــع محاكــم 

ــل  ــاهم يف تقلي ــام يس ــتئناف، م األوىل واالس

مــدة التقــايض ورفــع جــودة األحــكام القضائيــة

1

ــع  ــايض يف جمي ــة تق ــل منص تفعي

املحاكــم باختــاًلف درجاتهــا، بهــدف 

تحســن تجربــة املســتفيدين وتعزيز 

جوانــب التواصــل مــع املحاكــم

2

الرشكـــــات  بيانــات  تحديــث  خدمــة  إتاحــة 

ــع وزارة  ــي م ــط اإللكرونــ ــات بالربـ واملؤسس

التجــارة، مــن خــاًلل خدمــة تقاضــــي اإللكرونيــة
3
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تدشن مركز تهيئة الدعاوى 

يعمــل مركز تهيئـــة الدعـــاوى كمنظومـــة تشـــغيلية مســـتقلة تابعة 
لوكالـــة الشـــؤون القضائيـــة، ويعنـــى بتقديـــم عـــدد مـــن الخدمـــات 
القضائيـــة واملسـاندة عـن بعـد ملحاكـم الدرجـــة األوىل واالستئناف، 
وتقديــم خدمــة اإلســناد القضــايئ للدوائــر ورفــع جاهزيــة ملــف 
القضيــة مبــا يســهم يف تحســن جــودة مخرجــات الدوائــر القضائيــة 

ــة. ــاء القضي ــة إنه ورسع

أهداف املركز

رفـــع جـــودة الخدمـــات 

ــة القضائيـ
3

تفعيـــل منظومــــــــة 

ــي ــاء املؤسسـ القضـ
1

ــر ألداء  ــن املسـتمـــ التحسـيـــ

عمليـــات اإلســـناد القضائـــي
4

رفـــــــع الكفـــــــــاءة 

التشـغيليـة للمحاكـــم
2
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550
خبيـراً ومخـتـصــاً يعملون 

فـي املركــز

+373 ألف
خدمـــة  قدمهـا املركــــز 

منذ تشغيله و تدشينه

خدمات املركز

خدمة اإليجاز والتحرير

خدمة طلبات اإلفالس

خدمة صياغة األحكام

خدمة طلبات ندب الخربة

خدمة إدارة الدعوى

خدمة التبليغ



رقمنة منظومة التوثيق

يعمــل برنامــج التحــول الوطنــي، ضمــن مبــادرة نظــام 
ــة  ــاملة ملنظوم ــة الش ــى الرقمن ــل، ع ــق املتكام التوثي
واإلنهــاءات  الرشعيــة  واإلقــرارات  كالــوكاالت  التوثيــق، 
والعقــود والتوثيــق العقــاري، مــن خــالل تقديــم خدمــات 
عدليــة توثيقيــة متكاملــة ومؤمتتــة تشــمل جميــع األعامل 
التوثيــق،  ملنظومــة  الداعمــة  واملعلوماتيــة  اإلداريــة 
ــز،  ــة ناج ــر بواب ــاً ع ــة إلكرتوني ــات التوثيقي ــم الخدم وتقدي

ــة. ــق العدلي ــارة املراف ــتفيدين لزي ــة املس دون حاج

+540 ألــف
مستفيـــــد مــــن توثيـــــق 
ــة ــاالت االجتامعيــــــ الحـــ

+760 ألــف
مستفيــــد مــــن خدمـــــة 
املوثـــــق اإللكرتونيــــــة   

أبرز جهود املبادرة يف عام 2022

الوصيــة  توثيــق  خدمــة  إطــاًلق 

للســجناء  تتيــح  التــي  للســجن، 

الدخــول وإنشــاء أو إلغــاء الوصيــة 

لحضــور  الحاجــة  دون  إلكرونيًّــا 

العــدل. كاتــب 

1

اســتكامل تفعيــل الربــط اإللكــروين مع 

الهيئــة العامــة لألوقــاف لاًلســتعاًلم 

األوقــاف  وبيانــات  مســتندات  عــن 

الصــادرة مــن وزارة العــدل، لتســهيل 

تجربــة املســتفيد يف توثيــق الوصيــة.

2
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رقمنة أرشيف الرثوة العقارية

ــول  ــج التح ــل برنام ــة، عم ــاري يف اململك ــن العق ــز األم ــعيًا لتعزي س
ــدف إىل  ــي ته ــة الت ــروة العقاري ــة ال ــادرة رقمن ــى مب ــي ع الوطن
رقمنــة كافــة الوثائــق العقاريــة مــن خــالل أرشــفتها مبســحها ضوئيــاً 
وقولبــة بياناتهــا إلكرتونيــاً مــن خــالل معامــل مركزيــة، وتطويــر كافــة 
اإلجــراءات والنــامذج املتعلقــة بهــا، باإلضافــة إىل إتاحة خدمــة اإلفراغ 
ــق  ــز، وف ــة ناج ــر بواب ــاعة ع ــدار الس ــى م ــرتوين ع ــاري اإللك العق
خطــوات بســيطة وميــرسة، تتيــح للبائــع واملشــرتي إكــامل إجــراءات 
ــة  ــكل آيل دون الحاج ــة بش ــل املبايع ــى تفاصي ــاق ع ــراغ، واالتف اإلف

العتــامد مــن كاتــب عــدل أو موثــق.

أبــرز جهـود رقمنة الثـــــروة العقاريــــة بنهاية 2022

تســـهم أعامل رقمنة أرشـــيف الروة العقارية يف:

+120 مليون
وثيقة عقارية مرقمنة

+200 ألـــــف
مســتفيد مـــــن اإلفــراغ 
ــاري اإللكــرتوين العقــ

+15 مليار ريال
مبالـغ عمليـات اإلفــراغ 
العقــــاري اإللكرتوين

1
العقــاري  التوثيــــــق  أداء  تحسيـــــن 

وتقليــل النفقــات التشغيليـــــــــــــــة 

العقاريـــة الثــــروة  وحفـــظ  إلدارة 
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2

توفيــــر الحاميـــــة مـــــــن: 

ــة ــر الطبيعي ــة وغ ــوارث الطبيعي الك

األخطاء البرشية

التلف

التاًلعب والتزويـر



إطاًلق تعداد السعودية 2022 

أهمية التعداد

4

خامــــس تعـــــداد فــــــي 1
تاريـــــــــــخ اململكــــــــــة

يتامشـــــى مــــع أفضــــل 3
املامرســـــات العامليـــــة

مشــــروع ضخـــم يخـــــدم 2
املصلحـــة الوطنيـــــــــــة

يقـــدم بيانـــــات داعمــــة 
تساعــــد فــــي توجيــــــه 
املشاريــــــع التنمويــــــة 

املستقبليـــــة

ــة  ــق رؤي ــة تحق ــط تنموي ــول إىل خط ــرار يف الوص ــاع الق ــم صن لدع
ــداد  ــرشوع تع ــاء م ــة لإلحص ــة العام ــت الهيئ ــعودية 2030، أطلق الس
ــة  ــات االقتصادي ــم السياس ــاهم يف رس ــذي يس ــعودية 2022 ال الس

ــة. ــات العام ــدن والخدم ــر امل ــط لتطوي ــة والتخطي واالجتامعي
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ضمـــــان استدامــــــة 

املــــــوارد الحيويــــة

يعمــل برنامــج التحــول الوطنــي عــى تنميــة 
وضــامن  اململكــة  يف  الحيويــة  املــوارد 
االســتفادة املســتدامة منهــا، وذلــك بالرتكيــز 
عــى تحقيــق األمــن الغــذايئ والتنمــوي، 
وتعزيــز األمــن املــايئ من خــالل تعزيــز مصادر 
امليــاه الجوفيــة والســطحية واملحــالة، ورفع 
ــن  ــة م ــاه املعالج ــن املي ــتفادة م ــة االس درج
امليــاه  إنتاجيــة  وزيــادة  الصحــي،  الــرف 
فعالــة  نظــم  وتطويــر  الشــبكات  وكفــاءة 

ــاه. ــد املي ــل فاق وتقلي

كــام يعمــل الرنامــج عــى حاميــة البيئــة مــن 
األخطــار الطبيعيــة، كالتصحــر والزحــف الرميل، 
ــة  ــايت واملحافظ ــاء النب ــة الغط ــك بتنمي وذل
عليــه، وتعزيــز الوقايــة مــن اآلفــات الحرشيــة، 
بإنشــاء  الطبيعيــة  املناطــق  وتهيئــة 
املحميــات، والرشاكــة مــع القطــاع الخــاص 
وتأهيلهــا،  الطبيعيــة  املناطــق  لصيانــة 
ــر  ــؤ باملخاط ــة للتنب ــدرات الوطني ــز الق وتعزي

الطبيعيــة والتقليــل مــن خســائرها.
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الحد من التلوث مبختلف أنواعه 	حامية وتهيئة املناطق الطبيعية 	

ضامن تحقيـق األمـن التنمـوي  	
والغذايئ

حامية البيئة من األخطار الطبيعية 	

ضمــان استفــادة مستدامــة مــن  	
املوارد املائية

األهداف االسرتاتيجية
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التحول يف 

البيئة واملياه والزراعة

 12+

شجــرة تـم زراعتهــا يف 

5 سنوات من خـالل املركــز 

الغطاء  لتنميـة  الوطنــي 

النبايت

مليــــــون
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388

خبريًا ومرشداً زراعياً مختصاً

مرشـدك  تطبيـــق  فـــي 

الزراعي 

1.142

مـــن  اململكــة  صــادرات 

التمـور فــي 2022 

مليار ريـال

األولــــــــى 

عامليًـــــــــا

اململكة تتصدر يف تصدير 

التمور لعام 2021

 2.9+

استشـــارة زراعيــــة عبـر 

تطبيق مرشـدك الزراعــي

مليــــــون

 %22.5+

من ميـاه الصــرف الصحـي 

يُعاد استخدامها 

20.6

معدل استمراريــة اإلمداد 

للمياه الحرضية 

ساعة/اليوم 

كائًنـا فطريًـا 

مهدًدا باالنقـــراض فـــي 

الوطنيــــة  املنتزهـــــات 

واملحميـات

35% إطــالق 921
زيـــادة فـــي الطاقـــــة 

اإلنتاجيـة للميـاه املحـالة 

خـالل 5 سنـوات

2.7

فــي  مسبـوق  غيـر  رقـم 

استهـالك الكهرباء لتحلية 

املياه 

كيلو واط/م3 

أول مولود

لظبي األدمي

فــــي محميـــة الوعـول

للمها العريب

فــــي محميـــة املـــلك 

سلمــان 

أول مولود



التطوير الترشيعي واملؤسيس 

ملنظومة البيئة

تأسيس صندوق وخمسة مراكز بيئية متخصصة

أسهمت تلك الجهود فـي التقـدم نحو تحقيق املستهدفـات البيئيـة 
للمملكة العربية السعودية

نظـام املياهنظــام البيئة

نظام إدارة النفايات

نظام األرصادنظام الزراعة 1234

5

استحداث 5 أنظمة ولوائحها التنفيذية

زيـــــادة مساحــــــة 

املناطـــــق املحمية 

مـــــن  واملسجلـــة 

ــة  ــي مساحـــ إجاملـ

اململكـــة

%16.8

2022

%4.3

   2016

ــة  ــادة مساحـــ زي

النبــايت  الغطــاء 

ــاد تأهيلــه املعــ
ألــف
هكتار ألــف

هكتار
93+ 22+

   2022    2015

رفــع دقــة التوقــع 

املبكــــــر  واإلنــذار 

ــة  ــار الجويـ لألخطــــ

قبـــل 3 أيـــام 

%76.9

2022

%60

   2017
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التحول الرقمي ملنظومة 

البيئـــة وامليـــاه والزراعــة

ــة  ــات املقدم ــودة الخدم ــن ج ــعيًا لتحس س
عليهــا،  الحصــول  وتســهيل  للمســتفيدين 
عمــل برنامــج التحــول الوطنــي بقيــادة وزارة 
البيئــة وامليــاه والزراعة عى تفعيــل التحول 
الرقمــي يف تقديــم الخدمات للمســتفيدين، 
توِّجــت تلــك الجهــود بتســجيل إنجــاز عاملــي 
جديــد للمملكــة العربيــة الســعودية، بحصــول 
ــى جائــزة  ــة ع ــاه والزراع ــة واملي وزارة البيئ
ــع  ــة األوىل ملجتم ــة واملرتب ــة العاملي القم
الزراعــة  لفئــة   ،2022 لعــام  املعلومــات 
الرقميــة والخدمــات اإللكرتونيــة املقدمــة 

عــر بوابــة منــا.

املرتبة األوىل من

109
دول مشـاركــــة

947
مرشوًعا منافًسا

أحدث الخدمات املضافة لبوابة »منا« يف العـــــام 2022

تراخيـــص
املختبــــــرات البيطريـــة

بالغات الرثوة الحيوانية

تراخيـــص
إنتاج وتكريـر زيت الزيتـون

حجــز
املواعيــد لذبح األضاحــي 
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تهيئة البنية التحتية لخدمة 

ضيــوف الرحمـــن

مجهــزة للكشــف علـــى 

املواشـي

7 مواقــــــــع

لتعزيز البنيـة التحتيـة فــي 

خدمات امليـاه

16 مرشوًعا  

إليصال مياه الرشب لضيوف 

الرحمن

11 مرشوًعا  

من خطوط نقل املياه 

الرئيسيـة والفرعية

+41.5 كلم  

جميع ما يقدم للحجاج من 

منتجـات نباتيـة وحيوانيـة

فحـــــــــــص

أعمــال الــرش األرضــــي 

ملكافحــة نواقل األمراض

تكثيــــــــــف

من املياه تم ضخها 

وتوزيعها ملنطقتي مكة 

املكرمة واملدينة املنورة

+22 مليون م3 

معدل استمرارية ضخ املياه 

عىل مرافق املسجد الحرام 

واملشاعر املقدسة

24 ساعة/اليوم

إجاملــــــي الطاقــــــــة 

التشغيليــــة للمسالــــخ

رأس/الساعة +11 ألف

التغطية الجغرافية ملحطات 

الرصـــد األوتوماتيكيــــة 

زيــــــــادة

تحذيـرات مبكـرة للجـو بدقـة 

عالية للجهات املشاركة يف 

الحج 

إصــــــدار

إجاميل طاقة مضخات 

املياه الداعمة

م3/ اليوم+172 ألف

إجاميل إنتاج املياه املحالة 

لخدمة ضيوف الرحمـن

+3.8 مليون م3 

التصميمية  السعة  إجاميل 

لخزانــات املياه فــي مكــة 

املكرمـة واملدينـة املنـورة

11.7 مليون م3 
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مشاريع كربى لتحقيق 

األمن التنموي والغذايئ

انطالقـًـا مــن هــدف تعزيز األمــن التنمــوي والغــذايئ، اســتكملت وزارة 
البيئــة وامليــاه والزراعــة جهودهــا بإطــالق مشــاريع كــرى بالتعــاون 
مــع جهــات مــن القطــاع العــام والخــاص وغــر الربحــي، لتطويــر 
القطــاع الزراعــي يف اململكــة بجميــع أنشــطته الزراعيــة والحيوانيــة 

ــمكية. والس

مرشوع السجل الزراعي املطور “حرص” 

العمل  الزراعي، تم  القطاع  لدعم  جيومكانية  بيانات  قواعد 
مناطق  كافة  يف  والحيازات  املزارع  كافة  حرص  بعد  عليها 
التقنيات يف مجال االستشعار  اململكة، عرب استخدام أحدث 

عن بعد والصور الفضائية.
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مشاريع كربى لتحقيق 

األمن التنموي والغذايئ

اعتامد رؤية مخترب الجينوم 

بهدف تنمية قطاع الرثوة الحيوانية عن طريق تطوير التقنيات املستخدمة يف التحسني 
الورايث لحيوانات الرتبية وزيادة اإلنتاجية، للمساهمـة فــي تحقيق األمن الغذائــي ودعــم 

االقتصــاد الوطنـي.

توطني صناعة اللقاحات البيطرية 

البيطرية  للقاحات  الحقلية  التجارب  إجراء  طريق  عن  الحيوانية،  الرثوة  قطاع  وتنمية  لدعم 
والتحسني الورايث لسالالت الضأن واملاعز وتحليل البيانات باستخدام الشفرة الوراثية.
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أبرز مشاريع املخترب

تصميم وتحليل الشفرة 

الوراثيـــة فــي اإلبـــل 
1

رفـــع إنتاجية الحليــب

 فـــي األبقار 
4

تحسن أصـول ســاًلالت 

الضــأن واملاعــز
2

تحسن جينـوم الخيــل 

سعـــودي األصــــــــل
5

التنميـــــط الجينـــــي 

للمسببــات املرضيــــة
3



مشاريع ضخمة لتحلية املياه

ــع  ــالة ورف ــاه املح ــادر املي ــز مص ــى تعزي ــي ع ــول الوطن ــج التح ــل برنام يعم
القــدرة اإلنتاجيــة للمؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة، باإلضافــة إىل 
زيــادة الكفــاءة واألداء، وبنــاء قــدرات املحتــوى املحــيل، أســهمت تلــك 
الجهــود يف رفــع القدرة اإلنتاجية للمؤسســة العامة لتحليــة املياه املالحة 
بحــوايل 35% يف الفــرتة مــا بــني 2017-2022، كــام اســتطاعت املؤسســة 
ــة يف  ــدارة العاملي ــق الص ــاه وتحقي ــة املي ــة تحلي ــا يف صناع ــق طريقه ش
ــة،  ــتهالك الطاق ــض اس ــة، وخف ــة اإلنتاجي ــتوى الطاق ــى مس ــال ع ــذا املج ه
ــتكملت  ــة، واس ــات املؤسس ــي يف مرشوع ــث العلم ــكار والبح ــف االبت وتوظي

ــام 2022. ــرى يف ع ــات الك ــن املرشوع ــدد م ــن ع ــا بتدش جهوده
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الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة

201720192021 201820202022



أبرز مشاريع تحلية املياه يف 2022
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يغذي منطقتــي جــازان وعسيـــر 1

يخدم أكرث من 1.2 مليون مستفيــد  2

حقق معدل استهاًلك كهرباء قيايس بلغ 3.01 كيلوات ساعة/م³ 3

يتسع إلنتاج 450,000 م³ من املياه املحاًلة يوميًا 4

مرشوع الشقيق 3 
إلنتــــاج امليـــــاه

تغـذي محافظــة الوجــه والقــرى املحيطــة بهـا  1

تعتمد عى تقنية التناضح العكيس الصديقة للبيئة 2

تنتج 25،500 م³ من امليــاه املحــاًلة يوميًا 3

محطــــــة التحليـة 
بالوجـــه 

متثل االنطاًلقة األوىل ملحطات عامئة ستُطلق الحًقا 1

تعمـل بأحـدث التقنيـات وبكفـاءة تشغيليــة عاليــة  2

تعتمد عى تقنية التناضح العكيس الصديقة للبيئة 3

تنتــج 50,000 م³ مـــن امليــــاه املحـــاًلة يوميـــًا 4

أكبـر محطة عامئة 
لتحليــــة امليــــاه 

يف العالــم 



ابتكارات بحثية يف تحلية املياه

منظومة الشعيبة 4 لتحلية املياه

مميزات التقنية:

مام يسهم يف:

ــر  ــة يف تطوي ــاه املالح ــة املي ــة لتحلي ــة العام ــود املؤسس ــن جه ضم
ــة  ــغيل منظوم ــة تش ــدأت املؤسس ــا، ب ــاه وتوطينه ــة املي ــة تحلي صناع
الشــعيبة 4، وهــي أول منظومــة تحليــة ميــاه يف العامل تســتخدم تقنية 
ــد أحــد التقنيــات االبتكاريــة  ــاه، وتع ــيوم يف املي ــاج املغنيس ــو إلنت النان
الواعــدة التــي اكتشــفتها الكوادر املتميــزة يف معهد األبحــاث واالبتكار 

وتقنيــات التحليــة التابــع للمؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة.
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االستفادة مــن املعــادن 

املستخرجة من مياه البحر
1

خفــض استهاًلك الطاقة تحقيق االستدامة البيئية3صفـر انبعاثـات كربونيــة12

2
تحسيـــــن جـــودة ميــاه 

الشـــرب 

تعزيــز الصحـــة ورفـــــع 

جـودة الحيــاة
3

تغذي مكة املكرمة وجدة والطائف

املنظومــة األوىل مــن نوعهــا التــي تســتخدم تقنيــة النانــو الســتخراج املغنيســيوم وضخــه 

يف ميــاه الــرشب

تتسع ألكرث من 400,000 م3 من املياه املحاًلة يوميًا

أكرب املنظومات العاملة بتنقية التناضح العكيس الصديقة للبيئة



بالرغــم مــن اتســاع مســاحة اململكــة العربيــة الســعودية، وعــر طــرق تتســم 
بوعــورة تضاريســها، اســتطاعت خطــوط نقــل امليــاه املحــالة أن تشــق طريقها 
لتصــل إىل أكــر عــدد مــن املســتفيدين يف اململكــة، وذلــك باالعتــامد عــى 
القــدرات الوطنيــة الفريــدة والخــرات الهندســية التــي تتميــز بهــا املؤسســة 
العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة، إذ شــهد عــام 2022 تدشــني عــدد مــن خطــوط 
نقــل امليــاه لتصــل إىل مناطــق تُخــدم بامليــاه املحــاة ألول مــرة، وبرسعــة 

قياســية ســبقت موعدهــا.

أنظمة نقل املياه تشق طريقها عرب 

أوعر الطرق وبرعات قياسية
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أبرز خطوط نقل املياه املدشنة يف 2022

مــن  بأكثـر  الغربية  املنطقـة  سكـان  يغـذي  ضخم  مشـروع 
1.3 مليون م3 من املياه املحالة يوميًا ويخدم ضيوف الرحمن

العــامل  يف  امليــاه  نقــل  مشــاريع  وأطــول  أكــرب  أحــد 

يوظِّــف أنظمــة توفــر الطاقــة وأحدث أنظمة ســاًلمة األنابيـــب

ــاه  ــا املي ــا 10 تصله ــز منه ــة ومرك ــة ومحافظ ــدم 15 مدين يخ

ــرة األوىل ــاًلة للم املح

نظام نقل مياه 
)رابغ - جدة - مكة املكرمة(

يتســع ألكثـــر مــن 176 ألف م3 مــن امليــاه املحـالة يوميًـا

يختــرق أحـــد أشــد جبـــال العالـــم صاًلبــــة

يغــذي محافظــة الطائف وقراهــا الجنوبيــة وصــوالً إىل الباحة

نظام نقل مياه 
)عرفات – الطائف(

يتســع ألكثـــر مــن 156 ألف م3 مــن امليــاه املحـالة يوميًـا

ــاًلة  ــاه املح ــة باملي ــة الغربي ــرى املنطق ــن ق ــدًدا م ــذي ع يغ

األوىل للمــرة 

نظام نقل مياه 
)الطائف – تربة – رنية – الخرمة(

يتسـع ألكثـر مـن 1.2 مليون م3 مــن امليــاه املحــالة يوميًـا

يغذي منطقة الرياض 
نظام نقل مياه 

)الجبيل – الرياض(  املرحلة الثالثة

يتســع ألكثـــر مــن 550 ألف م3 مــن امليــاه املحـالة يوميًـا

 يغذي عدة مدن ومحافظات ومراكز يف منطقة عسر
نظام نقل مياه 

)الشقيق – أبها(



يف إطــار الجهــود املبذولــة الســتدامة وضــامن األمــن املــايئ يف 
اململكــة وتحقيًقــا ملســتهدفات الخــزن االســرتاتيجي وزيــادة طاقتــه 
ــى  ــة ع ــاه املالح ــة املي ــة لتحلي ــة العام ــت املؤسس ــتيعابية، عمل االس
ــة يف  ــق اململك ــف مناط ــات يف مختل ــن الخزان ــدد م ــن ع ــاء وتدش إنش
عــام 2022، بســعة تصميميــة تصــل إىل 700 ألــف م3 مــن امليــاه، ليصــل 
إجــاميل الطاقــة التخزينيــة للمؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة 

ــاه. ــن املي ــون م³ م ــارب 21 ملي ــا يق إىل م

تعزيز منظومة الخزن االسراتيجي 

للمياه

التخزينيــة 21 مليون م3 الطاقــة  إجــاميل 
للميــاه املحــالة
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أكرث من مليون مستفيد جديد من 

خدمات املياه حول اململكة 

ــاه،  ــات املي ــز خدم ــتهلكن وتعزي ــرشب للمس ــاه ال ــة مي ــز منظوم لتعزي
ــن  ــدد م ــى ع ــل ع ــا بالعم ــة جهوده ــاه الوطني ــة املي ــتكملت رشك اس
ــة، أســهمت يف إيصــال خدمــات  ــق اململك ــف مناط ــاريع يف مختل املش

امليــاه إىل مــا يزيــد عــن مليــون مســتفيد جديــد يف 2022

39 برنامج التحول الوطني | التقرير السنوي

1,238,727
مستفيــــد جديـــد

إيصال خدمـات امليــاه إلـى

1,085 كم 
من خطوط وشبكات املياه

تنفيذ

523,950 م³/اليوم

زيادة سعة الخزانات مبقدار

63.4 ألف م³/اليوم

زيادة سعة محطات التنقية مبعدل

أبرز جهود تعزيز خدمات املياه يف 2022



احتياجــات  ولتلبيــة  الــرشب،  ميــاه  عــى  املتنامــي  الطلــب  ملواكبــة 
ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــق اململك ــع مناط ــاه يف جمي ــن املي ــتفيدين م املس
املناطــق الحدوديــة والنائيــة، عملــت رشكــة امليــاه الوطنيــة عــى عــدد 
ــار وتشــغيلها وتأهيلهــا، باإلضافــة إىل خطــوط  مــن املبــادرات لحفــر اآلب

ــياب. ــات واألش ــات واملضخ ــل والخزان النق

أكثـر مــــن 120 برئًا جوفيًا ومحطــــات 

ضخ إليصــال املياه للمستفيدين حـول 

اململكــــة 

أبرز مشاريع تعزيز املياه الجوفية لعام 2022

1

45

23

حفـــر وتشـــغيل وتأهيل 
أكـــر من 116 بـــرًا جوفيًا 
بإجاميل  اململكـــة  حول 
طاقـــة إنتاجيـــة يفـــوق 

يوميًا م3  ألـــف   200

محطـــة ضـــخ يف منطقة تبـــوك بطاقة 
ضـــخ تفـــوق  129,000م3/يوم

23 خزان تشـــغيي يف حائل بسعة إجاملية 
7,000 م3

40 مضخـــة ميـــاه يف اآلبار 
تســـهم يف رفـــع إمدادات 
الرياض  مدينـــة  اىل  املياه 
200 ألف  بكميات تصـــل إىل 

يوم /3 م

4 آبار أنبوبية يف الرياض 
واملنطقــــة الرشقيـــــــة 
والقصيـــم ونجران بطاقة 
إنتاجيـــة تفوق 3.5 مليون 

3/سنة م
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التوسع يف تغطية خدمات الرصف 

الصحي

لتعزيــز نســبة التغطيــة بالخدمــات البيئيــة ودعــم اســتدامتها، مــن خــالل 
التوســع يف خدمــات الــرف الصحــي وزيــادة التغطيــة، وإيصــال الخدمات 
ــى  ــة ع ــاه الوطني ــة املي ــت رشك ــة، عمل ــول اململك ــدد ح ــتفيدين ج ملس
العديــد مــن املشــاريع التــي أســهمت يف خدمــة أكــر مــن نصــف مليــون 

مســتفيد جديــد بخدمــات الــرف الصحــي حــول اململكــة يف عــام 2022.

528,325
مستفيــــد جديـــد

إيصال خدمات الرصف الصحي إىل

574 كم 
من خطوط وشبكات 

الرصف الصحي

تنفيذ

اكتامل إغالق جميع مرامي الرصف 
الصحي باململكة

166 ألف م³/اليوم

زيادة سعة محطات املعالجة مبقدار

أبرز جهود تغطية خدمات الرصف الصحي يف 2022
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إعــادة اســتخدام ما يزيــد عن %22 

من ميــاه الــرصف الصحي 

للمحافظــة عــى املــوارد املائيــة، عملــت رشكــة امليــاه الوطنيــة عــى 
ــا،  ــد معالجته ــي بع ــرف الصح ــاه ال ــتخدام مي ــادة اس ــع يف إع التوس
لالســتفادة منهــا يف القطــاع الزراعــي والصناعــي، مبــا يحقق االســتدامة 
البيئيــة، ونتــج عــن تلــك املبــادرات تنفيــذ 8 مشــاريع يف عــام 2022 
ملحطــات معالجــة ثالثيــة يف مناطــق موزعــة حــول اململكــة بســعة 

ــا. ــف م3 يومًي ــوق 925 أل ــة تف ــة إجاملي معالج
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8 مشاريع
+925 ألــف م3 
من املياه املعالجة يوميًا



التوطن والتمكن

أبـــــرز جهـــــود التوطيـــن والتمكن فـي املؤسسة 

العامــة لتحليــة امليــاه املالحــة لعــام 2022

ــاه  ــة املي ــن يف رشك ــن والتمك ــود التوط ــرز جه أب

ــام 2022 ــة لع الوطني

إطالق برنامج توطني املعدات الرئيسية يف صناعة التحلية 

بالتعاون مع وزارة الطاقة

“إعداد”  برنامج  من  األوىل  النسخة  من  متدرباً   80 تخريج 

لتأهيل الخريجني والخريجات

إطالق برنامج “متكني” لتمكني خريجي الجامعات من خالل 

العمل املبارش مع قيادات التحلية

إطالق منصة “مورد” للتعلم اإللكرتوين، التي تحتوي عىل 

أكرث من 25 ألف محتوى تعليمي متنوع
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%96 
نسبة التوطني يف مختلف 

املجاالت

%95 
نسبة التوطني يف مختلف 

املجاالت

%60 
املحيل  املحتــوى  نسبة 

يف املرصوفات

%52 
املحيل  املحتــوى  نسبة 

يف املرصوفات



تعزيز التنميـة املجتمعيـة 

وتطوير القطاع غر الربحي 

يعمــل برنامــج التحــول الوطنــي عــى متكــن 
القطــاع غــر الربحــي ليكــون قطاًعــا مســاهاًم 
ــن  ــوه م ــم من ــاد، ودع ــع واالقتص يف املجتم
املنظــامت  خدمــات  نطــاق  توســيع  خــالل 
غــر الربحيــة لتشــمل رشائــح مختلفــة مــن 
املســتفيدين، مــام يعظــم أثرهــا االقتصــادي 
واالجتامعــي. كــام يســعى الرنامــج لتحســن 
ورفــع  االجتامعيــة  الخدمــات  فعاليــة 
تبنِّــي  عــى  الــرشكات  وتشــجيع  كفاءتهــا، 
باإلضافــة  االجتامعيــة،  املســؤولية  برامــج 
إىل تشــجيع العمــل التطوعــي يف اململكــة 
مــن خــالل تطويــر الفــرص املتاحــة وتنظيمهــا 

ــا. ــادة تنوعه وزي ية
مع

جت
 م

ية
نم

ت
ث

ثال
 ال

عد
لب

ا

متكني املواطنني من خالل منظومة  	
الخدمات االجتامعية

تحسني فعالية وكفاءة منظومة  	
الخدمات االجتامعية

تشجيع العمل التطوعي 	

تعزيز قيام الرشكات مبسؤوليتها  	
االجتامعية

دعم منو القطاع غري الربحي 	

متكني املنظامت غري الربحية من  	
تحقيق أثر أعمق

األهداف االسرتاتيجية
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التحــول فــي العمــل الخيـــري
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%120+

 نسبة منو القطاع غري
الربحي منذ انطالق الرؤية

 197+
إجاميل املساهامت عىل 

منصة “وقفي” 

مليون 

ريـــال

عمليـة تبــرع عىل منصــة 
“تربع”

مليون +3.8 

األعمــال  مـــن  مستفيـــد 
التطوعيـــة لعـــام 2022

مليون +65 

تطوعيــًا  مختلفــًا فــــــي 
املنصة الوطنيـة للعمـــل 

التطوعي

مجااًل +30 

منصــــة  فــي  مساهـــم 
“وقفي”

ألـف+668  3,605

منظمة غيــر ربحيــة فــي 
اململكة يف 2022



العمل التطوعي يزدهر

ــج  ــق برنام ــة، أطل ــي يف اململك ــل التطوع ــة العم ــرش ثقاف ــعيًا لن س
ــل  ــام العم ــتحداث نظ ــت اس ــي تضمن ــه الت ــي مبادرات ــول الوطن التح
التطوعــي بهــدف تنظيمــه وتطويــره، وإطــالق املنصــة الوطنيــة 
ــرص  ــن الف ــن ع ــدة للباحث ــة املوح ــون الوجه ــي لتك ــل التطوع للعم
التطوعيــة، وللجهــات املقدمــة لتلــك الفــرص، مــام يســهم يف 
تحقيــق مســتهدفات رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية والوصــول 

ــول 2030. ــنويًا بحل ــوع س ــون متط إىل ملي

العمل التطوعي يف عام 2022

الطريق نحو املليون متطوع

+658 ألـــف
متطــــوع ومتطوعــــة 

+373 ألـــف
فرصة تطوعية 

+65 مليون
مستفيد من األعامل 

التطوعية

+39 مليون
ساعة تطوعية 

2017

55,000+

2020

409,000+

1,000,000

2016

34,000+

2019

192,000+

2022

658,000+

2018

96,000+

2021

484,000+

مستهدف 2030

+50 ألـــف
مستفيد من الورش 

واالستشارات

929 جهة
مستفيدة من الورش 

واالستشارات
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مبادرات تطوعية
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الجائزة الوطنية للعمل التطوعي الدورة الثانية
تّوجت  املتميزة،  التطوعية  املامرسات  وتكريم  إلبراز  سنوية  جائزة 

يف دورتها الثانية 38 فائًزا مـن الجهات واألفراد والفـرق التطوعيـة.

تطــــوع بخربتــــك النسخــــة الثانيــــة
بأكرث من 80 مشاركًا من ذوي الخبـرات املتخصصـة مـن الوزراء وقيـادات 

تواجــه  التي  للتحديــات  تخصصيـــة  حلــواًل  املبــادرة  قدمت  املجتمع، 

املنظامت غري الربحية ورواد األعمـال والعمل الحر وطالب التعليم العام 

والجامعي، عرب لقاءات جامهرييـة وورش تدريبيــة واستشارات فرديـة.

مواردنا تطوع
مبادرة لقيادات وزارة املـــوارد البرشيـــة والتنميـــة االجتامعيـــة 

ومنسوبيها، ملامرسة التطوع التخصيص واالحرتايف بصفة دورية، 

من خالل اللقــاءات الجامهرييــة والورش التدريبيــة، واالستشارات 

الفردية، ملختلف فئات املجتمع.

أعــداد  التطوعــي يف تضاعــف  العمــل  أســهمت جهــود تشــجيع 
املتطوعــن واملتطوعــات منــذ إطــالق الرؤيــة، تضمنــت تلــك الجهــود 
إطــالق عــدد مــن املبــادرات النوعية لتشــجيع العمــل التطوعــي بكافة 

أشــكاله، مــن أبرزهــا:



القطاع غر الربحي يُدعم ليُسِهم

انطالقـًـا مــن دور القطــاع غــر الربحــي يف تطويــر املجتمعــات وتنمية 
ــم  ــي إىل دع ــول الوطن ــج التح ــعى برنام ــامل، س ــول الع ــاد ح االقتص
منــو هــذا القطــاع واســتدامته، ومتكــن املنظــامت غــر الربحيــة لــي 
ــة  ــيام ذات األولوي ــات، ال س ــف القطاع ــر يف مختل ــا دور أك ــون له يك

واألثــر االجتامعــي.

أبرز جهود دعم القطاع غري الربحي يف عام 2022 

إطالق برنامج )كفاءة( 

 لتمكيــــــن الجمعيــات املتخصصـــــة فــــي اإلرشـــاد األســـــري، مـــن خـــالل:

أعــــداد 
املنظمـــــات 
غري الربحيـــة

3,605
   2022

بزيادة 120% منذ انطالق الرؤية 

التوسع يف تقديم الخدمات 

عملــت مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي عــى متكــني القطــاع غــر الربحــي 
ــالل: ــن خ ــع، م ــة للمجتم ــة املوجه ــات الحكومي ــم الخدم ــه يف تقدي وإرشاك

12

حرص وتحديد الخدمـــات الحكوميــة 
التــي ميكــن للقطــاع غــر الربحــي 

تقدميهـا

صــــدور برقيـــــة الديـــوان امللكـي 
املعممة للجهات الحكومية، إلسناد 

خدماتها للقطاع غر الربحي

التخطيط االسرتاتيجي 
والتشغيلـــــي 1

تقييـم جودة الخدمات 
اإلرشاديــــــة 4

تطويــــــر مهـــــارات 
العامليــــن 2

تقييـم مقدمي خدمة 
اإلرشـــاد األســـــــري 5

تحقيـــــق االستدامــة 
املاليــــة 3
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القطاع غر الربحي رشيًكا تنمويًا

ــة  ــة االقتصادي ــاًم يف التنمي ــي دوًرا مه ــر الربح ــاع غ ــؤدي القط ي
مــع  بيــد  يــًدا  الوطنــي  التحــول  برنامــج  ويعمــل  واالجتامعيــة، 
املنظــامت غــر الربحيــة لتعميــق أثرهــا وتعظيمــه، وتوســيع نطــاق 
خدماتهــا وتطويرهــا لتكــون خدمــات مؤثــرة ومســتدامة، كــام يســعى 
الرنامــج ألن يكــون لهــذا القطــاع دور أكــر يف القطاعــات التــي تدعم 
األولويــات التنمويــة، كالصحــة والتعليــم واإلســكان واألبحــاث والرامج 

ــة. ــات الثقافي ــة والفعالي االجتامعي

غــر  املنظمـــــات  نسبـــــة 
التــي  املتخصصــة  الربحيــة 
75.2%تدعــم األولويــات التنمويــة

   2022

%26
   2015

ــل  ــي تعم ــك الت ــي تل ــة ه ــات التنموي ــم األولوي ــي تدع ــامت الت املنظ
ــل: ــع، مث ــور املجتم ــن مح ضم
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اإلسكـان

التوظيف

الثقافة

الصحـة

حامية البيئة

الحامية االجتامعية

التعليـم

الرياضة والرتفية

الحج والعمرة



من االحتياج إىل اإلنتاج

يعمــل برنامــج التحــول الوطنــي عــى تحســن فعاليــة وكفــاءة 
منظومــة  خــالل  مــن  املواطنــن  ومتكــن  االجتامعيــة،  الخدمــات 
ــه،  ــم وج ــى أت ــتفيدة ع ــات املس ــة الفئ ــة، لخدم ــات االجتامعي الخدم
باإلضافــة إىل متكــن القادريــن عــى العمــل لتمكينهــم مــن الخــروج 
ــط  ــن خط ــايل، ضم ــتقالل امل ــق االس ــاج وتحقي ــاج إىل اإلنت ــن االحتي م
ــم  ــوالً إىل متكينه ــم وص ــم ومهاراته ــع قدراته ــب م ــددة تتناس مح
ــم أو  ــرص تعلي ــاد ف ــق إيج ــن طري ــايل ع ــتقالل امل ــق االس ــن تحقي م

ــي. ــرشوع إنتاج ــيس م ــف أو تأس توظي

جهود التمكني يف عام 2022

تدريـب +50 ألف مستفيد 

وإعدادهم لسوق العمل 
1

توظيــــــف +100 ألــــف 

مستفيـــــد 
2

ــن  ــن 31.1% مــــــ متكيــــ

املستفيديـــــــن مـــــــن 

ــة  ــات املاليــــ اإلعانــــــ

ــم ــن الدعــ ــتغناء ع لاًلس

3

املنطقــة  يف  متكــن  ملتقــى  إقامــة 

مـــــــن   6,527 بحضــــــور  الرشقيـــة 

االجتامعـــــي،  الضــامن  مستفيـــدي 

 2,237 مــن  أكــرث  توفــر  عنــه  نتــج 

اتفاقيــات  8 وتوقيــع  وظيفيــة  فرصــة 

5

مقــــــــرات   3 تدشيــــن 

لعيادات التمكيـــــن فـــي 

ــدة  ــاض وج ــام والري الدم

لتقديــم خدمــات التوجيــه 

ــاد ــن واإلرش والتمك

4

ــرب  ــة ال ــن بجمعي ــر التمك ــن مق تدش

الوجهــة  ليكــون  بالريــاض  األهليــة 

الخدمــات  لكافــــــــة  املوحــــــدة 

التــي تحتاجهـــا األرس املســتفيدة من 

االجتامعــي الضــامن 

6
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تحسني ظروف العمل للوافدين	 

تحسني إنتاجية موظفي الحكومة	 

زيادة مشاركة املرأة يف سوق 	 

العمل

زيادة مساهمة األرس املنتجة يف 	 

االقتصاد

متكني اندماج ذوي اإلعاقة يف 	 

سوق العمل

استقطاب املواهب العاملية 	 

املناسبة بفاعلية

ب
اذ

 ج
مل

 ع
ق

سو

األهداف االسرتاتيجية

متكيـن فئـات املجتمـع من 

دخــــول ســــوق العمـــل 

ورفــع جاذبيتـه

جــاذب  عمــل  ســوق  إىل  للوصــول  ســعيًا 

عــى  الوطنــي  التحــول  مبــادرات  عملــت 

تحديــث أنظمــة العمــل واللوائــح وتحســن 

مخصصــة  حلــول  وإيجــاد  العمــل،  ظــروف 

لتمكــن كافــة فئــات املجتمــع مــن االندمــاج 

ــض  ــهم يف خف ــام أس ــل، م ــوق العم يف س

نســب البطالــة يف اململكــة لتصــل إىل أقــل 

مســتوياتها خــاًلل الســنوات العــرش املاضية، 

ــخاص  ــرأة واألش ــاركة امل ــب مش ــاع نس وارتف

ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل، وزيــادة 

أعــداد العاملــن يف قطــاع األرس املنتجــة 

والعمــل الحــر، ومــن جانــب آخــر تحســنت نســب 

االلتــزام بأنظمــة الســاًلمة والصحــة املهنيــة، 

ــل  ــوادث العم ــن ح ــد م ــهم يف الح ــام أس م

ــا. ــة عنه ــات الناتج واإلصاب

بع
لرا

د ا
بع

ال
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التحول يف سوق العمل
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 %34.7
حصـة املــــرأة السعودية 

فـــــي ســــوق العمـــل 

 %76
الوظيفي  االرتبــاط  نسبة 

ملوظفي القطاع العـــام

2,166
منشأة مرخصة كبيئة عمل 

مسانـدة لـذوي اإلعاقـــة

+373 ألف

عقــــــــود العمـــــــــــل 

بعد  عن  والعمل  املــرن  

 %86.9
نسبة االمتثــال بنظـــــام 

األجـــــــــور  حاميـــــــــة 

للعمـــــالة الوافــــــــدة

+669 ألف

منصـــة  مــن  مستفيــــد 

“إثرايئ” يف 2022

+13 مليار

األســر  مبيعـــــات  حجــم 

املنتجـة املدعومــــة من 

بنك التنميـــة االجتامعيـة



املرأة رشيكة النهضة االقتصادية

أســهمت إصالحــات متكــن املــرأة يف تحقيق قفــزات نوعية انعكســت 
عــى عدد مــن املــؤرشات املحليــة والعامليــة، ففــي تقريــر املنتدى 
االقتصــادي العاملــي جــاءت اململكــة ضمــن أفضــل 3 دول تحســًنا 
عــىل مســتوى العــامل يف ســد الفجــوة بــن الجنســن للعــام 2022، 
ــن  ــبة 34.7% م ــوم نس ــرأة الي ــل امل ــيل متث ــتوى املح ــى املس وع
القــوة العاملــة الســعودية، فيــام متلــك النســاء 45% مــن املنشــآت 

الصغــرية واملتوســطة يف اململكــة.

نســبة النســــــاء يف 
ــة ــب اإلداريــــ 41.1%املناصـ

    2022

%28.6
   2017

حصــــة املــــــرأة يف 
العمــل ســوق 

%34.7
    2022

%21.2
   2017

ــاركة  ــدل املشــــ معـــ
االقتصاديــــــة لإلنــــاث 

37%السعوديــــات
    2022

%17
   2017

يف  اململكــة  درجــة 
تقريــر املــرأة، األعامل 

80%والقانــون
    2022

%31.8
   2017

حصـة املــــرأة مــن 
املنشآت الصغيـــرة 

45%واملتوسطــــة 
    2022

%22.5
   2017

 مـــا الــذي نتــــج عـن متكيـــن املـــــرأة خـــــالل 5 سنــــوات؟ 	 

53 برنامج التحول الوطني | التقرير السنوي



أبرز جهود متكن املرأة بنهاية 

2022

1

3

5

2

4

6

ومديــرة  قياديــة   1,700 تدريــب 
ضمـن مبـــادرة التدريـب والتوجيـه 

القيـــادي للكــــوادر النسائيــــة

ــر  ــة عبـــ ــم +14,200 موظفــ دعـــ
ــة  ــات رعايـــ ــرة لخدمـــ ــج قــ برنام

األطفــال

يف  قياديــة   9,000+ تســجيل 
قياديــات منصــة 

تدريــب وتوظيــف 100 ألــف مواطنــة 
بحلــول 2025 عــر برنامــج التدريــب 
املــوازي ملتطلبــات ســوق العمــل

دعــــــــم مواصــــــالت +184,700 
موظفــــة مـــــن خــالل برنامـــــج 

وصــول

إصــدار الدليــل اإلرشــادي لتعزيــز 
الداعمــة  العمــــل  مامرســـــات 
الجنســني بــني  التــوازن  لتحقيــق 
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اقتصاد يشمل الجميع 

ــول  ــج التح ــز برنام ــع، ركّ ــرص للجمي ــح الف ــاد مين ــول إىل اقتص للوص
الوطنــي جهــوده عــى متكــن اندمــاج ذوي اإلعاقــة يف ســوق 
العمــل، وتوفــري فــرص عمــل مناســبة وتعليــم يضمــن اســتقاليتهم 
وإمدادهــم  املجتمــع،  يف  فاعلــة  عنــارص  بصفتهــم  واندماجهــم 
بالتســهيالت واألدوات التــي تســاعدهم عــى تحقيــق النجــاح، وذلــك 
مــن خــالل تأســيس هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لتكــون 
ــخاص ذوي  ــى باألش ــا يُعن ــكل مــ ــة لــ ــمية الجامعــ ــة الرســ املظلــ
اإلعاقة فـــي اململكـــة العربيـــة الســــعودية، كام عمــل الرنامج أيًضا 
ــص  ــة، وترخي ــخاص ذوي اإلعاق ــل األش ــة عم ــر بيئ ــر معاي ــى تطوي ع
ــة(  ــهادة )مواءم ــم بش ــاندة له ــل املس ــات العم ــآت ذات بيئ املنش
املعتمــدة، أســهمت تلــك الجهــود يف زيــادة أعــداد األشــخاص ذوي 

ــل. ــوق العم ــة يف س اإلعاق

ــن  ــة العامليــــ نسبـــــ
مــن األشخــــاص ذوي 
اإلعاقــة القادريــــــــن 

ــل ــى العمــ ع
%12.3

    2022

%7.7
   2016
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ــاج ذوي  ــن اندم ــود متك ــرز جه أب

اإلعاقــة يف ســوق العمــل لعــام 

2022

2,166 منشأة حاصلة عىل شهادة مواءمة
ترخــص شــهادة “مواءمــة” املنشــآت كبيئــات عمــل مســاندة لــذوي 
اإلعاقــة، وتعمــل عــى زيــادة وعــي املنشــآت لالســتفادة مــن 
مهــارات ذوي اإلعاقــة وزيــادة فــرص عملهــم، باإلضافــة إىل توفــر 
أفضــل الطــرق واملامرســات للوصــول إىل بيئــات عمــل موامئــة 

ــة. ــذوي اإلعاق ل

+600 فرصة وظيفية لذوي اإلعاقة
ــرض  ــر مع ــة، أمث ــخاص ذوي اإلعاق ــة األش ــة رعاي ــن هيئ ــم م بتنظي
متكــني األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ســوق العمــل 2022 بأكــر مــن 
ــود  ــن جه ــة، ضم ــة مختلف ــن 50 جه ــر م ــن أك ــل م ــة عم 600 فرص
ــع  ــع جمي ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــاءات م ــط الكف ــة لرب الهيئ
القطاعــات، وإيجــاد فــرص عمــل مناســبة لهــم، وتعزيــز دور القطــاع 

ــل. ــوق العم ــة يف س ــخاص ذوي اإلعاق ــني األش ــاص يف متك الخ

برنامـج مساعـد الظــل
اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  العمــل  فــرص  مــن  املزيــد  إلتاحــة 
العاملــني  وبــني  بينهــم  والتعــاون  التواصــل  آليــات  وتطويــر 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  رعايــة  هيئــة  أطلقــت  الجهــات،  يف 
برنامــج مســاعد الظــل، الــذي يقــدم خدمــات تأهيليــة تيســرية 
ــل. ــوق العم ــم يف س ــني اندماجه ــة لتمك ــخاص ذوي اإلعاق لألش
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فرص عمل متنوعة للمواطنن

مــع التحــوالت التــي يشــهدها ســوق العمــل عــى مســتوى العــامل، 
ــر  ــام أك ــة أم ــح الفرص ــا يتي ــوالت مب ــك التح ــة تل ــن مواكب ــد م كان ال ب
عــدد ممكــن مــن فئــات املجتمــع ويضمــن توفــر العمــل الالئــق 
للجميــع، ولهــذا عمــل برنامــج التحــول الوطنــي عــى اســتحداث 
أمنــاط عمــل متنوعــة، كالعمــل املــرن والعمــل عــن بُعــد، لتكــون حلــواًل 
بديلــة ملــن ال يناســبهم نظــام العمــل التقليــدي، كــام عمــل الرنامــج 
أيًضــا عــى متكــن ذوي املهــارات املتخصصــة وأصحــاب الحــرف مــن 
االســتفادة مــن مهاراتهــم لتحقيــق االســتقالل املــايل واملســاهمة 
يف االقتصــاد، مــن خــالل دعــم العمــل الحــر ومشــاريع األرس املنتجــة، 
ابتــداًء مــن تهيئــة البيئــة الترشيعيــة وتنظيــم العقــود والرخــص 
الالزمــة، إىل توفــر برامــج التمويــل والدعــم، باإلضافــة إىل رفــع 

ــار.  ــة االدخ ــة وثقاف ــة املالي ــز الثقاف ــي وتعزي الوع

أمثـرت جهــود تشجيـع أمنـاط العمـل الحديثــة فـــي إصـــدار
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+2 مليون

وثيقــــة عمـــل حــــر

+93 ألف

عقـــد عمـــل عن بُعـد

+280 ألف

عقـــــد عمــــل مـــــرن 



مشاريع تنطلق من املنازل

2 مليــار ريــال ســعودي ملشــاريع انطلقــت مــن  بتمويــل يتجــاوز 
املنــازل، ازدهــر قطــاع األرس املنتجــة يف اململكــة ليســهم يف 
ــات تتجــاوز 13 مليــار  ــد أكــر مــن 104 آالف وظيفــة، ويحقــق مبيع تولي

ريــال ســعودي.
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+104 ألف

عامـــل فـــــي قطـــاع 
األســـــر املنتجـــــــــة 
املدعومــــة مــن بنـك 
التنميـــة االجتامعيـــة

 2+
متويـــــــل مشاريـــــع 

األســـر املنتجــــة

مليــار 

ريــــال

مبيعــــــات األســـــــــر 
املنتجـــــة املدعومـة 
مــن بنـــــك التنميــــة 

االجتامعية

 13+
مليــار 

ريــــال



نرش ثقافة الوعي املايل واالدخار

لدعــم مســرة األرس املنتجــة، انطلقــت يف عــام 2022 عــدد مــن 
الحمــالت التثقيفيــة والتوعويــة، تنوعــت مواضيعهــا بــن تنميــة 

األنشــطة والتخطيــط املــايل واالدخــار:

1

34

2

حمــالت تثقيفيــة لتنميــة نشــاطات 
ــا  ــاد منه ــة استفـ ــر املنتجـ األســ

+13 مليــون شــخص

ــاد  ــار إليج ــن” لالدخ ــون “وزي هاكاث
ــكار  ــة وابت ــات املالي ــول للتحدي حل
ــني  ــاعد املواطن ــة تس ــول عملي حل
عــى االدخــار والتخطيــط املــايل، 
مـــن أصحــــــاب   285 مبشاركــــــة 
ــني  ــن واملرمج ــكار واملطوري األف

واملصممــني

ــال  ــي لألطفــــــ ــق تفاعلـــ تطبيـــ

مــن ســن 4 إىل 12 سنــــة لنشــــــر 

ــار  ــة االدخ ــايل وثقاف ــي امل الوع

ــم  ــال باملفاهيـ ــف األطفــ وتعريــ

والسلوكيات املاليــــة األساسيـــة

دورات توعويــة فــــي التخطيـــط 
ــا  ــتفاد منهـ ــار اس ــايل واالدخ امل

ألــف شــخص  260+
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بيئة عمل جاذبة

لرفــع جاذبيــة ســوق العمل الســعودي عمــل برنامــج التحــول الوطني 
ــح،  ــل واللوائ ــة العم ــث أنظم ــة، وتحدي ــة القانوني ــر البيئ ــى تطوي ع
ــة  ــة واألجنبي ــاءات املحلي ــل الكف ــذب أفض ــية ويج ــزز التنافس ــا يع مب
ويضمــن اســتمرارها، كــام عمــل الرنامــج أيًضــا عــى توفــر بيئــة عمل 
تحفــظ حقــوق أطــراف العمــل مــن خــالل توثيــق العقــود ورقمنتهــا، 
ــوق  ــل وبالحق ــات العم ــل بأخالقي ــاب العم ــن وأصح ــف العامل وتثقي

وااللتزامــات بينهــم.

ــروف  ــن ظ ــبة تحس نس
ــن ــل للوافديــــ 59.1%العمـــ

    2022

%39.70
   2020

 أسهمـت مبـادرات التحــول الوطنـــي فــي تحسيــن ظـروف 
العمــل للوافديــن مــن حيــث:

زيــادة العقـــود املوثقــة 
توثيــــق  نظـــــام  فــــي 
ــي ــود اإللكرتونــــــ العقـ

ارتفــاع وعــي الوافديــن بالحقــوق 
والواجبــات

ارتفــــاع نســــب الرضـــا علـــى حريـــة 
ــه ــل ومرونتــ التنقـ
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برنامج حامية األجور

ــاع  ــآت القط ــن يف منش ــور العامل ــات رصف أج ــج عملي ــد الرنام يرص
الخــاص، بهــدف إنشــاء قاعــدة بيانــات محدثــة عن عمليــات دفــع األجور 
وتحديــد مــدى التــزام املنشــآت بالوقــت وبالقيمــة املتفــق عليهــام، 
مــام أســهم يف رفــع نســب االمتثــال بنظــام حاميــة األجــور للعاملــة 

الوافــدة. 

االمتثــــــــــال  نســــبة 
ــور  ــة األج ــام حامي بنظ

الوافــدة 86.9%للعاملــة 
    2022

%50
   2017
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اململكـــة تتقــــدم 8 مراتــب يف تقريـر املواهـــب العاملية 
IMD 2022 الصــادر عـــن املعهـــــد الدولــي للتنمية اإلدارية

38    2021302022



بيئة عمل صحية وآمنة

ضمــن جهودهــا لجــذب القــوى العاملــة وضــامن اســتقرارها، حققــت 
اململكــة العربيــة الســعودية يف الســنوات القليلــة املاضيــة تقدًمــا 
ــوادث  ــن ح ــد م ــة، والح ــة املهني ــالمة والصح ــال الس ــا يف مج نوعيً
وإصابــات العمــل عــى املســتوى الوطنــي، من خــالل مبــادرات نوعية 
أطلقهــا برنامــج التحــول الوطنــي، مــن أبرزهــا الرنامــج الوطنــي 
االســرتاتيجي للســالمة والصحــة املهنيــة، حظيــت تلــك الجهــود 
بإشــادة منظمــة العمــل الدوليــة التــي دعــت أن تكــون اململكــة 

ــة. ــة دول املنطق ــه بقي ــدي ب ــا تقت منوذًج

املنشــــــآت  نســـــبة 
املمتثلـــة لنظــــــــام 
السالمــــة والصحــــــة 
املهنيــة يف اململكة

%69.4
    2022

%15
   2019
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أبرز جهود الساًلمة والصحة 

املهنية لعام 2022

صـدور موافقــة مجلـــس الـوزراء علـــى تنظيــم 
املجلس الوطنـي للسالمــة والصحــة املهنيــة

تدريب الدفعة 19 من الباحثني عن عمل ضمن مرشوع 
دعــم وتدريـب كــوادر السالمــة والصحــة املهنيــة 

التدريـــب 

والتطويـر

تطوير البيئة القانونية

12

ــوارئ،  ــاالت الط ــني بح ــاد العامل إلرش
وتوضيــح توجيهــات تفعيــل إشــعارات 

ــا. ــوارئ وإجراءاته الط

تحسيــــن  الئحــــــة  اعتمــــــاد 
السلوكيــــات املهنيـــــة يف 
الســالمة والصحــة املهنيــة.
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التعاون مع الجهات ذات العالقة لتعزيز 
السالمة والصحة املهنية يف اململكة

 6,470+
متدرب

 2,310+
خريــج



بيئة عمل محفِّزة

االرتبــــــاط  نســــــــبة 
ملوظفي  الوظيــفـي 

76%القطــاع العــام
    2022

%68
   2017

تفــوز بجائـــــزة االرتبـــــاط الوظيفــــــي للقطـــــاع 
الحكومــــي فــــي دورتهــــا األولـــــى

فئة املؤسسات واملجالس والهيئات العامة

فئة الجهات التعليميةفئة الوزارات
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االرتبــــــاط 
الوظيفي؟

هو مقياس مدى ارتباط املوظف بجهة العمل عقليًا وعاطفيًا وسلوكيًا 
ليتم تحليل البيئة الداخلية للجهة وتحديد نقاط القوة والضعف.

9 جهات 



 تفعيل التكامل مع الجهات

الحكومية

ــوارد  ــت وزارة امل ــة، فعل ــي الحكومي ــة موظف ــن إنتاجي ــعيًا لتحس س
البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة التكامــل مــع 200 جهــة حكوميــة، 
باكتــامل الربــط اآليل وتوفــر بيانــات املــوارد البرشيــة لتلــك الجهــات، 
بهــدف تحديــث ورفــع جــودة بيانــات املوظفــن والوظائــف يف 
الجهــات الحكوميــة، ألهميــة مــا يبنــى عليهــا من قــرارات اســرتاتيجية 
وخطــط تطويريــة ولوحــات ومــؤرشات وإحصائيــات متعلقــة باملــوارد 

ــام. ــاع الع ــة يف القط البرشي
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الربط اآليل مع

جهة حكومية 
لتحديث بيانات املوارد البرشية ورفع جودتها 200



ســعت رؤيــة 2030 إىل دعــم قطــاع تقنيــة 
ــة  ــًدا ودعام ــا واع ــه قطاًع ــات بصفت املعلوم
جديــدة لالقتصــاد، إذ عمــل برنامــج التحــول 
املُمكِّنــة  البيئــة  تهيئــة  عــى  الوطنــي 
للتحــول الرقمــي، وذلــك مــن خــالل تنميــة 
قــادرة  لتكــون  لالتصــاالت  التحتيــة  البنيــة 
وداعمــة  الرقمــي  التحــول  احتضــان  عــى 
الســتدامته، وتهيئــة البيئــة املناســبة لتقنيات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وتطويــر الحكومــة 
اإللكرتونيــة وتوســيع نطــاق خدماتها لتشــمل 
والتعليميــة  والطبيــة  العدليــة  الخدمــات 
وغرهــا،  باإلضافــة إىل دعــم ريــادة األعــامل 
الرقميــة واالســتثامر يف التقنيــات، ونــرش 
ــوادر  ــل ك ــة وتأهي ــة الرقمي ــي واملعرف الوع
وطنيــة ذات كفــاءة عاليــة للدفــع بعمليــة 

التحــول الرقمــي.
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تطوير الحكومة اإللكرتونية 	تنمية االقتصاد الرقمي 	

التحـــول الرقمــــي

األهداف االسرتاتيجية
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التحول الرقمي

مليار 

ريــال
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4.48
وفــــــورات املبـــــادرات 

الحكومية الرقمية

+6 آالف
خدمة حكومية إلكرتونيـة 

يف اململكة

%77.26
نسبـــة نضــــج التجربــــة 
الرقميــــــة للمنصــــــات 
والخدمـــات الحكوميــــة 

الرقميـــة

%97
من الخدمـات الحكوميـــة 

تقـدم إلكرتونيًا

84
محافظــة حـول اململكـة 
تتوفر بها خدمــات الجيـل 

5G الخامس

%98
مغطـاة  اململكـــة  مـــن 
العريــــــــض  بالنطـــــاق 

4G الالسلكــي



تنمية البنية التحتية

أســهمت مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي يف ترسيــع التحــول 
ــا يف شــتى املجــاالت،  الرقمــي يف اململكــة، لتصبــح ُمنافًســا عامليً
ــة  ــة الرقمي ــل الحكوم ــا، وتفعي ــة وتطوره ــة التحتي ــة البني ــن صالب م
بجــدارة، وتعزيــز االســتثامرات يف هــذا القطــاع، إىل تهيئــة الكــوادر 
ــة يف  ــاءت اململك ــامل، إذ ج ــادة األع ــكار وري ــجيع االبت ــة وتش البرشي
ــدم  ــية والتق ــر التنافس ــن يف تقري ــني دول العرشي ــن ب ــة 2 م املرتب
الرقمــي للمركــز األورويب للتنافســية الرقميــة لعــام 2021، باإلضافــة 
ــتوى  ــى مس ــية ع ــر تنافس ــدول األك ــن ال ــب ب ــا 8 مرات إىل تقدمه
ــي يف  ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــن ب ــح األوىل م ــامل لتصب الع

تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العامليــة 2022.

رسعات اإلنرتنت يف اململكة لعام 2022
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رسعــة التحميــل لإلنرتنــت املتنقــل

181.24
ميجابت/ثانية

ــت ــت الثاب ــل لإلنرتن ــة التحمي رسع

109.83
ميجابت/ثانية



تريع منو االقتصاد الرقمي

لبنــاء قطــاع رقمــي متطور وجــاذب لالســتثامرات، عمــل برنامــج التحول 
الوطنــي عــى توفــر السياســات والترشيعــات التــي مــن شــأنها أن 
ــة،  ــة الرقمي ــة الحكوم ــي، كسياس ــول الوطن ــرتاتيجية التح ــم اس تدع
ــد  ــة املعتم ــه التنفيذي ــات والئحت ــة املعلوم ــاالت وتقني ــام االتص ونظ
يف عــام 2022، ليعــزز عمليــة التحــول الرقمــي يف اململكــة ويرســخ 
مكانتهــا بصفتهــا االقتصــاد الرقمــي األرسع منــًوا واألكــر يف منطقة 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا.

يُشكل النظام تنظياًم جديًدا لخدمات االتصاالت وتقنية املعلومات يف 
اململكة، ليغطي قطاعاتها الرئيسة والفرعية، وتشمل: 

تنميـــــة مستــــــــوى 

الكفـــاءات املحليــــــة
4

تطويـــر منظومـــة قطـاع 

ــة  ــاالت وتقنيـــــــ االتصــ

املعلومــات

5
تشجيع االبتكـار وريـــادة 

األعامل والبحث والتطوير 

التقنــي 

6

ــة  ــة الرقمي ــز البني تعزي 1

حامية املستهلك  2

البنيــة التحتيــة الرقميــة 1

متكن منصات املحتوى الرقمي 4

التقنيات الناشئة الحكومة الرقمية2 3

ــة  ــة جاذبـــ ــر بيئــ توف

لاًلستثمـــار
3

أهداف نظام االتصاالت وتقنية املعلومات
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تطوير الحكومة الرقمية 

عمــل برنامــج التحــول الوطنــي عــى تطويــر الحكومــة الرقميــة وتفعيلهــا يف مختلــف 

القطاعــات ليكــون التحــول الرقمــي يف الخدمــات الحكوميــة عامــاًل أساســيًا يف تحســني 

جودتهــا وتســهيل الحصــول عليهــا ورفــع مســتوى الشــفافية، واســتمرت رحلــة التحــول 

ــا يف  ــة وانطالقه ــة الرقمي ــة الحكوم ــيس هيئ ــع تأس ــا م ــي قدًم ــي يف امل الرقم

عــام 2021 لتكــون الجهــة املختصــة بالحكومــة الرقميــة يف اململكــة واملرجــع الوطنــي 

ــات  ــة يف الجه ــة الرقمي ــامل الحكوم ــم أع ــى تنظي ــة ع ــل الهيئ ــؤونها، إذ تعم يف ش

ــة  ــطة الحكوم ــة بأنش ــات املتعلق ــرار السياس ــا، وإق ــل بينه ــق التكام ــة، وتحقي الحكومي

ــاس أداء  ــؤرشات لقي ــات وامل ــدر القياس ــام تص ــا، ك ــة لتنفيذه ــط الالزم ــة والخط الرقمي

الجهــات الحكوميــة يف مجــال التحــول الرقمــي، وتتابــع التزامهــا باملواضيــع ذات 

العالقــة بالحكومــة الرقميــة، ســعيًا لتكــون اململكــة ضمــن أفضــل 5 دول يف الحكومــة 

الرقميــة عــىل مســتوى العــامل بحلــول العــام 2030.

اململكة تتقدم رقميًا

األوىل إقليمياً والثالثة عاملياً
ــن  ــادر عـ ــة 2022 الص ــة الرقمي ــج الحكوم ــؤرش نض يف م

مجموعـــة البنـــك الدولـــي

األوىل يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
يف مجــال توفــر الخدمــات الحكوميــة الرقميــة وتطورهــا يف مــؤرش اإلســكوا لنضــج الخدمــات 

اإللكرونيــة والنقالــة 2021

ــا  ــدول تقدًمـــ ــل الـــ أفضـ
ــة الرقميـــة يف الحكومـ

يف مــؤرش جامعــة واســيدا اليابانيــة 2021 

متقدمــًة 23 مرتبــة عــن العــام الســابق 

31 عاملًيا
يف مؤرش األمم املتحدة لتطور 

الحكومة اإللكرونية 2022
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متثل 97% من الخدمات الحكومية

خدمـة حكوميــة رقميــــة 
+6 آالف



أفق رقمي واعد 

هيئــة  تعمــل  اململكــة،  يف  الرقميــة  الحكومــة  مســتقبل  لبنــاء 
الحكوميــة،  للجهــات  الطريــق  متهيــد  عــى  الرقميــة  الحكومــة 
لتوفــر خدمــات رقميــة ذات جــودة وكفــاءة عاليــة تســاهم يف رفــع 
العوائــد االســتثامرية والرفــع مــن قيمــة االقتصــاد الوطنــي، والعمــل 
عــى قيــاس أداء الجهــات الحكوميــة وقدراتهــا يف مجــال الحكومــة 
ــا  ــة منوذًج ــون اململك ــي تك ــتفيد، ول ــا املس ــق رض ــة، لتحقي الرقمي
رائــًدا يف تقديــم خدمــات رقميــة محورهــا املواطــن واملقيــم والزائر 

ــاص. ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي والجه

لتقديم تجربة رقمية أفضل للمستفيدين، من خالل:

أبرز إسهامات هيئة الحكومة الرقمية يف عام 2022

دمج املنصات الرقمية تصنيف املنصات واملنتجات الرقمية1 2

حوكمة إنشاء القنوات الرقمية الجديدة 3

تطوير منصات الحكومة الشاملة وتشغيلها 5

وضع خطة شاملة 4
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الركائـــز :

رضا املستفيدين حكومة فّعالة1 2

متكن األعامل 3

تطوير البيئة التنظيمية 5

تعزيز كفاءة االستثامر 4

تريع التحول الرقمي 6

إطــــالق التوجهــات 
االسرتاتيجيــــــــــــة 
للحكومــة الرقميـــة

إطــــالق برنامــــــــج 
الحكومة الشاملــــة



أبــرز إســهامات هيئــة الحكومــة 

الرقميــة يف عــام 2022

ــات  ــار واملشريـــ ــج االستثمــ برنامــ

ــدف ــة صــ ــة الرقميــ الحكوميــ

لدعــم حوكمــة عمليــات املشــريات الرقميــة 

وتعزيــز االســتثامر الرقمــي

1

منصــة املشــاركة املجتمعيــة تفاعل 

حلــول  صياغــة  يف  املســتفيدين  إلرشاك 

أفضــل عــرب املنصــات الرقميــة

3

 GovTech برنامج التقنيات الحكومية

لتحفيــز تبّنــي التقنيــات الناشــئة إليجــاد 

الحكوميــة الجهــات  لتحديــات  حلــول 

2

لتكــون املنصــة املوحــدة لربامــج هيئــة الحكومــة 

الرقميــة ومنتجاتهــا

بوابة رقمي

لتكــون املنصــة املوحــدة لربامــج هيئــة 

ومنتجاتهــا الرقميــة  الحكومــة 

4

لتكــون املنصــة املوحــدة لربامــج هيئــة الحكومة 

الرقميــة ومنتجاتها

املرحلة األوىل 

ملبادرة البيئة التنظيمية التجريبية 

للرشكات التقنية الحكومية

5

مؤرش قياس التحول الرقمي الحكومي 
1

العارش مبشاركة 214 جهة

مؤرش نضج التجربة الرقمية 
2

للخدمات الحكومية 

مؤرش جاهزية التقنيات الناشئة 
3

النسخة التجريبية 
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إطالق عدد من الربامج واملنصات اإللكرتونية

الرتخيــص لـ 15 منصــــة ومنتج رقمــي وترخيص 3 رشكات تقنيـة

إطالق أكرث من 18 وثيقة تنظيمية 

إطــالق 3 
مؤشــــرات 
ونتائجهـــا



دعــم االبتــكار الرقمــي وريــادة 

األعــامل 

انطالقًــا مــن االهتــامم البالــغ الــذي أولتــه اململكــة العربيــة الســعودية 
ــز  ــى تعزي ــي ع ــول الوطن ــج التح ــل برنام ــامل، عم ــادة األع ــكار وري لالبت
ــل  ــات، والعم ــة املعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــا قط ــي يبذله ــود الت الجه
بشــكل تشــاريك مع جهــات القطــاع العــام والخاص وغــر الربحــي لتحقيق 
النهضــة الرقميــة والوصــول باململكــة إىل املكانــة التــي تســتحقها 
ــة  ــامل التقني ــادة األع ــجيع ري ــة، وتش ــرشكات املحلي ــم ال ــالل دع ــن خ م
واحتضانهــا وتطويرهــا لتصبــح رشكات واعــدة، ولهــذا أطلق برنامــج التحول 
الوطنــي مركــز ريــادة األعــامل الرقميــة “كــود” لدعــم رّواد األعــامل عــى 

ــي.  ــامل الرقم ــع يف الع ــا إىل واق ــم وتحويله ــر أفكاره تطوي

وأصحــاب  األعــامل  رواد  ولخدمــة  لاًلبتــكار  تحفيــزًا 

ــز  ــل مرك ــن، يعم ــاًلب الجامعي ــة والط ــكار الرقمي األف

ريــادة األعــامل “كــود” مــن مقــره الرئيــيس يف 

قلــب العاصمــة الريــاض، ومتتــد فروعــه عــرب سلســلة 

اململكــة،  حــول  جامعــات   6 يف  ابتــكار  معامــل 

باإلضافــة إىل 15 مختــرب ابتــكار بــرشاكات اســراتيجية 

محليــة وعامليــة مــع عــدد مــن جهــات القطــاع العــام 

والخــاص والجامعــات. 
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ــامل  ــادة األع ــز ري ــج مرك ــرز برام أب

ــود” ــة “ك الرقمي

حاضنــات األعــامل واملرسعــات هــي برامــج مكثفــة لترسيــع منــو 
الــرشكات الناشــئة والرياديــة وتوســعها، حيــث تركــز حاضنــات األعــامل 
ــرة إىل رشكات  ــن الفك ــا م ــة لتنقله ــاريع األولي ــكار واملش ــى األف ع
الناشــئة  الــرشكات  مــع  املرسعــات  تعمــل  فيــام  قامئــة،  تقنيــة 

وتدعمهــا للنمــو والتوســع. 

حاضنات األعامل واملرسعات 

املسابقات الرقمية

تطويـر  42 منــوذج عمــــل 

أولــي نتـــج عنهــا تخريــج 

10 رشكـــــــات ناشئــــــــة 

12 رشكة تقنية ناشئة بدأت 

رحلة النمـو والتوّسـع مــع 

مرّسعة تيكستارز الريـــاض

تطوير 10 مناذج أعمــال أولية 

نتج عنها 3 استديوهات ألعــاب 

تحولت إىل رشكـات ناشئــة 

ميـدان املطوريـــــن فـــي 

نسختــه الثانيـــة الحتضـــان 

مطوِّري ألعاب الفيديو حول 

العامل، ويتضمــن الربنامـــج 

وتدريــب  توجيـــه  جلســـات 

عميل وعـن بعــد يقدمهــا 

مختصـون فــي املجــال

لتعزيــز ثقافــــة االبتكـــــار 

والبحث والتطوير، انطلقـــت 

جائزة االبتكـار الرقمـي فــي 

دورتهـا الثانيـــة، لتحفيــــز 

الباحثيـن وحاملــي بــراءات 

االخرتاع التقنيــة املتميـــزة

ضمن سلسلة تحديات تهتم 

بالتقنيــات الناشئــة، تعـود 

بثاين التحديـات مـع تقنيــة 

الذكـــاء االصطناعـــي، بعـد 

النجـاح الذي حققه التحدي 

األول فـي تقنيـــة البلــوك 

تشني
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تطويــــــر املهــــــــارات التقنيــة 

ــئن للناش

املواهــب  يف  االســتثامر  إىل  الوطنــي  التحــول  برنامــج  يســعى 
ــول  ــة التح ــع بعملي ــة للدف ــاءة عالي ــوادر ذات كف ــل ك ــة وتأهي الوطني
موجهــة  مبــادرات  إطــالق  عــى  الرنامــج  عمــل  وقــد  الرقمــي، 
للناشــئن بهــدف اكتشــاف ميولهــم التقنيــة وتطويرهــا، وتأهيلهــم 
ــى  ــادر ع ــب ق ــي مواك ــل رقم ــداد جي ــتقبل، وإع ــارات املس يف مه

قيــادة املســتقبل.

برنامــج مقــدم للناشــئن مــن ســن 6-17 ســنة، ضمــن مبــادرة أبطــال املســتقبل 
بالرشاكــة مــع أكادمييــة طويــق، بهــدف صقــل مهاراتهــم الرقميــة واكتشــاف 

مواهبهــم يف مجــاالت التقنيــات الحديثــة. 

برنامج طويق للناشئني

مهرجان ThinkTech للروبوت والذكاء االصطناعي

5,000+
مشارك

3,342
مستفيد من ورش العمل

+16 ألف
زائــــر

4,000+
مرشوع

1,500+
ساعة تدريبيــــة

أقيــم املهرجــان يف مركــز 
ــن  ــي ضمــ ــم العلمــ القصيـ
مبــادرة أبطــــال املســتقبل 

ــن للناشئيـ

أبرز برامج الناشئني لعام 2022

للناشــئن مـــن ســن 9-17 ســنة، بالتعــاون مــع 
ــز  ــة، وترك ــات اإللكرتوني ــعودي للرياض ــاد الس االتح
باملعرفــة  الناشــئن  تزويــد  عــى  املســابقة 
ــة  ــات اإللكرتوني ــر التطبيق ــة لتطوي ــة الالزم التقني
ــف  ــب املكث ــة والتدري ــطة العملي ــالل األنش ــن خ م

للعديــد مــن املهــارات التقنيــة والرمجيــة.

مسابقة اصنعها والعبها يف نسختها الثالثة

300
متــــدرب
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ــة  ــة التقني ــي واملعرف ــرش الوع ن

ــا ــا وعامليً محليً

يؤمــن برنامــج التحــول الوطنــي بأهميــة الوعــي الرقمــي وبنــاء 
املعرفــة الرقميــة، ومــن هــذا املنطلــق عمــل الرنامــج عــى إطــالق 
ــك  ــدع ميل ــٍل واٍع ومب ــاء جي ــهم يف بن ــي تس ــادرات الت ــن املب ــدد م ع
املهــارات التــي تؤهلــه لتغطيــة االحتيــاج املعــريف الرقمــي وتلبيــة 
متطلبــات ســوق العمــل، باإلضافــة إىل إثــراء املحتــوى الرقمــي 
العــريب ونــرش املعرفــة الرقميــة محليًــا وإقليميـًـا وعامليـًـا، مــن أبــرز 

ــي. ــاء الرقم ــادرة العط ــادرة ThinkTech ومب ــادرات مب ــك املب تل

أبرز جهود نرش الوعي التقني يف عام 2022
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فعاليــة عامليــة مبشــاركة 60 متحدثـًـا مــن دول 

مختلفــة، أطلقتهــا ThinkTech بالرشاكــة مــع 

ــي  ــايف العامل ــز الثق ــد العزي ــك عب ــز املل مرك

)إثــراء( لرفــع الوعــي العاملــي حــول تأثــر 

ــع،  ــى املجتم ــة ع ــات الحديث ــتخدام التقني اس

األرضار  مــن  األفــراد  حاميــة  كيفيــة  وبحــث 

التقنيــة عــرب أنظمــة وترشيعــات دوليــة تتعلــق 

بحــدود االســتخدامات الرقميــة للمجتمعــات.

قمـــــة سينــــــك 
لالتــزان الرقمـــي



ــة  ــة التقني ــي واملعرف ــرش الوع ن

ــا ــا وعامليً محليً

شارك فــــي إعـداد املقـــرر
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اعتــامد مقــرر 101 التقنــي بالتعــاون مــع جامعة 

بــني مخرجــات  الفجــوة  ســتانفورد، لتقليــص 

التعليــم وحاجــات ســوق العمــل، مــن خــالل 

تنــاول مواضيــع حديثــة كالتقنيــات الناشــئة، 

وقــد تــم إدراج املقــرر يف جامعتــني، ومــن 

املســتهدف إدراجــه ليكــون مــادة اختياريــة 

الســعودية. الجامعــات  جميــع  يف  للطــالب 

مقرر تقني لطالب 
الجامعـــــــــــــات

يســتهدف الربنامــــج تدريــــب 3,000 متــدرب 

لتمكينهــــم مــــن مامرســـــة العمــل الحــر 

لرفــــع  الصلــــة،  بالجهـــــات ذات  وربطهـــم 

ــي. ــوق التقن ــر يف الس ــل الحــ ــبة العمـــ نس

الربنامج املتخصص
يف العمل الحر

عضـــو هيئـة تدريس 119جامعــة محليـــة+30

وطــالب متطوعيــــن

متدرب بنهاية +2,000

 2022 ساعــــــة+150

تدريبيــــة



مبادرة العطاء الرقمي

ــة،  ــر ربحي ــة غ ــادرة تخصصي ــون مب ــي لتك ــاء الرقم ــادرة العط ــت مب أُطلق
تهــدف إىل نــرش الوعــي الرقمــي بــن جميــع أفــراد املجتمــع، مــن خــالل 
ــة  ــريب، باإلضاف ــي الع ــوى التقن ــراء املحت ــة، وإث ــدورات التقني ــم ال تقدي
إىل تنظيــم اللقــاءات الرقميــة بالرشاكــة مــع جهــات عديــدة مــن القطــاع 
ــرش  ــوة لن ــة، يف خط ــات التعليمي ــي والجه ــر الربح ــاص وغ ــام والخ الع

الوعــي الرقمــي واملعرفــة الرقميــة.

استفاد منها قدمت املبادرة 

180+
لقاًء رقميًا 

+200 ألف
شخــــص

التقنــي  باملجــال  واملهتمــني  املحتــوى  لصنــاع  هاكاثــون 
الســعودية  املعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  بتنظيــم 
االتصــاالت  وزارة  مــع  بالرشاكــة  »اإليسيســكو«  ومنظمــة 
وتكنولوجيــا املعلومــات يف جمهوريــة مــرص العربيــة بهــدف 
تعزيــز الــرشاكات مــع الجهــات األكادمييــة والجامعــات يف مجــال 
تدريــب الكــوادر وبنــاء الكفــاءات وتحفيــز الشــباب عــىل مشــاركة 
أفكارهــم والتنافــس لتقديــم أفضــل الحلــول واملقرتحــات التــي 
تخــدم املجتمعــات، إضافــًة إىل توظيــف الحلــول التقنيــة لخدمــة 
املجتمعــات العربية لتعزيز اللغة يف املحتــوى العريب التقني.

مسارات الهاكثون

الذكاء االصطناعي 1

األمن السيرباين 3

إنرنت األشياء 2

الواقع املعزز واالفرايض 4
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3

5,000+
مسجــل

فريًقا مشاركًــــا

فرق فائـــزة 



األكادميية السعودية الرقمية 

أكادمييــة وطنيــة مبعايــر عامليــة لبنــاء وتطويــر القــدرات الرقميــة 
ــة. ــة واملتقدم ــات الحديث يف التقني

ومكثفــة،  متخصصــة  تدريبيــة  معســكرات 

ــل  ــن عم ــن ع ــرج والباحث ــي التخ ــن حديث لتمه

ــات  ــاالت التقني ــم يف مج ــم وتدريبه وتأهيله

الناشــئة والحديثــة واملتقدمــة، وربطها مبهن 

ومهــارات املســتقبل إلعــداد كفــاءات شــابة 

تواكــب مســتجدات العــرص ومتطلباتــه، وتوائــم 

ــارع  ــل املتس ــوق العم ــة وس ــات التنمي احتياج

واملتجــدد ومتطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعة.

معسكرات الهمم 
الرقميـــــــة

تصميـــــم وتطويــــــر 

األلعـــاب
3

تحليــل البيانــات والــذكاء 

االصطناعــي
2

الربامــــج التنفيذيــــة 5

تطويــــــر الويـــــــــب 

والتطبيقــــات
1

الحوسبـــة السحابيـــة 4

مســـارات الربنـامـــــج
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اإلســهام يف متكــن القطــاع 

الخــاص

إىل  الوطنــي  التحــول  برنامــج  يســعى 
عجلــة  يدفــع  مزدهــر  اقتصــاد  تحقيــق 
تنويــع  يف  ويســهم  االقتصاديــة  التنميــة 
خــالل  مــن  وذلــك  واســتدامته،  االقتصــاد 
وجــذب  املحليــة  االســتثامرات  تنميــة 
ــة  ــودة ومتنوع ــة الج ــة عالي ــتثامرات أجنبي اس
ــرواد  ــة ل ــرص اقتصادي ــر ف ــتدامة، وتوف ومس
ــة إىل  ــرة باإلضاف ــاريع الصغ ــامل واملش األع
الــرشكات الكبــرة، وتعزيــز ريــادة األعــامل 
الصغــرة  املنشــآت  يف  االســتثامر  ودعــم 
واملتوســطة، ليســهم الرنامــج يف تحقيــق 
ــعودية يف أن  ــة الس ــة العربي ــدف اململك ه
15 اقتصــاداً يف العــامل. تصبــح ضمــن أكــرب  كَّن
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جذب االستثامرات األجنبية واملحلية 	

تعزيز اهتامم الرشكات باستدامة  	
االقتصاد الوطني

تسهيل مامرسة األعامل 	

زيادة مساهمة املنشآت الصغرية  	
واملتوسطة يف االقتصاد

دعم قنوات التواصل مع املواطنني  	
ومجتمع األعامل 

تطوير قطاع التجزئة 	

األهداف االسرتاتيجية
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التحول يف التجارة واالستثامر

%166
نسـبـة منـــو املنشــــآت 
الصغيـــرة واملتوسـطــة 

منذ انطالق الرؤية

80
رشكـــة عامليـــة تحصـــل 
عىل ترخيص لفتــح مقـــر 
إقليمي فــي اململكـــة

750+
خدمـــة لقطـــاع األعمــال 
فـــي املركز السعـــودي 

لألعامل

30 دقيقة
لبدء العمل التجاري

4,358
ترخيــــص استثمـــــــاري 
أجنبـي فــي عـام 2022*

180 ثانية
الستخــــــراج السجــــــــل 

التجـــاري 

24

ترتيـــب اململكـــة فــــي 
الكتـــــــاب السنــــــــوي 
للتنافسيـــة العامليـــــة 

 2022

من G20عاملًيا
7

* باستثنـاء الرتاخيـص املُصـدرة مبوجـب حملـة مكافحـة مخالفـي نظـام التستـر التجـاري “تسرت”
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جذب االستثامرات األجنبية

ــة  ــة كوجه ــويق اململك ــى تس ــي ع ــول الوطن ــج التح ــل برنام يعم
اســتثامرية جاذبــة، إذ عمــل الرنامــج عــى إطــالق “اســتثمر يف 
ــتثامرات يف  ــويق االس ــدة لتس ــة املوح ــون الهوي ــعودية” لتك الس

اململكــة وجــذب مســتثمرين نوعين وتعريفهــم بالفرص االســتثامرية 
التــي تقدمهــا اململكــة، أســهمت تلــك الجهــود يف تســجيل زيــادة 
يف  املبــارشة  األجنبيــة  االســتثامرات  أعــداد  يف  مســبوقة  غــر 
اململكــة، واســتمرار منــو تدفقــات االســتثامر األجنبــي املبــارش، كــام 
ــادرات  ــز ومب ــدويل  بركائ ــد ال ــدوق النق ــادة  صن ــة بإش ــت اململك حظي
 االســرتاتيجية الوطنيــة لالســتثامر ، واإلصالحــات والسياســات التــي 
قامــت بهــا اململكــة لتحســن البيئــة التنظيميــة ملامرســة األعــامل 

ــة.              ــتثامرات األجنبي ــذب االس ــتثامر، وج واالس

الرتاخيص االستثامرية األجنبية سنويًا

22.5 
 تدفقــــات االستثمـــــــار
 األجنبــي املباشـر فـــي
2022 بنهاية الربع الثالث  مليار ريال

* باستثنـاء الرتاخيـص املُصـدرة مبوجـب حملـة مكافحـة مخالفـي نظـام التستـر التجـاري “تسرت”
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370+
2017

2,830+
2021*

730+
2018

1,130+
2019

1,260+
2020

4,350+
2022*



يف  االســتثامرية  البيئــة  تحفيــز 

اململكــة

أســهمت اإلصالحــات االقتصاديــة التــي أحدثهــا التحــول الوطنــي 

يف تحفيــز البيئــة التجاريــة واالســتثامرية يف اململكــة، ومتكــن 

القطــاع الخــاص، وخلــق فــرص جديــدة للمســتثمر املحــيل واألجنبــي، 

لتصبــح اململكــة محــط أنظــار كبــار املســتثمرين والــرشكات، إذ حققــت 

اململكــة قفــزة نوعيــة يف عــدد تراخيــص االســتثامرات األجنبيــة يف 

العــام 2022، نتيجــة جهــود تعزيــز االســتثامر األجنبي املبــارش وجهود 

تصحيــح أوضــاع مخالفــي نظــام مكافحــة التســرت التجــاري، كــام مكنــت 

ــع  ــدة للتوس ــعودية الرائ ــرشكات الس ــن ال ــدًدا م ــج ع ــود الرنام جه

عــى املســتوى املحــيل واإلقليمــي والعاملــي، مــام أســهم يف 

اســتمرار تعــايف االقتصــاد يف اململكــة وتحقيــق معــدالت منــو تعــد 

ــرى.  ــادات الك ــن واالقتص ــن دول العرشي ــن ب األرسع م

واســتكاماًل لتلــك الجهــود عملــت وزارة االســتثامر مــن خــالل مبــادرات 

ــم  ــرات التفاه ــن مذك ــدد م ــع ع ــى توقي ــي ع ــول الوطن ــج التح برنام

والتعــاون بــن جهــات عامليــة ومحليــة، ستســهم يف تحفيــز البيئــة 

ــة. ــتثامرية يف اململك االس
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يف  االســتثامرية  البيئــة  تحفيــز 

اململكــة

إلنشــاء مــرشوع متكامــل لتوطــن التصنيــع ونقــل تكنولوجيــا قطــاع األدويــة 

ــة ــة إىل اململك ــة الصحي والرعاي

لبنــاء القــدرات املحليــة وتنميــة التجــارة اإللكرونيــة وجــذب مامرســات 

مســتدامة  اســتثامرية 

مذكرة تفاهم مع رشكة GSK  للرعاية الصحية

مذكرة تفاهم مع رشكة أمازون 

أبرز اتفاقيات تحفيز االستثامر لعام 2022
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يف  االســتثامرية  البيئــة  تحفيــز 

اململكــة

للمشــاركة يف إنشــاء مراكــز التميــز يف العــاًلج بالخاًليــا والجينــات مــع معاهد 

بحثيــة رائــدة يف اململكــة، وبنــاء رشاكات وتقديــم حلــول مبتكــرة تــرع مــن 

وصــول املريــض إىل الطــب التحويــيل  

مذكرة تفاهم مع رشكة نوفارتس األدوية 

بالرشاكــة مــع وزارة النقــل والخدمــات اللوجســتية وهيئــة الطــران املــدين 

ــتثامرية  ــرص االس ــاف الف ــدف استكش ــوي به ــط الج ــي للرب ــج الوطن والربنام

ــة ــوي يف اململك ــل الج ــاع النق يف قط

مذكرة تفاهم مع الطريان االقتصادي “ويز أير” 
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يف  االســتثامرية  البيئــة  تحفيــز 

اململكــة

ــة  ــن صناع ــدف توط ــة به ــة باململك ــة والخاص ــات الحكومي ــن الجه ــدد م وع

ــات املركب

مذكرة تفاهم مشرتكة مع رشكة لوسيد موتورز 

إلنشــاء مــرشوع رشاكــة مــع رشكــة نابكــو الوطنيــة لبنــاء مصنــع رقائــق 

الخــر      رأس  يف  األملنيــوم 

  INDEVCO مذكرة تفاهم مع مجموعة
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يف  االســتثامرية  البيئــة  تحفيــز 

اململكــة

للمســاهمة يف فتــح آفــاق جديــدة يف عــامل الــذكاء االصطناعــي يف 

الحيويــة التكنولوجيــا 

مذكرة تفاهم مع رشكة إنسيليكو الطبية 

املتخصصــة يف مجــال املنتجــات الكيميائيــة التحويليــة يف التشــييد والبنــاء، 

لبحــث ســبل التعــاون والتوطــن يف اململكــة

 Mapei SPA مذكرة تفاهم مع رشكة
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يف  االســتثامرية  البيئــة  تحفيــز 

اململكــة

ســادس أكــرب رشكــة متتلــك سلســلة مقاهــي عامليــة، ملنحهــا حــق امتيــاز 

ــة ــا يف اململك ــاح 150 فرًع ــرصي الفتت ح

ورشكة  الدولية  املتطورة  الوسائل  مؤسسة  بني  اتفاقية 
أمازون كافيه

الرائــدة يف مجــال الدراســات واألبحــاث الجينيــة، إلنشــاء مركــز الجينــوم 

الســعودي األملــاين الحديــث يف الريــاض

الرقمية  الدمام والرشكة  رشاكة بني رشكة وادي 
 Arcensus األملانية
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يف  االســتثامرية  البيئــة  تحفيــز 

اململكــة

بالتعــاون مــع املركــز الوطنــي للتنميــة الصناعيــة، لبحــث الفــرص االســتثامرية 

باململكــة بقطــاع صناعــة مكونــات وقطــع الســيارات وغرهــا مــن الصناعــات 

الواعــدة

 Motherson مذكرة تفاهم مع رشكة

لتطوير وجذب الفرص االستثامرية يف أبرز القطاعات الحيوية

مذكرة تفاهم مع مركز امللك عبدالله املايل 
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يف  االســتثامرية  البيئــة  تحفيــز 

اململكــة

لتعزيــز التعــاون والرشاكــة مــع القطــاع الخــاص لتحقيــق التكامــل االقتصــادي 

وتوحيــد الجهــود لتحســن بيئــة االســتثامر يف اململكــة

مذكرة تعاون مع اتحاد الغرف السعودية 

لدعــم منظومــة االســتثامر مــن خــاًلل تطويــر التعليــم اإللكــروين يف 

اململكــة عــن طريــق املواءمــة بــن االســراتيجية واإلجــراءات والخدمــات بــن 

ــن الجهت

مذكرة تفاهم مع املركز الوطني للتعليم اإللكرتوين
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يف  االســتثامرية  البيئــة  تحفيــز 

اململكــة

بهــدف خلــق وتطويــر الفــرص االســتثامرية يف قطــاع التعليــم وتبــادل 

اإلبداعيــة واملهــارات  والبحــوث  الخــربات 

مذكرة تفاهم مع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

بهــدف دعــم ومتكــن األكادمييــة يف تطوير الفرص االســتثامرية واســتقطاب 

أبــرز الــرشكات الرياضيــة العامليــة لبــدء وتوســيع اســتثامراتها يف اململكــة

اتفاقية تعاون مشرتك مــع الرشكة الرياضيــة الدوليــة 
وأكادميية يوفنتوس اإليطايل 
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يف  االســتثامرية  البيئــة  تحفيــز 

اململكــة

بهدف بحث سبل التعاون لدعم إنشاء مجمع تجــاري بالرشاكـة مــع مشغــل 

أجنبي

مذكرة تفاهم مع مجموعة صالح سليامن الراجحي 

الستكشاف واستخراج املعادن الثمينة ومعادن األساس ومعالجتها وتصفيتها

اتفاقيــة رشاكــة استثامرية بني مجموعة عجـالن وإخوانه 
القابضة ومجموعة نورينكو الصينية  
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ــادة مســـــــاهمة املنشــآت  زيــــ

ــرة واملتوســـطة فـــي  الصغــــ

ــاد  االقتص

تعــد املنشــآت الصغــرة واملتوســطة أحــد أهــم محــركات النمــو االقتصــادي، 

ــباب  ــات الش ــه طاق ــاع وتوجي ــم هــذا القط ــى دع ــة 2030 ع ــت رؤي ــد حرص وق

نحــو ريــادة األعــامل وإعطــاء دور أكــرب للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة مــن 

خــاًلل مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي، أمثــرت تلــك الجهــود يف مضاعفــة 

أعــداد املنشــآت الصغــرة واملتوســطة منذ إطــاًلق الرؤيــة، لتتجــاوز 1.1 مليون 

منشــأة بنهايــة 2022، ويســعى الربنامــج لدعــم منــو تلــك املنشــآت وإزالــة 

ــح،  ــة واللوائ ــل األنظم ــل وتعدي ــى التموي ــول ع ــهيل الحص ــق وتس العوائ

باإلضافــة إىل دعــم وتطويــر حاضنــات ومرعــات األعــامل وبرامــج التدريــب، 

الناتــج املحــيل  ورفــع مســاهمة املنشــآت الصغــرة واملتوســطة يف 

ــام 2030. ــول ع ــاميل إىل 35% بحل اإلج
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429,026
20162018

2021

2017

2022

2019

2020

أعداد املنشآت الصغرية واملتوسطة يف اململكة

414,423

1,141,733

447,577

738,151

531,644

649,127



إطاًلق حاضنة املحتوى الرقمي

ــاع  ــامل وصن ــدات األع ــرواد ورائ ــزاً ل ــاً متميّ ــاً رقمي ــج 16 مرشوع تخري
املحتــوى الســعودين مــن حاضنــة املحتــوى الرقمــي، مبشــاركة 22 

ــة. ــة متخصص رشك

16
مرشوعــاً رقميــاً

22
رشكــة مشاركــة

أهــداف الحاضنـــة

تحويــل أفكــار رواد األعمــال فـي مجال اإلعاًلم 

املرئـي واملسموع إىل مشاريع رقمية واعـدة
1

تنميــة االستثمـــار فـــي القطــــــاع اإلعاًلمــي 

للمنشـــــــآت الصغيــــــرة واملتوسـطــــــــــة
3

متكن أصحاب القطاع واملستهدفن 

من صناعة محتـوى إيجابــي هــادف
2
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بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء عــى نظــام بنــك املنشــآت الصغــرة 
الصغــرة  املنشــآت  متويــل  ضــامن  برنامــج  ونقــل  واملتوســطة 
ــطة  ــرة واملتوس ــآت الصغ ــة للمنش ــة العام ــن الهيئ ــطة م واملتوس
ــاطه بـــ6  ــك نش ــدأ البن ــطة، ب ــرة واملتوس ــآت الصغ ــك املنش إىل بن
منتجــات متويليــه، و15 اتفاقيــة تعــاون ورشاكــة مــع قطــاع التمويــل 
تصــل قيمتهــا إىل 3 مليــار ريــال ســعودي، ليكــون نقطــة بدايــة نحــو 
توفــر التمويــل الــالزم للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة، للمســاعدة 
عــى النمــو وتحقيــق اقتصــاد مزدهــر وفقــاً ملســتهدف رؤيــة 

اململكــة  2030.

إطــاًلق بنــك املنشــآت الصغــرة 

واملتوســطة

6 منتجات متويلية تراعي اختالفات القطاع وتحدياته واحتياجاته

ــل  ــج متويــــــــ منتــــــ

املتاجـــــر اإللكرونيــــة
1

منتج بطاقة ائتامن املنشآت 

الصغيــــرة واملتوسطـــــة
6

ــج التمويـــل  منتــــــــــ

متناهـــــــي الصغــــــر
2

منتج التمويــل املتجدد 5

منتــــــج متويـــــــل رأس 

العامــــــــــل املــــــــال 
3

منتــــــــــج التمويـــــل 

متوســــــــــط األجـــــل
4
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ــز  ــة وتعزي ــية اململك ــع تنافس رف

ــا ــا عامليً مكانته

عمــل برنامــج التحــول الوطنــي منــذ انطالقتــه عــى إجــراء أكــر مــن 750 
ــا بهــدف تنميــة القطــاع الخــاص يف اململكــة، بالتعــاون  إصالًحــا اقتصاديً
مــع الجهــات الحكوميــة املعنيــة ســعيًا لتســهيل مامرســة األعــامل 
لــرواد األعــامل واملســتثمرين، أســهمت تلــك اإلصالحــات يف تحســن بيئة 

ــة.  ــية اململك ــز تنافس ــعودي وتعزي ــتثامر الس االس

إصاًلحات ترشيعية وتنظيمية تسهيل اإلجراءات وأمتتتها1 تحسن بيئة األعامل2 3

تعزيـــز مشاركـــة املــــرأة 

فـي التنميـــة االقتصاديــة
4

تنافسيــــة اململكــــة فـــي املؤشـــرات العامليــة

لالرتقاء برتتيب اململكة يف املؤرشات والتقارير العاملية ذات 

العالقة، تأسس املركز الوطني للتنافسية يف 2019 لدراسة 

املعوقات والتحديــات التـي تواجــه القطاع العام والخاص 

الحلول واملبادرات والتوصيات  وتحديدها وتحليلها، واقرتاح 

ومتابعة تنفيذها، وإطالق جيل جديد من اإلصالحات الترشيعية 

واإلجرائية، لإلسهام يف انتقال االقتصاد إىل مرحلة اإلنتاجية 

واالستدامة والشمولية والتنافسية العاملية.

املرتبة 24
يف الكتاب السنوي للتنافسيـــة 
العامليـــة 2022 الصـــــادر عـــــن 
املعهد الدويل للتنمية اإلداريـة

املرتبة 36
فــــي تقريـــــر التنافسيـــــــــــة 
العاملــــي 2019 الصــــــادر عـــن 
املنتدى االقتصـــادي العاملــي

الدرجة 
100/80

فـــي تقريـــر املـــرأة وأنشطـــة 
األعمـال والقانـون 2022 الصـــادر 
عـــن مجموعـــة البنـــك الدولــي
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تسهيل إجـراءات مامرسة األعمـال

لتســهيل إجــراءات بــدء ومزاولــة األعــامل االقتصاديــة، أُطلِــق املركــز 
الســعودي لألعــامل يف 2019 ليكــون الوجهــة املوحــدة لــرواد األعــامل 
واملســتثمرين، حيــث يقــدم املركــز جميــع الخدمــات ذات الصلــة باألعــامل 

ــة. ــات الدولي ــر املامرس ــل معاي ــاً ألفض وفق

تعمل املنصة بالتعاون مع جميع الجهات املعنية لتسهيل 

إجراءات مامرسة األعامل ورقمنتها:

16
فـرع للمركز السعــــودي لألعامل 
فـي 13 مدينــــة حــــول اململكـة

750+
خدمـــــة معنيـــــــة بقطـــــــــــاع 

األعمـــال

58+
ممثل للجهــات الحكوميــة فــــي 

املركز

أبرز جهود املركز السعودي لألعامل لعام 2022

املنصة املوحدة 
لقطاع األعمـــال

عمل املركز مع الجهات املعنية يف قطاع األعامل عىل عدد 

من اإلصالحات لتسهيل رحلة املستثمر، شملت تخفيض تكاليف 

عدد من الرتاخيـص وتعديــل أو إلغــاء عدد مــن االشرتاطـات

إصالحات تسهيل 
رحلة املستثمر

بدأ املركز السعودي لألعامل يف تقديم خدمات قيمة مضافة 

يف فروعه، حيث وقع املركز اتفاقيات مـع 10 جهات داعمة 

للمستثمريـــن فـــي قطاعــات: 

البنوك - التأمني - االتصاالت - التمويل – االستشارات القانونية

تقديم خدمات 
القيمة املضافة 

بدء األعمـــال التجارية من خاًلل فتح مؤسســات أو تأسيس 

رشكات وفتح ملفات مع الجهــــات الحكومية املعنيـــــة
1

مزاولــة األعــامل التجاريــة بإصــدار الراخيــص التشغيليـــة 

الاًلزمـــة والخدمــــات األخـــرى
2

إنهاء العمــل التجاري بشطب الســـــــجل التجـــــــاري 

وإغـــاًلق امللفــات لدى الجهات الحكوميـــــة املعنيــة
3
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الحامية يف مامرسة األعامل

ــل  ــة عم ــامل التجاري ــة األع ــة يف مامرس ــتوى الحامي ــع مس ــعيًا لرف س
برنامــج التحــول الوطنــي عــى تنظيــم إجــراءات اإلفــالس مــن خــالل إصــدار 
نظــام اإلفــالس، الــذي يهــدف إىل متكــن املديــن مــن تنظيــم أوضاعــه 
املاليــة ومعــاودة نشــاطه، مــع مراعــاة حقــوق الدائنــن، باإلضافــة إىل 
إنشــاء لجنــة اإلفــالس مبشــاركة عدد مــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقة.

أبرز الجهود لعام 2022

لتوفري املعلومـات والوثائــق إلمتــام إجـــراءات اإلفــالس 

مبا يحقق رفع مستــوى جــودة البيانــات، وتقليل تكلفتها، 

واختصار وقت الحصول عليها.

توقيــع مذكــريت 
تفاهــم 

إطالق النظام اإللكرتوين لتأهيل املامرسني يف إجراءات اإلفالس وتدريبهم

ــالم ــات االستعــ ــة عمليــ ــدة وزارات ألمتتـــ ــع عـــ ــي مــــ ــط اإللكرتونـــــ الربـــ

وزارة العدل لخدمة االستعاًلم عن الصكوك 5

والتنميــــة  البرشيــــة  املـــوارد  وزارة 

االجتامعيـــة لخدمــة بيانــات العامليــــن
2

املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة 

لخدمــة الحالة الوظيفيـــة
1

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

لخدمـة االستعاًلم عن رخــــــص املحـــاًلت
3

وزارة التجــارة لخدمــة االستعـــاًلم عـــن 

الســجاًلت التجاريــة وبيانــــات املديـــن
4

98 برنامج التحول الوطني | التقرير السنوي



مزدهــر  اقتصــاد  إىل  والوصــول  األعــامل  ريــادة  فــرص  لتنميــة 
ــات  ــل العقب ــى تذلي ــي ع ــول الوطن ــادرات التح ــت مب ــتدام، عمل ومس
الجهــود  تلــك  تضمنــت  واســتدامته،  الخــاص  القطــاع  منــو  أمــام 
مكافحــة التســرت التجــاري الــذي يعــد أحــد أكــر التحديــات التــي تعيــق 
ــآت  ــاب املنش ــص أصح ــامل، باألخ ــي ورواد األع ــاد الوطن ــو االقتص من
الصغــرة واملتوســطة، كــام عمــل الرنامــج أيًضــا عــى تعزيــز فــرص 
ريــادة األعــامل مــن خــالل عــدد مــن اإلصالحــات اإلجرائيــة والتنظيميــة، 
ــاز  ــطة االمتي ــجيع أنش ــة، وتش ــارة اإللكرتوني ــجيع التج ــا تش ــن أبرزه م

التجــاري يف اململكــة وتنظيمهــا.

تعزيز الفرص لرواد األعامل

 االمتيــاز التجـاري

160+
يف  نشـــرها  تم  تجاريـــة  عالمة 
للرتويج  التجاري  االمتـياز  منصة 

لفرص االمتياز لديها

52
عالمـة تجاريــــــة تــــم تطويرهـا 
التجاري  االمتياز  بنظام  للعمـل 
من خالل برنامـج طمـــــوح لالمتياز 

التجاري
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تشجيع التجارة اإللكرونية

عمــل مجلــس التجــارة اإللكرتونيــة مبشــاركة 16 جهــة حكوميــة عــى 
عــدد مــن املبــادرات التــي ســاهمت يف تطويــر البنيــة التحتيــة 

ــة:  ــارة اإللكرتوني للتج

ــال  ــر مج ــدويل لتطوي ــك ال ــة البن ــة كمنظم ــر الربحي ــامت غ ــع املنظ ــاء رشاكات م بن

التجــارة اإللكرونيــة يف اململكــة وتعظيــم االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة

تحســن بيئــة املدفوعــات للمتاجــر اإللكرونيــة وتســهيل فتــح الحســابات البنكيــة 

ــم  ــدم معاملته ــة وع ــجاًلت التجاري ــيل الس ــن حام ــة م ــارة اإللكروني ــامريس التج مل

ــورة ــة الخط ــابات عالي كحس

الاًلزمــة  األدوات  لتوفــر  االلكرونيــة  للتجــارة  الوطنيــة  املنصــة  وتشــغيل  تطويــر 

لدعــم رواد األعــامل والــرشكات الصغــرة والكبــرة لبــدء وإكــامل رحلتهــم يف التجــارة 

اإللكرونيــة

تفعيـــل العنـوان الوطنـي املختصـر يف تقديـــم الخدمـات الربيديــة وتوصيل الطلبات، 

لضــامن عمليــة توصيــل سلســة للعميل

إطــاًلق مرعــة التجــارة اإللكرونيــة وإقامــة املعســكر التدريبــي مبشــاركة 40 رشكــة 

ناشــئة مميــزة وانضــامم 12 منشــأة لربنامــج املرعــة للدفعــة األوىل

تحســن بيئــة الخدمــات اللوجســتية يف التجــارة اإللكرونيــة وإصــدار ترخيــص نقــل 

ــا ــة فوريً ــرود املحلي الط

ــة  ــواق اإللكروني ــر األس ــم تطوي ــدة لدع ــة الرائ ــرشكات الوطني ــم ال ــج دع ــاًلق برنام إط

املحليــة يف 5 مجــاالت مســتهدفة: الصحــة، التعليــم، الثقافــة، الســياحة، منــط الحيــاة
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حاميــة امللكية الفكرية

ــى  ــي ع ــول الوطن ــج التح ــل برنام ــة، عم ــة عادل ــة تجاري ــق بيئ ــعيًا لخل س
عــدد مــن املبــادرات النوعيــة التــي أســهمت يف تأســيس وإنشــاء عــدد 
مــن الهيئــات والرامــج، للوصــول إىل بيئــة تجاريــة تحفــظ حقــوق امللكية 
ــه  ــدم ل ــه، وتق ــه حقوق ــن ل ــتهلك وتضم ــالمة املس ــزز س ــة، وتع الفكري

أفضــل الخدمــات واملنتجــات.

+11 ألف
وثيقـــة حاميـــة بـــراءة اختــــراع

+10 ألف
وثيقــة حاميــة تصميــم صناعي

إىل  الفكريــــــة  للملكيــــة  السعوديـــة  الهيئـــة  تهــدف 

تنظيــــم مجــــاالت امللكيـــــة الفكريــــة فـــي اململكـــة 

وإنفاذهــا  وحاميتهـــا  ورعايتهــا  وتنميتهــا  ودعمهــا 

واالرتقـــاء بهـــا وفقـــاً ألفضـــل املامرســـات العامليــــة.

تسهم هيئة امللكية الفكرية يف:

أبرز جهود حامية امللكية الفكرية يف 2022

حقـــــوق  حاميـــــــــة 

ــة الفكريــــة امللكيـــــ
2

ــة  ــح اململكـــــة يف مجــال امللكيــ ــة مصالــــــ حاميـــــــ

ــدويل ــتوى ال ــى املســــ ــة ع الفكري
1

املساهمة يف تعزيز القدرة التنافسية لاًلقتصاد الوطني 3
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حاميــة االقتصــــاد الوطنـــي 

واملسـتهلك

يعمــل مركــز اســتدعاء عــى تعزيــز ســاًلمة املســتهلك 

وضــامن وحفــظ حقوقــه، مــن خــاًلل:

استدعاء املنتجات املعيبة 

مـــن الســــوق املحلـــي
1

تبادل املعلومـات مـع مراكـز 

االستدعاء اإلقليمية والدولية
4

متابعـــة إصــــاًلح أو سحـــل 

املنتجــات املعيبــة
2

مشـاكــــــــــل  متابعــــــة 

ــا ــا ودوليً ــات محليًـــ املنتج
5

متابعة شكاوى املستهلكن 

عن عيوب التصنيع
3

وتشــغيل  إدارة  عــى  تقديــر  منظومــة  تعمــل 

وتنظيــم عمليــات تقييــم أرضار حــوادث املركبــات 

وفــق  عاليــة،  واحرافيــة  ومبهنيــة  إلكرونيًــا 

بهــدف: العامليــة،  واملقاييــس  املعايــر  أفضــل 

تسهيل إجراءات تقدير 

أضــرار املركبـــات
1

تريع عمليات التعويض  4 اختصـــــار اإلجــــراءات  3

تقديـــــــم الخدمــــــات 

للمركبــــات املؤمنــــة
2
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تحســن جــودة وســاًلمة املنتجــات 

يف اململكــة

ــات  ــاًلمة املنتج ــز س ــليم إىل تعزي ــج س ــدف برنام يه

ــات  ــول املنتج ــن دخ ــد م ــاًلل الح ــن خ ــوق م يف الس

ــر. ــة للمعاي ــر املطابق غ

ــج  ــق برنام ــا، أطل ــع جودته ــة ورف ــات يف اململك ــالمة املنتج ــز س لتعزي
التحــول الوطنــي عــدًدا مــن الرامــج مــن خــالل الهيئــة الســعودية 
للمواصفــات واملقاييــس والجــودة، لضــامن جــودة املنتجــات ومطابقتهــا 

ــر. للمعاي

%81.5
نسبــــة السلــــــــع املطابقــــة 

للمواصفات فـي اململكة
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تحســن جــودة وســاًلمة املنتجــات 

يف اململكــة

يعمل برنامج تقييــس عى تنظيـــم أعمــال 
املعايرة القانونية، ومطابقة أجهزة القياس 

القانونية لألنظمة واللوائــح.

 24 شهــــادة اعتمــــاد 

وطنيه لطرازات جديـــدة 

مــــن أدوات القيـــــاس

التحقـق مــن معايــرة

إصـــــدار

أبرز جهود الربنامج لعام 2022

+41 ألف
مضخــة وقــود

+11 ألف
ميــــزان

+300 ألف
 عـداد كهربائــي جديـد
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إصاًلحات ترشيعية

ســعيًا نحــو تطويــر بيئــة األعــامل التجاريــة  مبــا يحقــق التنميــة 
املســتدامة، عمــل برنامــج التحــول الوطنــي منــذ انطالقتــه عــى عــدد 
مــن اإلصالحــات الترشيعيــة والتطويريــة التــي تهــدف إىل تذليــل 
العقبــات أمــام تنميــة القطــاع الخــاص وتحفيــز منــوه، وذلــك مــن خالل 
ــة،  ــا التنفيذي ــة ولوائحه ــة التجاري ــن األنظم ــدد م ــث ع ــالق وتحدي إط
مــن أبرزهــا نظــام االمتيــاز التجــاري، ونظــام الرهــن التجــاري، ونظــام 
مكافحــة التســرت الجديــد، ونظــام التجــارة اإللكرتونيــة، واســتكمل 
ــد،  ــرشكات الجدي ــام ال ــدار نظ ــام 2022 بإص ــوده يف ع ــج جه الرنام

ــة. ــهده اململك ــذي تش ــادي ال ــول االقتص ــة التح ملواكب

أبرز أهداف نظام الرشكات الجديد

تيســــر اإلجـــــــــراءات 

واملتطلبات النظاميـــة 

لتحفيـــز بيئــة االعمـال

1

تحقيـــق التـــوازن بن أصحـــــاب 

املصالح الخاضعن ألحكام النظام 

والحـد مــن املخاطــر ذات الصلــة

4
تطويــر البيئــة النظاميــة للعمــــل غر الربحــــي مبا 

يحقـــــق استقــرار الرشكــــات غيــر الربحيـة وزيادة 

منوهـــا

5

توضيــــح املبــــــادئ واألحــكام 

ــات  ــن املنازع ــد مـ ــية للح األساس

بيـــــن كافــــة أصحــــاب املصالــــح

6

تعزيز حوكمـة الرشكـات 

وفقاً ألفضل املامرسات 

الدوليــة

3
تســهيل جذب رؤوس األمـوال، 

وتوفر مصادر التمويل طويلـة 

االجـل بأقـــل التكاليـــف

2
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مكافحة التسر التجاري 

أطلقــت وزارة التجــارة الرنامــج الوطنــي ملكافحــة التســرت التجــاري، 
ــادرات برنامــج التحــول الوطنــي، للقضــاء عــى التســرت  وهــو أحــد مب
ــات،  ــة القطاع ــاري يف كاف ــش التج ــار الغ ــن انتش ــد م ــاري والح التج
ويهــدف هــذا إىل زيــادة فــرص مامرســة العمل التجــاري واالســتثامر 
وتكثيــف الرقابــة وفــرض األنظمــة والترشيعــات ورفــع مســتوى 

ــتهلك.  ــف املس ــي وتثقي الوع

تؤدي مكافحة التسرت التجاري إىل: 

عمــل  ورشــة   35 عقــد 

ــن  ــع الراغبيـ ــاء مـ ولقــ

بتصحيــــح أوضاعهــــم 

3

مبـــــادرة   60 إطــــاًلق 

ملعالجــــــة طلبــــــات 

التصحيـــح والتستـــــــر 

6

وظيفــــــة  استحـــداث 
تُعنــى مبكافحــة التســر 

التجاريــة  البنــوك  يف 

7

+134 ألـــف جولـــــة 
تفتيشيــة رقابيــــة

4

تصحيــح أوضــاع +19 ألــف 

ســجاًًل تجاريـًـا
2

خدمـــــــــة  تطويــــــر 

لتصحيــــح  إلكرونيـــــة 

املتسرتيــــن  أوضـــــاع 
5

زيـــــــــــادة 

اإليـــــــرادات 

تحقيق املنافسة 

العادلة

ارتفاع عدد 

العاملة النظامية 

منو الناتج 

املحيل 

إنجازات الربنامج الوطني ملكافحة التسرت التجاري يف 2022

1

 1.4+ وتحليــل  دراســة 

مليــون ســجل تجــاري 
ورخصــة بلديــة لتصحيــح 

أوضاعهــا
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تشغيل مركز االتصال والتواصل 

املوحد

بــدء تشــغيل مركــز االتصــال والتواصــل املوحــد، الــذي يُعنــى بدعــم 
قنــوات التواصــل مــع املواطنــن ومجتمــع األعــامل، بهــدف االرتقــاء 
بجــودة خدمــات وزارة التجــارة املقدمــة للمســتهلكن ورواد األعــامل 
ــدار  ــى م ــز ع ــل املرك ــر، ويعم ــت أق ــم ويف وق ــف فئاته مبختل
الســاعة لخدمــة العمــالء والــرد عــى استفســاراتهم ورفع الشــكاوى 
الخاصــة بهــم ومعالجتهــا، وكذلــك تطويــر جــودة العمليــات املقدمــة 

للعمــالء باملركــز مــن خــالل املتابعــة الشــاملة لــألداء. 

لقطــاع األعمــــــال لقطــاع املستهـلك

يعمل املركز طــوال 

أيام األسبوع وعى 

مدار الساعة

يعمل املركز 5 أيام 

يف األسبوع 

مكاملات مركز اتصال األعامل

+1.2 مليون
مكاملـــــة فـــــي 2022
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تطوير الرشاكات االقتصادية

يســعى برنامــج التحــول الوطنــي إىل تطويــر 
مــع  وعامليــة  إقليميــة  اقتصاديــة  رشاكات 
الــرشكاء الذيــن ميثلــون مــع اململكــة تكامــالً 
اقتصاديًــا قويًــا، لتكويــن عالقــات يف مختلــف 
ــالل  ــن خ ــة، م ــات االقتصادي ــاالت والنطاق املج
يف  االســتثامر  ومبــادرات  فــرص  تحديــد 
ــن  ــا يضم ــة، مب ــة املختلف ــاالت االقتصادي املج
تعزيــز ورفــع مكانــة اململكــة االقتصاديــة 

ــا. ــا وعامليً ــا وإقليميً خليجيً

ية
اد

ص
قت

ت ا
كا

رشا
بع

سا
 ال

عد
لب

ا

دعم الرشكات الوطنية لتعزيز  	
ريادتها عامليًا

تطوير العالقات االقتصادية  	
اإلقليمية

تطوير الرشكات املحلية الواعدة إىل  	
رشكات رائدة إقليميًا وعامليًا

تطوير العالقات االقتصادية مع  	
الرشكاء العامليني

الدفع مبسرية التعاون بني دول  	
مجلس التعاون الخليجي

األهداف االسرتاتيجية
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ســعيًا لتعزيــز مكانــة اململكــة اقتصاديـًـا، وجــذب املســتثمرين األجانب 
ــة يف وزارة  ــعودية ممثل ــة الس ــة العربي ــت اململك ــن، عمل واملحلي
االســتثامر عــى تعزيــز العالقــات االقتصاديــة بــن اململكــة ودول 
ــات  ــن املنتدي ــدد م ــاركة يف ع ــتضافة واملش ــالل اس ــن خ ــرى، م أخ
واللقــاءات التــي نتــج عنهــا اتفاقيــات تســهم يف تعزيــز مكانــة 
فرديــة  اجتامعــات  تنســيق  إىل  باإلضافــة  االقتصاديــة،  اململكــة 
ــدة  ــدة والواع ــعودية الرائ ــرشكات الس ــن ال ــة م ــة ملجموع وجامعي

لدعمهــا يف تحقيــق الريــادة اإلقليميــة والعامليــة.

رشاكات اقتصادية 
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نتــج عــن املنتــدى توقيــع 16 اتفاقيــة ومذكــرة 

والطاقــة  الطاقــة  قطاعــات  يف  تفاهــم 

ــات  ــا والصناع ــة والتكنولوجي ــددة والصح املتج

املتقدمــة واألبحــاث والتطويــر.

منتدى االستثامر 
السعودي الكوري 

نتــج عــن املنتــدى إطــاًلق مجلــس األعــامل 

الســعودي اليونــاين، كــام ُعقــد عــدد مــن 

االجتامعــات االســتثامرية الثنائيــة بــن الرشكات 

أكــرث مــن  الســعودية واليونانيــة مبشــاركة 

100 مــن قــادة األعــامل مــن القطاعــن العــام 

والخــاص.

منتدى االستثامر 
السعودي اليوناين

فــي الريــاض



75
مشـاركًـا  فــــي الوفــــد 
السعــودي ميثلون عدداً 
مـن الجهــات الحكوميـــة 

والقطـاع الخــاص

36+
اجتامًعــا حكوميًـــا

150+
اجتامًعـا بيـــن رشكـــــات 

القطـاع الخـــاص
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نتــج عــن املنتــدى توقيــع اتفاقيــة اســتثامرية 

ــة  ــن الطاق ــة نح ــن رشك ــة ب ــال الطاق يف مج

نيكــوال  أوفيســيني  ورشكــة  املحــدودة 

وصناعــة  الحديــد  صقــل  بهــدف  جالبــريت 

الفلنجــات.

منتدى االستثامر 
السعودي اإليطايل 

تضمــن املنتــدى اجتامعــات ثنائيــة بــن رشكات 

ومســتثمرين مــن الجانبــن، مبشــاركة ممثــيل 

ــدى  ــد املنت ــي، ويع ــن دول الكاريب ــة م 16 دول

دول  مــع  واحــدة  دولــة  يجمــع  الــذي  األول 

ــة. ــي املختلف الكاريب

منتدى االستثامر 
السعودي الكاريبي 



21
استثامريــــــة  اتفاقيـــة 
بني رشكـــات سعوديــــة 

ويونانيـة 

12
اتفاقية حكومية 

30
رشكــة سعوديــة رائــدة 
وواعــدة مشاركــة فــي 

امللتقـى
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نتــج عــن امللتقــى توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات 

الحكوميــة باإلضافــة إىل اتفاقيــات اســتثامرية 

ــات  ــة يف قطاع ــعودية ويوناني ــن رشكات س ب

حيويــة.  

ملتقى االستثامر 
السعودي اليوناين 

فـــي أثينــا

نتج عــن املجلس توقيــع 14 اتفاقية اســتثامرية 

ــات  ــن جه ــية ب ــات الرئيس ــف القطاع يف مختل

ســعودية وأوزبكيــة مــن القطــاع الحكومــي 

ــة. ــددة وحيوي ــاالت متع ــاص يف مج والخ

مجلس األعامل 
السعودي األوزبيك 
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20 رشكــة  أكــرث مــن  االجتــامع بحضــور  ُعقــد 

ســعودية رائــدة وواعــدة لديهــا الرغبــة يف 

االســتثامرية  الفــرص  واستكشــاف  التوســع 

32 جهــة مــن القطــاع  الجديــدة، ومبشــاركة 

العــامين. الخــاص 

الطاولة املستديرة 
السعودية العامنية

شــهد امللتقــى توقيــع 13 اتفاقيــة اســتثامرية 

يف عــدة قطاعــات ذات اهتــامم مشــرك، مــن 

أبرزهــا: الرياضــة، اإلعــاًلم، الصحــة واألدويــة، 

امللتقــى  أعــامل  تضمنــت  كــام  الزراعــة، 

القطاعــات  أبــرز  جلســات حواريــة ملناقشــة 

االســتثامرية الواعــدة بــن البلديــن يف مجاالت 

البروكيامويــات، والطاقــة املتجــددة، وتحليــة 

ــة  ــذايئ، إضاف ــن الغ ــن، واألم ــاه، والتعدي املي

إىل اســتعراض أبــرز تطــورات بيئــة األعــامل يف 

اململكــة واملشــاريع الكــربى املرتبطــة برؤيــة 

اململكــة 2030.

ملتقى االستثامر 
السعـــــــــــودي 
الكازاخستانـــــي



أكوابــاور، صافــوال، مجموعــة املهيــدب، بنــك الرياض، 

تكنولوجيــا الصحــراء، البحــري، التنمية

أبرز الرشكات السعودية املشاركة 

113 برنامج التحول الوطني | التقرير السنوي

رئيــس  العهــد،  ويل  زيــارة  هامــش  عــى 

مجلــس الــوزراء األمــر محمــد بــن ســلامن بــن 

عبــد العزيــز، جمهوريــة مــرص العربيــة، وقّعــت 

مجموعــة مــن الــرشكات الســعودية الرائــدة 

وعــدد مــن الجهــات االســتثامرية الحكوميــة 

االتفاقيــات  مــن  عــدداً  املرصيــة  والخاصــة 

بقيمــة اســتثامرات تتجــاوز 29 مليــار ريــال، يف 

التكامــل  الراميــة إىل  الجهــود  إطــار تعزيــز 

والتعــاون بــن البلديــن الشــقيقن وتعزيــز 

االســتثامرات وزيــادة املشــاريع املشــركة بن 

الــرشكات الســعودية واملرصيــة.

توقيـــع 14 اتفاقيــة 
بني القطــاع الخـــاص 
السعودي واملرصي

شــهد املنتــدى عــدًدا مــن االجتامعــات مــع 

ــدى  ــدة يف منت ــدة وواع ــعودية رائ رشكات س

ــل”،  ــتثمر يف الربازي ــيل “اس ــتثامر الربازي االس

فخامــة  بحضــور  ديب  مدينــة  يف  املنعقــد 

رئيــس جمهوريــة الربازيــل الفيدراليــة.

منتدى االستثامر 
الربازييل



شــهد املنتــدى لقــاًء ثنائيًــا يهــدف اىل تعزيــز 

الرشاكــة وتعميــق التعــاون االقتصــادي يف 

ــن،  ــن البلدي ــتثامرية ب ــات االس ــف القطاع مختل

مبشــاركة 110 مــن قــادة األعــامل مــن القطاعن 

العــام والخــاص، كــام تــم عقــد 42 اجتامعــا 

الســعودية  الــرشكات  عــدد مــن  بــن  ثنائيــاً 

والنمســاوية، وتوقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن 

مجموعــة إقليــد الســعودية وجامعــة فيينــا 

ــارات  ــب SDO لاًلستش ــيك ومكت ــة نيامتش ورشك

الهندســية لألبحــاث ونظــم البنــاء النمســاوية، 

بهــدف تطويــر نظــم بنــاء عاليــة الجــودة فيهــا 

ــة  ــم البيئي ــع النظ ــة م ــة متوافق ــات حديث تقني

ــة. العاملي

منتدى االستثامر 
السعودي النمساوي 

يف إطــار تعزيــز العاًلقــات االقتصاديــة بــن 

اململكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحرين 

ــن  ــات ب ــدة اجتامع ــيق ع ــم تنس ــقيقة، ت الش

مجلــس التنميــة االقتصادية البحرينــي ورشكات 

ســعودية رائــدة لبحــث ســبل التعــاون وتعزيــز 

االقتصــاد بــن البلديــن مــن خــاًلل مناقشــة 

ــا  ــرشكات وربطه ــذه ال ــعية له ــط التوس الخط

بالفــرص االســتثامرية املتاحــة واملناســبة يف 

ــن. ــة البحري مملك

مجلس التنمية 
االقتصادية البحريني

أكوابــاور، بروميــــن، 

الراجحــي القابضـــــة، 

رشكـــــة التقنيــــــــة 

والخدمــات املتطــورة

ــة  ــم، رشكــ ــة علــ رشك

الفنـــــار، مجموعـــــة 

د. سليمـــان الحبيــــب 

ــودل  ــة ب ــة، رشك الطبيـ

السعودية  الرشكات  أبرز 
املشاركــــــة: 

السعودية  الرشكات  أبرز 
املشاركــــــة: 
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أبرز مؤرشات
برنامج التحول الوطني

استعراض ملدى تقدم برنامج التحول الوطني من خالل 

أبـرز مؤشـرات قياس األداء ومستهدفاتها لعام 2022



أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

نسبة الخدمات اإللكرتونية لـوزارة العـدل

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

82.32%
2022

85.82%
2022

30%
2015

نسبة رضا املستفيدين عن الخدمـات العدليـة

%72
2018

%81.45
2022

%95
2022

خط األساس

املستهدف

القيمة الفعلية

نسبـة االرتبـاط الوظيفــي ملوظفي الخدمة املدنيـة

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%74.5

2022

%76

2022

%68

2017

البعد األول

حكومـــة متمّيـــزة
تحقيق التميُّز يف األداء الحكومي 
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

 (CPI) ترتيب اململكـة فــي مؤشــر مدركات الفساد
الصــادر عن منظمة الشفافية الدولية

574854
20222022 2017

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

البعد األول

حكومـــة متمّيـــزة
تحقيق التميُّز يف األداء الحكومي 
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

عدد الرتاخيص املصدرة لالتجار باألحياء الفطرية ومنتجاتها

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

2,0354,0005,960
20222022 2018

نسبة املنشآت الصناعية املرخصة بيئي�ا

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%68
2022

%80.8
2022

%42
2019

مساحة الغطاء النبايت الطبيعي املعاد تأهيله

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس
20222022 2015

93,950 هكتار 57,500 هكتار 22,668 هكتار

البعد الثاين

مـوارد مستدمــة
ضامن استدامة املوارد الحيوية
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

نسبة دقة التوقع واإلنذار املبكر لألخطار الجوية 
(العواصف الرملية والسيول) قبل 3 أيام

%60

%74

%76.96

املستهدف
2022

القيمة الفعلية
2022

خط األساس
2017

نسبة مساحة املناطق املحمية واملسجلة 
من إجاميل مساحة اململكة

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس
20222022

%4.33

%16%16.86

2016

نسبة األدوية األساسية املتوفرة يف السوق املحلية

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%90.83
2015

%95.4
2022

%96.41
2022

البعد الثاين

مـوارد مستدمــة
ضامن استدامة املوارد الحيوية
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

مدة الخزن االسرتاتيجي ملياه االستخدام الحرضي

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

 1.35
يوًما

 2.27
يوًما

 2.27
يوًما

20222022 2018

معدل استمرارية اإلمداد للمياه الحرضية

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

20.5 ساعة/يوم

2022

20.56 ساعة/يوم

2022

14 ساعة/يوم

2017

البعد الثاين

مـوارد مستدمــة
ضامن استدامة املوارد الحيوية
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

البعد الثالث

تنمية مجتمعية
تعزيز التنمية املجتمعية وتطوير القطاع غري الربحي

نسبة مساهمة القطـــاع الخـاص مــن إجاميل اإلنفاق االجتامعي

%1.19%1.32%3.53
20212021 2018

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

نسبة الرشكات الكبــرى التــي تقــدم برامج املسؤولية االجتامعية

%30

%44

%59.6

املستهدف
2021

القيمة الفعلية
2021

خط األساس
2018

نسبة اإلنفاق التنموي مــن إجمــايل إنفــاق القطاع غري الربحي

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%70.2
2021

%71.4
2021

%21
2015

تحسب القيمة الفعلية لعام 2022 يف الربع األول من 2023 1

تحسب القيمة الفعلية لعام 2022 يف الربع الرابع من 2023 2

1

1

2

121 برنامج التحول الوطني | التقرير السنوي



أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

رضا املستفيدين مــن خدمــات املنظمـات غري الربحية

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%85
2022

%87.48
2022

%73
2019

عدد املتطوعني يف اململكة

خط األساس
2015

املستهدف
2022

القيمة الفعلية
2022

22,924

420,000

658,036

عدد الفرص التطوعيـة التي ميكــن أن يشــارك فيها سكان اململكة

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

9,578210,000373,395
20222022 2015

البعد الثالث

تنمية مجتمعية
تعزيز التنمية املجتمعية وتطوير القطاع غري الربحي
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

البعد الثالث

تنمية مجتمعية
تعزيز التنمية املجتمعية وتطوير القطاع غري الربحي

القيمة االقتصادية للتطوع يف اململكة للفرد

نسبة مساهمة املنظامت غري الربحيــة فـي الناتج املحيل اإلجاميل

نسبة النمو يف عدد املنظامت غري الربحية

%0.2
%0.49
%0.83

خط األساس
2015

املستهدف
2021

القيمة الفعلية
2021

تحسب القيمة الفعلية لعام 2022 يف الربع الرابع من 2023 1

1

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

0.6
ريال / للفرد

20
ريال / للفرد

64.16
ريال / للفرد

20222022 2015

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%0%64.11%120.9
20222022 2015
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

البعد الثالث

تنمية مجتمعية
تعزيز التنمية املجتمعية وتطوير القطاع غري الربحي

نسبة املنظامت غري الربحية املتخصصـة التــي تدعم األولويات التنموية

نسبة العاملني يف القطاع غري الربحي من إجاميل القوى العاملة

رضا املستفيدين من الخدمات االجتامعية

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%60
2022

%75.2
2022

%26
2015

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%72
2022

%75.6
2022

%68
2019

%0.13
%0.35
%0.45

خط األساس
2017

املستهدف
2021

القيمة الفعلية
2021

تحسب القيمة الفعلية لعام 2022 يف الربع الرابع من 2023 1

1
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

البعد الرابع

سوق عمل جاذب
متكني فئات املجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

نسبة النساء يف املناصب اإلدارية (املتوسطة والعليا)

معدل املشاركة االقتصادية لإلناث (فوق سن 15 سنة)

حصة املرأة يف سوق العمل (من القوى العاملة)

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

29.8%

الربع الثالث 2022

41.1% 

الربع الثالث 2022

28.6%

2017

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%31.4
2022

%37 %17
الربع الثالث2017

2022
الربع الثالث

%21.2
%28.3
%34.7

خط األساس
2017

املستهدف
الربع الثالث 2022

القيمة الفعلية
الربع الثالث 2022

تحسب القيمة الفعلية للربع الرابع من 2022 يف الربع األول من 12023

1

1

1
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

نسبة العاملني من األشخاص ذوي اإلعاقة القادرين عىل العمل

نسبة املنشآت املمتثلة لنظام السالمة والصحة املهنية

نسبة االمتثال بنظام حامية األجور للعاملة الوافدة

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%11.9
2022

%12.3 %7.7
النصف األول2016

2022
النصف األول

%50
%73.5
%86.9

خط األساس
2017

املستهدف
الربع الثالث 2022

القيمة الفعلية
الربع الثالث 2022

2

1

1

تحسب القيمة الفعلية للنصف الثاين من 2022 يف الربع األول من 2023

تحسب القيمة الفعلية للربع الرابع من 2022 يف الربع األول من 22023

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%15%65%69.4
20222022 2019

البعد الرابع

سوق عمل جاذب
متكني فئات املجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين

(IMD) ترتيب اململكة يف مؤرش املواهب العاملية

%39.7

%44.9

%59.1

املستهدف
2022

القيمة الفعلية
2022

خط األساس
2020

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

293330
20222022 2019

البعد الرابع

سوق عمل جاذب
متكني فئات املجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

عدد مناذج األعامل الرقمية األولية

عدد املشاركني يف أنشطة نرش الوعي الرقمي

ترتيب اململكة يف مؤرش األمم املتحدة لتطوير الحكومة اإللكرتونية

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس
20222022

443831

2016

خط األساس
2020

املستهدف
2022

القيمة الفعلية
2022

0

537,000

696,514

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

10100112
20222022 2019

البعد الخامس

تحول رقمي
التحول الرقمي
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

مبلغ الوفورات الناتجة عن املبادرات الحكومية الرقمية

قياس التحول الرقمي الحكومي

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

0.61
مليار ريال

2.41
مليار ريال

4.483
مليار ريال

20222022 2019

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%55
2022

%80.96
2022

%45
2019

البعد الخامس

تحول رقمي
التحول الرقمي
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

البعد السادس

قطاع خاص ُممكَّن
اإلسهام يف متكني القطاع الخاص

عدد الرشكات الكربى الرائدة التي سيتم تعزيز ريادتها عاملي�ا

نسبة تقدم الرشكات الواعدة يف خطط تحويلها لرشكات رائدة 
إقليمي�ا وعاملي�ا

قيمة صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش

خط األساس

ال يوجد

القيمة الفعليةاملستهدف

%60
2021

%63.6
2021

1

1

21

28

28

املستهدف

القيمة الفعلية

خط األساس
2019

الربع الثالث 2022

الربع الثالث 2022
1

تحسب القيمة الفعلية لعام 2022 يف الربع األول من 2023 1

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

20.5
مليار

42.02
مليار

72.321
مليار

20212021 2020
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

نسبة رضا الرشكات الوطنية الكربى الرائدة عن الدعم املقدم 
من برنامج تعزيز ريادة الرشكات

نسبة رضا الرشكات الوطنية الواعدة عن الدعم املقدم من 
برنامج ريادة الرشكات

حجم مبيعات األرس املنتجة املدعومة من بنك التنمية االجتامعية

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%70
2022

%74.7
2022

ال يوجد

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

%70
2022

%75.77
2022

ال يوجد

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساس

360 
مليون ريال

12,450.822 
مليون ريال

13,114.206 
مليون ريال

20222022 2016

البعد السادس

قطاع خاص ُممكَّن
اإلسهام يف متكني القطاع الخاص
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أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

عدد العاملني يف قطاع األرس املنتجة املستفيدة من خدمات 
بنك التنمية االجتامعية

املستهدف
2022

القيمة الفعلية
2022

خط األساس
2016 3,000

عامل

82,374
عامل

104,852
عامل

البعد السادس

قطاع خاص ُممكَّن
اإلسهام يف متكني القطاع الخاص
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صنــــاع التحــــوُّل

تحـوُُّل وطـٍن .. بسواعـِد أبنائِـه
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الخامتـــة
وضعت رؤيـــة اململكة العربيـــة الســـعودية 2030 خارطة الطريق 

ملســـتقبل اململكة، ومنـــذ انطاًلقها عمل برنامـــج التحول الوطني 

عى إطاًلق املبـــادرات النوعيـــة التي تضمنت إصاًلحـــات ترشيعية 

وتنظيمية، وتأســـيس كيانـــات متخصصة، وتفعيـــل التحول الرقمي 

البنيـــة التحتية  الشـــامل يف مختلف القطاعـــات، بهـــدف تطوير 

الاًلزمـــة، وتهيئـــة البيئـــة املمكنة للقطـــاع العـــام والخاص وغر 

الربحي لتحقيـــق رؤية 2030، واســـتطاع الربنامـــج تحقيق عدد من 

مســـتهدفاته وتجاوزها، بجهود تشـــاركية وعمل متكامل يًدا بيد مع 

الجهـــات القائدة واملشـــاركة، نقلت أهداف رؤيـــة 2030 الطموحة 

لتصبح واقًعا يعيشـــه ســـكان اململكـــة من مواطنـــن ومقيمن 

وزوار، وســـيميض برنامج التحـــول الوطني يف مســـرته لتحقيق 

أهدافه ومتابعـــة تحقيق األثر وضامن االســـتدامة وصواًل إىل رؤية 

.2030 الســـعودية  العربية  اململكة 
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عناويــــــــن التواصــــــــــل

الربيد اإللكرتوين :

NTP@ceda.cm.gov.sa

العنوان الربيدي :
مبنــى رقــــم : 2532 واحــة غرناطــة لألعمــال
الشهداء، الرياض، اململكة العربية السعودية

الرمز الربيدي : 13241 - 7148

إدارة التواصل واإلعالم 

برنامج التحول الوطني

تنويه: تعد املعلومات التي تتضمنها صفحات هذا التقرير معلومــات عامــة، 
ويُخيل برنامج التحول الوطني مسؤوليته تجاه أي قرار أو تصـرف أو استثمــار 

اتُّخـذ أو ســوف يتم اتخــاذه بناًء علـى املحتـوى الـوارد فـي هــذا التقريــر.


