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“هــديف األول أن تكــون بالدنــا منوذًجــا ناجًحا ورائــًدا يف العامل 
عــىل كافــة األصعدة، وســأعمل معكــم عىل تحقيــق ذلك”

خــــــــــادم�الحرمـــــيــن�الرشيفــــــيــ�ن
امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود



ــن  ــه كل مواط ــد في ــاًرا يج ــر ازده ــا أك ــَي وطًن ــا أن نبن “طموحن
مــا يتمنــاه، فمســتقبل وطننــا الــذي نبنيــه مًعــا لــن نقبــل إال أن 
نجعلــه يف مقدمــة دول العــامل، بالتعليــم والتأهيــل، بالفــرص 

التــي تتــاح للجميــع، والخدمــات املتطــورة”

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

ويل�العهـــــد�نـائــــب�رئيــــس�مجلـــــس�الــــوزراء
والتنميـة االقتصـاديـــة� الشـــــؤون� رئيس�مجلــس�
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جاءت رؤية اململكة العربية السعودية 2030 لتكون 
طموحٍة  بخطٍة  أفضل،  ملستقبٍل  الطريق  خارطَة 
ببالدنا  تصعد  ضخمة،  ومشاريَع  واضحٍة  وتوجهاٍت 
وتضمن  تستحّقهــا،  التــي  الرّفيعــة  املكانــة  إلـــى 
مرشقًا،  ومستقباًل  واعدة  فرًصا  وبناتهــا  ألبنائها 
امللك  الرشيفني  الحرمني  خادم  قيادة  ظّل  فـي 
األمري  األمني  عهده  وويل  عبدالعزيز،  بن  سلامن 

محمد بن سلامن -حفظهام الله-.

لقد أسهمت رؤية اململكة العربية السعودية يف 
اململكة،  إنجازات  سجــل  فــي  فارقــة  عالماٍت  وضع 
شّكلت منعطفات هاّمًة ومفصليّة يف مسرية البالد، 
ومام ال شك فيه؛ أن برنامج التحول الوطنــي رشيٌك 
وعامٌل  الطموحـــة،  املسرية  هـذه  فــي  أسايٌس 
مؤثر يف تحقيق تلك اإلنجــازات، فهــو أُوىل برامج 
األكبــر من حيــث األهداف  2030، وهو  تحقيق رؤية 
من   %35 تفــوق  بنسبة  إليه،  املسندة  االسرتاتيجية 

إجاميل أهداف الرؤية. 

اململكة  رؤيـــة  انتقــلت  2021م،  عــام  بدايــة  ومـع 
األثر  لتحقيق  تاليٍة،  مرحلٍة  إىل  السعودية  العربية 
التحّول،  الخاص يف رحلة  القطاع  وتعميقه وإرشاك 
وإحداث نقلٍة نوعيــٍة فــي مختلــف القطاعات، ويف 
هذه املرحلة متت إعادة هيكلــة بعض برامج تحقيق 
طموحـات  لعكـس  جديـدة  برامج  واستحداث  الرؤية، 

وقدرات بالدنا وتحقيق رؤية 2030.

فــي مرحلتــه الثانيــة )2021-2025( يستكمــل برنامــج 
التحّول الوطني مسريتــه نحــو تحقيــق مستهدفاته 
القادمة بطموحــات أسمــى وتطلعات أكبـر، مستنًدا 
من  قوته  ا  ومستمـدًّ اكتسبهــا،  التي  الخبــرات  عىل 
مرحلته  فـــي  تحققــت  التــي  امللموســة  اإلنجازات 

األوىل.  

ساهمـت  وقـد   2021 عــام  يختتـم  الربنامج  هو  وها 
للمملكــة  النجاحــات  العديد مــن  إحراز  مبادراته يف 
 44 شهدنــا  أننــا  ذلك  ومـــن  السعوديــة،  العربيــة 
العاصمة  تختـار  العامليــة  الرشكات  كبار  مــن  رشكة 
اململكة  قوة  بذلك  لتثبت  لها،  إقليميًا  مقرًا  الرياض 
االستثامرية وجاذبيتها للمستثمر املحيل واألجنبي، 
مها  تقدُّ السعودية  العربية  اململكة  أكّدت  كام 
وصدارتهــا الرقميّـــة، فـــي حصولهـــا علــى املركز 
الثاين مــن بني دول مجموعــة العرشين يف تقرير 
)التنافسية والتقدم الرقمي 2021( الصادر عن املركز 
عن  درجة   20 بزيادة  الرقمية،  للتنافسية  األورويب 
انخفض  الوطني،  الصعيــد  وعلــى  السابق.  العام 
معدل البطالة للسعوديني إىل أدىن مستوياته خالل 
السنوات العرش املاضية ليصل إىل نسبة 11.3%، يف 
إشارة واضحة عىل استمرار تعايف االقتصاد وتحسن 

سوق العمل يف اململكة.

يحتفي  الذي  التقرير،  هذا  مقدمة  يف  ويرسين 
بأبرز ما حّققه برنامج التحّول الوطني يف عام 2021، 
املعايل  أصحاب  لزماليئ  الجزيل  بالشكر  أتقّدم  أن 
أعضاء لجنة برنامج التحّول الوطني عىل جهودهــم 
ممدوٌد  والشكــــــر  املتواصــــل،  ودعمهـــم  البّناءة 
الوطنـي، والجهات  التحّول  برنامج  لفريق عمل مركز 

املشاركة يف الربنامج.

وأدعــو الله سبحانـه وتعاىل أن يديــم عىل وطننـــا 
األمن واألمان والرخـاء واالزدهــار، وأن يوفقنا جميًعا 

لخدمة هذا الوطن املعطاء.

أ. محمد بن مزيد التويجري

رئيس لجـنة برنامـج التحـول الوطني



مرحلته  الله  بفضل  الوطني  التحّول  برنامج  أكمل 
األوىل، التي امتـدت منذ انطالقة مسريته يف عام 
عدًدا  محقًقا  2020م،  عــام  نهايــة  وحتـــى  2016م 
مــن مستهدفاته ضمن خطــة رؤيـة اململكة العربية 
عىل  الواضحــة  بصمتــه  وواضًعا   ،2030 السعوديــة 
ـة فـي اململكة،  ـة األساسيَّــة والرقميَـّ البنية التحتيَـّ
بسجـٍل حافــٍل مــن اإلنجــازات فــي مجــاالت مختلفة، 
ومبشاركــة عـدد مــن الجهــات فــي القطــاع العــام 

والخاص وغري الربحي.

خرباٍت  واكتسبنا  الكثري،  تعلمنا  األولـى  املرحلة  يف 
مهمة، وخضنا تجارَب وتحديــاٍت عديـدة، واآلن منيض 
يف مرحلٍة جديـدٍة من رحلــة التحــوُّل الوطنــي، ندفع 
أوسع  بخبــرٍة  بدأنــاه  ما  ونُكمــل  اإلنجاز،  عجلة  فيها 
االستعداد  أن  تعلمنــاه؛  درس  وأهــم  أكرب،  وطموٍح 
التحديات،  ملواجهـــة  األول  الســالح  هــو  املسبــق 
واململكة اليوم ولله الحمد جاهزة ملواجهة كل ما 

يف طريقها بقوة وصالبة.

لدينا ولله الحمد يف خطة )2021-2025( مستهدفات 
طموحة ومبادرات واعدة، والتحديات موجودة دامئًا، 
والطريق ألي رحلة ال بد وأن تعرتضه العقبات، ولكّن 
الرشيدة،  القيادة  من  مستمٌر  والدعَم  عاٍل  الطموَح 
منظومة  يف  العاملني  جميع  لدى  عاليٌة  والكفاءَة 

التحول الوطني من الجهات املشاركة.

وقد استطاعت مبادرات برنامج التحّول الوطني بحمد 
عام  يف  كربى  إنجازات  إحراز  يف  تستمر  أن  الله 
2021م لتُضاف إىل سجل اململكة العربية السعودية 
العاّمة  املؤسسة  حققت  املياه  قطاع  ففي  الزاخر، 
وقفزًة  مسبوق،  غري  إنجازًا  املالحة  املياه  لتحلية 
رقٍم  بتسجيل  وذلك  املياه،  تحلية  مجال  يف  نوعيًة 
يف  للطاقة  استهالكًا  تحلية  محطة  ألقّل  قيايّس 
العامل، يف إنجاٍز الحٍق لتحقيقها أعىل طاقٍة إنتاجية 

للمياه املحالة يف العامل. 

الرثوة  رقمنة  مرشوع  أتمَّ  العديل؛  القطاع  ويف 
العقارية ضمــن مبـادرات برنامــج التحــّول الوطنــي 
بنهاية  عقارية  وثيقــة  مليــون   82 نحو  رقمنة 
2021م من خــالل معامــل رقمنة مركزية هي األكرب 
من نوعها يف الرشق األوســط. وضمن جهود هدف 
تشجيع العمل التطوعي؛ سّجلت أرقام التطوع يف 
اململكة ارتفاًعا متزايــًدا علــى مــدى السنــوات، إذ 
تجاوزت أعداد املتطوعني واملتطوعات يف اململكة 
لهذا العـام 484 ألـف متطــوع، كام احتفينـا بتتويــج 
الفائزين يف الدورة األولــى مــن الجائــزة الوطنية 
للعمل التطوعي، باإلضافة إىل املزيـد مــن اإلنجازات 
التي تحققت من خالل مبادرات الربنامج، والتي نفخر 
بتقدميها لكم يف هذا التقرير املوجز ألبرز إنجازات 

برنامج التحول الوطني يف عام 2021م.

خادم  حكومة  ظلِّ  يف  تحققت،  التي  اإلنجازات  تلك 
الحرميــن الرشيفيــن امللك سلمـان بـــن عبدالعزيــز، 
وولــي عهـــده األميــن األميــر محمــد بــــن سلمــان                          
– حفظهمـا الله-، هـــي نتيجـــة جهــوٍد متكاملــــٍة، 
التحــّول  برنامــج  عمــل  فريــق  بني  فّعــال  وتواصــٍل 
الوطنــي ومكاتــب تحقيــق الرؤية وُماّلك املبادرات 
أصحاب  من  مشكوٍر  وبدعٍم  املشاركة،  الجهات  يف 

املعايل أعضاء لجنة برنامج التحـّول الوطنـي.

الربنامج  من  الثانية  املرحلة  تكون  ألن  ونسعى 
مزدهرًة ومثمرًة، وأن تستمّر مسيــرة التحول بخطًى 
أثره  ميتد  تحّواًل  الوطنــي  التحــّول  يكون  وأن  ثابتة، 
لألجيال كلِّهــا، وأن يــؤدي برنامــج التحــّول الوطني 
دوره يف تحقيــق رؤيـة اململكة العربية السعودية 
2030 عىل أتم وجه، لبنـاء مجتمــع حيـوي، واقتصاد 

مزدهر، ووطن طموح.

م. ثامر بن عبدالله السعدون

الرئيس التنفيذي لربنامج التحول الوطني



أعضــاء لجنــة

برنامج التحول الوطنـــي

معايل أ/ محمـد بــن مزيـد التويجـري

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
رئيــس لجنــة برنامــج التحـــول الوطنــي

معايل م/ عبدالرحمن بن عبداملحسن الفضيل

وزيـر البيئـــــة وامليــــاه والزراعـــــة
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وزير الشؤون البلدية والقرويـة واإلسكـان

معايل م/ أحمد بن سليمـان الراجحـي
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معايل أ/ هندي بن عبدالله السحيمي

مساعد وزيـر املاليـة

معايل أ/ فيصـل بـن فاضـل اإلبراهيـم
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وزير االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات
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يهدف برنامج التحول الوطني إىل تطوير البنية التحتية الالزمة وتهيئة البيئة املمكِّنة للقطاع 
2030؛ وذلك بالرتكيز  العام والخاص وغري الربحي لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 
عىل تحقيق التميُّز يف األداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، واإلسهام يف تنمية القطاع 

الخاص، وتعزيز التنمية املجتمعية، وضامن استدامة املوارد الحيوية.

2016
بناء االسرتاتيجيات

 إطالق رؤية طموحة يقودها
 مجتمع حيوي بفاعليـة نـحـو
تحـقــيـق اقـتــصـاد مـزدهــر

أبريل

 إطالق النسخة األوىل من
 الربنامج عىل مستوى جهات

 حكومية قامئة عىل القطاعات
االقتصادية والتنموية

 إنشاء مكاتب تحقيق الرؤية يف
 الجهات القائدة لتحقيق أهـداف

رؤيـة اململكة 2030

اعتامد خطة برنامج التحول الوطني املحدثة

ا وشامًال، ليصبح  تحديث الربنامج بعـد أن كان عامًّ
الرتكيز عىل مبادرات تحقق أهدافه االسرتاتيجية

 االنتقال من مرحلة البناء والتأسيس إىل مرحلة
 تالية لدفع عجلة اإلنجاز مبستهدفات طموحة

ومبادرات واعدة

 التصدِّي ألزمة جائحة
 كورونا، بجهود متكاملة،

ـالة وخطط استبـاقـيـة فــعَّ

2017
انطالق املبادرات

2018
بدايـة اإلنجـازات

2019
ازدهار اإلنجـازات

2020
مواجهة األزمات

 استمرار الرحلة الطموحـة مبتابعـة
 تحقيــق األثـــر، وازدهـار إنجــازات
مبادرات الربنامج عىل أرض الواقع

(2025- 2021)
املرحلة الثانيـة

ورش عمل برنامج التحول الوطني
 إسناد األهداف االسرتاتيجية واملبادرات 

للجهات املشاركة يف برنامج التحول الوطني

يوليو

 اإلعالن عن برامج تنفيذية
لتحقيق رؤية اململكة 2030

مايو

يونيو

National Transformation Program

يوليو

مارس

نبذة عن برنامج التحول الوطني
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2021، إىل مرحلٍة تاليٍة يف رحلة تحقيق رؤية  انتقل برنامج التحول الوطني، مع مطلع عام 
اململكة العربية السعودية 2030، أُعيدت فيها هيكلة بعض برامج تحقيق الرؤية، واستُحِدثت 
2030 عىل أكمل وجه، ترتب  برامج جديدة لعكس طموحات اململكة وقدراتها وتحقيق رؤية 
عىل هذا تحديث خطة برنامج التحول الوطني واستحداث مبادرات جديدة الستيعاب األهداف 
الثانية  مرحلته  يف  الوطني  التحول  برنامج  دور  وتحدد  الربنامج،  إىل  املضافة  االسرتاتيجية 

يف 7 أبعاد تجمع 34 هدفًا اسرتاتيجيًا، بقيادة 7 جهات.

نطاق عمل الربنامج



األهداف االسرتاتيجية

3.7.1 دعم الرشكات الوطنية لتعزيز ريادتها عامليًا

3.7.2 تطوير الرشكات املحلية الواعدة إىل رشكات رائدة

إقليميًا وعامليًا
1.1.3 تعزيز قيم العدالة والشفافية

3.6.1 الدفع مبسرية التعاون بني دول مجلس التعاون الخليجي

3.6.2 تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية

3.6.3 تطوير العالقات االقتصادية مع الرشكاء العامليني

5.2.3 تحسني إنتاجية موظفي الحكومة

5.2.4 تطوير الحكومة اإللكرتونية

5.2.5 االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمواطنني

5.3.1 تعزيز الشفافية يف جميع القطاعات الحكومية

5.3.2 دعم قنوات التواصل مع املواطنني ومجتمع األعامل

5.3.3 ضامن تجاوب الجهات الحكومية ملالحظات عمالئها

3.1.1 تسهيل مامرسة األعامل

3.1.6 جذب االستثامرات األجنبية واملحلية

3.3.2 تنمية االقتصاد الرقمي

3.3.5 تطوير قطاع التجزئة

4.3.2 زيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة

يف االقتصاد
4.3.3 زيادة مساهمة األرس املنتجة يف االقتصاد

6.2.2 تعزيز اهتامم الرشكات باستدامة االقتصاد الوطني

2.4.1 الحد من التلوث مبختلف أنواعه

4.2.2 زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل

4.2.3 متكني اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل

4.4.2 تحسني ظروف العمل للوافدين

4.4.3 استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية

5.4.1 ضامن تحقيق األمن التنموي والغذايئ

5.4.2 ضامن استفادة مستدامة من املوارد املائية

2.4.2 حامية البيئة من األخطار الطبيعية 

2.4.3 حامية وتهيئة املناطق الطبيعية

6.1.2 تشجيع العمل التطوعي 

6.2.1 تعزيز قيام الرشكات مبسؤولياتها االجتامعية

6.3.1 دعم منو القطاع غري الربحي

6.3.2 متكني املنظامت غري الربحية من تحقيق أثر أعمق

2.6.4 متكني املواطنني من خالل منظومة الخدمات االجتامعية 

2.6.5 تحسني فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات االجتامعية

5.2.3 تحسني إنتاجية موظفي الحكومة

5.2.4 تطوير الحكومة اإللكرتونية

5.2.5 االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمواطنني

5.3.1 تعزيز الشفافية يف جميع القطاعات الحكومية

5.3.2 دعم قنوات التواصل مع املواطنني ومجتمع األعامل

5.3.3 ضامن تجاوب الجهات الحكومية ملالحظات عمالئها

3.1.1 تسهيل مامرسة األعامل

3.1.6 جذب االستثامرات األجنبية املبارشة

3.3.2 تنمية االقتصاد الرقمي

3.3.5 تطوير قطاع التجزئة

4.3.2 زيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة

يف االقتصاد
4.3.3 زيادة مساهمة األرس املنتجة يف االقتصاد

6.2.2 تعزيز اهتامم الرشكات باستدامة االقتصاد الوطني

2.4.1 الحد من التلوث مبختلف أنواعه

4.2.2 زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل

4.2.3 متكني اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل

4.4.2 تحسني ظروف العمل للوافدين

4.4.3 استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية

5.4.1 ضامن تحقيق األمن التنموي والغذايئ

5.4.2 ضامن استفادة مستدامة من املوارد املائية

2.4.2 حامية البيئة من األخطار الطبيعية 

2.4.3 حامية وتهيئة املناطق الطبيعية

6.1.2 تشجيع العمل التطوعي 

6.2.1 تعزيز قيام الرشكات مبسؤولياتها االجتامعية

6.3.1 دعم منو القطاع غري الربحي

6.3.2 متكني املنظامت غري الربحية من تحقيق أثر أعمق

2.6.4 متكني املواطنني من خالل منظومة الخدمات االجتامعية 

2.6.5 تحسني فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات االجتامعية

2.3.4 تعزيز السالمة املرورية

2.1.1 تسهيل الحصول عىل الخدمات الصحية

2.1.2 تحسني جودة وكفاءة الخدمات الصحية

2.1.3 تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية

4.4.1 تحسني الظروف املعيشية للوافدين

2.3.1 االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة يف املدن السعودية

2.3.2 تحسني املشهد الحرضي يف املدن السعودية 

1.3.2 املحافظة عىل تراث اململكة اإلسالمي والعريب

والوطني والتعريف به
3.3.6 تطوير قطاع السياحة

أهداف برنامج التحول الوطنيأهداف برنامج التحول الوطني

34 هدفًا37 هدفًا
(2020 - 2016)(2025 - 2021)

األهداف االسرتاتيجية
التـــي نُقلـــت إلــــى :

األهداف االسرتاتيجية
التـــي نُقلـــت إلــــى :

األهداف االسرتاتيجية
التـــي أُسندت إلــــى :

12
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الجهات القائدة لألهداف االسرتاتيجية
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الجهات املشاركة يف تنفيذ املبادرات



تحقيق التميُّز يف

األداء الحكومـــي

األهداف االسرتاتيجية

الجهة�القائدة

الجهة�القائدة

الجهة�القائدة

الجهة�القائدة

تعزيز قيم العدالة والشفافية 	

تحسني إنتاجية موظفي الحكومة 	

االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمواطنني 	
تعزيز الشفافية يف جميع القطاعات الحكومية 	

ضامن تجاوب الجهات الحكومية ملالحظات عمالئها 	

مركز الخدمات العدلية “ناجز” يف الرياض
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تحقيق التميز في األداء الحكومي

إطالق عدد من الخدمات والتحسينات عىل بوابة “ناجز” لتسهيل إجراءات التقايض عىل  	
الوقت والجهد عىل  إلكرتونيًّا، وتوفري  القضائية  الطلبات  الدعوى، وإتاحة جميع  أطراف 

املستفيدين.

بوابة ناجز

أبرز الخدمات املضافة:

تقديــــم
هوية زائر 

االستعالم عن 
صك الحكـــــم

طلــــب 
النقـض

مجموعة من الطلبات الخاصة 
بالدرجـة األوىل واالستئنــاف

دخــــول الجلســـة 
املرئية عرب البوابة 

االطــالع علــــى املواعيــــد
القادمة واستعراض الجلسات

تحسني آلية التحقق
مــن املدعى عليـه

تخصيص درجات التقايض بتبويب
يشمل الجلسات والقضايا والطلبات

تحسني عملية البحث
وتنقيح قامئة الطلبات 
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تحقيق التميز في األداء الحكومي

“نـاجـز” فـي أرقـام 

125+125+
خدمة عدلية إلكرتونية 

+3.5 مليون +3.5 مليون 
مستفيد يف 2021

47 مليون 47 مليون 
عملية يف 2021

البوابة اإللكرتونية

+2.1 مليون +2.1 مليون 
مستفيد يف 2021

58+58+
خدمـــة عدليــة 

تطبيق “ناجز”
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تحقيق التميز في األداء الحكومي

تدشني مبنى مركز املصالحة النموذجي،  	

فرصة  املتنازعة  لألطراف  يتيح  الذي 
الصلح خارج قاعات املحاكم وقبل اللجوء 
إىل القضاء، عرب مجموعة من املصلحني 

املؤهلني واملتخصصني.

توسيع نطـاق استقبـال اإلحـاالت ملركـز املصالحة من األنظمة ذات العالقة عىل مسارات  	

والجزائية  واملالية  والعقارية  واملرورية  والحقوقية  الشخصية  والدعاوى  الطلبات 
خدمة  بها  املفعل  باملحاكم  املرتبطة  الطلبات  إحالة  وتفعيل  والعاملية،  والتجارية 

التدقيق املركزي.

تفعيل منظومة املصالحة

+34 مكتـب صلـح افرتاضـي وحضـوري

360,000+
جلسة صلح منعقدة

 1.4+
 مليون مستفيد

90,000+
وثيقة صلح

50+
إجراء مداولة وتوثيق صلح إلكرتوين

عىل منصـة ناجـز
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تحقيق التميز في األداء الحكومي

نظام التوثيق املتكامل

إطالق مجموعة من خدمات التوثيق اإللكرتوين، وتشمل:  	

إنشاء وتوثيقتوثيق حضانة

عقــد الــزواج

توثيق استحقاق 

لتمويـل الـزواج

توثيق رضاعة

إضافة مولود

توثيق وقف 

توثيق رجعـة

بعد الطــالق 

توثيق عقود تأسيس 

الرشكـــات وقــرارات 

الرشكــــاء

توثيـق وفــك والتحقــق 

مــن رهـن األعيـان لصـالح 

صندوق التنمية الصناعية

إصدار الوكالة اإللكرتونية 

للسجناء بالتعاون مع 

املديرية العامة للسجون

إصدار الوكالة اإللكرتونية 

يف 12 سفارة/قنصلية 

يف 6 دول كمرحلة أوىل

التصديق اإللكرتوين 

عىل الوكاالت الخارجية

توثيق وصيَّة

توثيق طالق 

توثيق ورثة متوىف

توثيق خلع  
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تدشني أول محكمة منوذجية يف الرياض

تحقيق التميز في األداء الحكومي

لبدء  بالرياض،  الشخصية  األحوال  محكمة  هي  منوذجية،  محكمة  أول  تدشني 
اململكة  محاكم  يستهدف  مرشوع  ضمن  املوحدة  املعيارية  الهوية  تطبيق 
كافة، ويهدف املرشوع إىل تحسني وتطوير بيئة العمل يف املحكمة، وتطبيق 
النموذج التشغييل الحديث للمحاكم، وتطوير بعض قاعات الحكم وتحويلها إىل 

قاعات منوذجية حديثة.
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وهي   ،)9001:2015 )آيزو  الجودة  شهادة  عىل  الدعاوى  تدقيق  مركز  حصول 
الدولية،  املنظمة  تصدرها  الشاملة  الجودة  إلدارة  املعايري  من  مجموعة 
ويسهم املركز يف رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتامل 

جميع املتطلبات األساسية للدعوى قبل إحالتها إىل الدائرة القضائية.

تحقيق التميز في األداء الحكومي

+2.5 مالييـــــــــــــــــن

عمليـــــــــة تدقيــــــــــق

إقامة 240 دورة تدريبية 
داخليـــــــة وخارجيـــــــــة

لقضايا واردة إىل 
184 محكمــــــــة

لـ 250 باحثـــــــة
رشعية وقانونية 

 حصول مركز تدقيق الدعاوى عىل شهادة الجودة



22

اختصار تصانيف الدعاوى من 1,300 تصنيف إىل 300 تصنيف فقط، وذلك من خالل خدمة  	
صحيفة الدعوى بشكلها الجديد عرب بوابة ناجز.

تحقيق التميز في األداء الحكومي

300 تصنيف1,300 تصنيف
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مركز اإلسناد والتصفية “إنفاذ”

الجهات  	 بني  التعاون  تحقيق  اىل  يهدف  الذي  “إنفاذ”،  والتصفية  اإلسناد  مركز  تدشني 
القضائية والحكومية فيام يسند إليه من مهامت تتعلق بالتصفية والبيع من خالل إسنادها 
إىل الجهات املختصة فنياً واإلرشاف عىل أعاملها؛ لإلسهام يف ترسيع عملية استيفاء 
الحقوق وإصدار األحكام القضائية وتصفية الرتكات والرشكات والصناديق واملساهامت 
التي تسندها اليه الجهات القضائية والحكومية وأصحاب الشأن من القطاع الخاص واألفراد 
وفقاً لإلجراءات النظامية، من خالل االستعانة بالرشكات واملؤسسات واملكاتب املتخصصة 

يف أعامل التصفية والبيع وتقديم الخدمات االستشارية والفنية لهذه األعامل.

املزادات املقامة
+210 مزاد علني

األصول املبيعة
+2,800 أصل

استقطاب 
 +1,500 منشأة تجارية 

ودعمها وتأهيلها

إجاميل املبيعات
+3 مليار ريال

خفض متوسط مدة 
التصفية من 180 يوم  

إىل 91 يوم

تحقيق التميز في األداء الحكومي
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منصة نافذ

تقدم منصة “نافذ” خدمات إدارة السندات التنفيذية اإللكرتونية وتنظيمها بكفاءة  	
التعامالت  وحامية  وتنظيم  التجارية،  التعامالت  أطراف  حقوق  يحمي  مبا  عالية 
وتفعيل  الرقمي  التحول  خطة  مع  يتوافق  مبا  واملؤسسات  األفراد  بني  التجارية 

ومتكني الحكومة اإللكرتونية.

تحقيق التميز في األداء الحكومي

الربط املبارش مع نظام التنفيذ يف 
إجراءات  يسهــل  مبــا  العـدل  وزارة 

التنفيذ لدى محاكم التنفيذ.

الربط مع محاكم التنفيذ

إنشاء سنــدات تنفيذيــة إلكرتونيــة 
متوافقة مع األنظمة املعمول بها 
فـي اململكــة العربيــة السعوديـة 

ونظام التنفيذ.

املوثوقية

ربط السندات التنفيذية اإللكرتونية من 
خالل نظام النفاذ الوطني املوحد.

التحقق اإللكرتوين

وأرشفتهــا  السنــدات  كافـــة  حفــظ 
وإمكانية الرجوع إليها يف أي وقت.

الحفظ واألرشفة

654 منشأة مسجلة يف املنصة

1.5 مليون سند تنفيذي عرب املنصة

775,000 مدين49,000 دائن825,000 مستفيد

أثـر املنصـة
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الرتافع  	 التقايض:  من  نوعني  طريق  عن  بعد،  عن  اإللكرتوين  التقايض  خدمة  إطالق 
اإللكرتوين واملرافعة عرب جلسة االتصال املريئ، التي تتنوع بني جلسات مرئية وكتابية.

التقايض اإللكرتوين

95% نسبة التقايض اإللكرتوين 

مـن إجاميل الجلسات املنعقدة

3.4 مليون

جلسة مرئية عن بعد

2 مليون

حكم صادر

626,401

مرافعة كتابية

تحقيق التميز في األداء الحكومي

منها 90 ألف جلسة للسجناء



26

تحقيق التميز في األداء الحكومي

	  ،2021 مليون وثيقة عقارية من بداية أعامل األرشفة وحتى نهاية   81.9 أكرث من  رقمنة 
من مستهدف 100 مليون وثيقة عقارية من سجالت وضبوط ومعامالت، من خالل معامل 
الرشق  يف  نوعها  من  األكرب  وتعد  الساعة  مدار  عىل  تعمل  التي  املركزية  الرقمنة 

األوسط.

حرص وتجميع الوثائق من املحاكم 
وكتابات العدل إدخال وتدقيق البيانات

النقل إىل معامل الرقمنة املركزية

تعقيم وترميم الوثائق

التصوير واألرشفة

التدقيق والجودة

+91 مليـون وثيقـة فـي

 +65 جهـة عدليـة

+88 مليـون وثيقـة

+17 مليـون وثيقـة

+81.9 مليـون وثيقـة

+72 مليـون وثيقــة

رقمنة الرثوة العقارية

املنجز بنهاية 2021أبرز خطوات عملية الرقمنة
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خدمات الرهن العقاري واإلفراغ العقاري اإللكرتوين

الوكالة اإللكرتونية

تحقيق التميز في األداء الحكومي

4,500 عمليــة
نهاية الربع الثالث من 2021

الرهــــن  	 خدمــــات  إطـــالق 
مــــع  بالتعــاون  العقاريـــة 

مام  الحكوميــة،  الصناديــــق 

يتيح إجراء عمليـات الرهن وفك 
دون  لحظيًّا  العقـاري  الرهن 
الحاجـة ملراجعة كتابات العدل 
أو مخاطبات ورقية، وذلك عرب 

خدمة إلكرتونية تكاملية.

إطالق خدمة اإلفـراغ اإللكرتونـي  	
للصكـوك العقاريــة املرهونـة، 

التنمية  صنــدوق  مـع  بالتعـاون 
العقاريـــة، فــي خدمـة اإلفراغ 
اإللكرتوين وهي تظهر كعملية 
إفــراغ مـــع موافقـــة الجهــة 
الراهنة من ضمـن عمليات اإلفراغ 

اإللكرتوين.

اإلفــراغ اإللكرتونــــي

للصكوك العقارية املرهونة

إصدار حوايل 4.5 مليون وكالة إلكرتونية يف عام 2021، يف سياق العمل عىل تحويل  	
لكتابة  املستفيدين  زيارة  إىل  الحاجة  دون  بالكامل  إلكرتونية  إىل  التوثيقية  الخدمات 

العدل، بهدف تيسري اإلجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل واألداء.
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بعد  	 ريال،  مليارات   6 تجاوزت  متداولة  مبالغ  بإجاميل  عقارية  صفقة  ألف   50 نحو  إمتام 
تحديث خدمة اإلفراغ العقاري اإللكرتوين لتشمل إتاحة خدمة نقل امللكية العقارية عرب 
وكالء األفراد واملنشآت يف أقل من 60 دقيقة، مام يوفر أكرث من 100 ألف زيارة لكتابات 

العدل.

50 ألف
صفقة عقارية

6 مليارات ريال 
قيمة املبالغ املتداولة

60 دقيقة
لنقل امللكية العقارية 

تحقيق التميز في األداء الحكومي

خدمة اإلفراغ العقاري اإللكرتوين

اإلفراغ  	 خدمة  يف  الحرة  العروض  إطالق 
إمكانية  الخدمة  هذه  تتيح  حيث  العقاري 

البائع  من  محدد  بسعر  للبيع  عقار  عرض 
العقار  ورشاء  الدخول  مهتم  ألي  وميكن 
اإلفراغ  خدمة  يف  العملية  كامل  إدارة  مع 

العقاري.
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فرز +60,000 

صك عقاري لربنامج سكني

اإللكرتوين  	 الفرز  خدمة  من  الثاين  اإلصدار 
من  إصدارهـا  بعـد  العقاريـة  الهويــة  عبـر 

واإلسكان،  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة 
حيث يتم إصدار الصكوك العقارية للعقارات 
ودون  فوري  بشكل  إلكرتونيا  املفروزة 
تدخل برشي من قبل وزارة العدل ويستغرق 
إصدار الصك الواحد أقل من ثانية، باإلضافة 
املنمذجــة  البيانــات  عىل  االعتمــاد  إلـى 
بياين  هيكـل  فــي  للعقـارات  واإلحداثيات 

معتمد بدال من البيانات النصية.

العقارية  	 للبورصة  تجريبـي  إطـالق 
متكيــن  إلــى  تهــدف  التـي  السعوديـة، 

عقاريــة  ترصفات  إجـراء  من  املستفيدين 
الرهــن  مثل:  بالكامــل،  إلكرتونــي  بشكـل 
الصفقات  عىل  االطالع  إىل  باإلضافة  واإلفراغ 
العربية  اململكة  فــي  املتداولة  العقارية 

السعودية ومؤرشات عامة.

تحقيق التميز في األداء الحكومي

خدمة الفرز اإللكرتوين عرب الهوية العقارية

البورصة العقارية السعودية
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تحقيق التميز في األداء الحكومي

وصول عدد مراكز “شمل”، لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، إىل 55 مركزًا تغطي  	
كافة مناطق اململكة، بالتعاون مع القطاع غري الربحي.

مراكز شمل

40,000+
مستفيـد

من األطفال
وأولياء األمور 

55
مركزًا

تغطي كافة
مناطق اململكة 

مبــادرة شمــل

علـــى جائــــزة 

الحوار الوطني

حصـــول

يف نسختها األوىل لعام 2021

يف فرع التميز يف  
الحوار للمؤسسات 

الحكوميــة
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إىل  	 إجراًء   70 يخترص  الذي  الجديد،  التنفيذ  نظام  اعتامد 
تفاعلية  بأدوات  ويتميز  واحد،  نظام  يف  فقط  إجراءات   5
ع عملية اتخاذ  ذكية، مثل: خاصية التنبيه الذيك التي ترسِّ
آليًّا  التالية  اإلجراءات  متطلبات  وتجهيز  للطلبات  القرارات 

دون الحاجة للتدخل البرشي.

موافقة مجلس الوزراء عىل نظام  	
مبالغ  وهـي  القضائية،  التكاليف 

إىل  بدفعها  املكلف  يلتزم  نقدية 
ألحكـــام  وفًقا  املختصــة  اإلدارة 

النظام والئحته.

موافقــة مجلــس الــوزراء عــىل  	
الجديــــد،  التوثيــــق  نظــــــام 

اإلجـــراءات  تنظيـــــم  بهــــدف 
املتصلــة بالتوثيـــــق، واعتمــــاد 

الالئحة التنفيذيـة.

أنظمة وإجراءات عدلية

تحقيق التميز في األداء الحكومي

عدد اإلجراءات سابًقا

70 إجراء

عدد اإلجراءات الحالية

5 إجراءات



32

تحقيق التميز في األداء الحكومي

العديل  النطاق  داخل  القضية  أطراف  مع  اإللكرتوين  التواصل  عرب  الخربة  جهات  ربط  املنصة  تتيح 
والقطاعات  الحكومية  الجهات  من  العدلية  املنظومة  وخارج  الدعوى،  وأطراف  القضائية  كالدائرة 

الخاصة ذات العالقة.

 +130 طلب ندب خربة خارجي تسجيل +700 خبري خارجي

أهداف املنصة 

تقليل أمد 
التقايض

زيادة اإلنتاجية 
والشفافية 

ترسيع مدة 
طلبات ندب الخربة 

رفع جودة     
تقارير الخربة

تيسري التواصل بني 
القايض والخبري 
وأطراف الدعوى

إطالق منصة خربة يف جميع املحاكم والدوائر التجارية
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تحقيق التميز في األداء الحكومي

إطالق قاعدة البيانات اإلحصائية

إطالق منصة )قاعدة البيانات اإلحصائية(، وهي قناة موحَّدة لنرش جميع البيانات اإلحصائية،  	
توفر قاعدة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث مبزايا متقدمة، مثل:

الربط بتقنية واجهة 

)API( برمجة التطبيقات

االطالع عىل معطياتها 

الوصفية

استخدام البيانات الوصفية 

والرسومات البيانية
الحصول عىل الرسوم البيانية 

واستخراجها وحفظها بالصيغة 

املالمئة للمستخدم

الوصول إىل البيانات 

واإلحصاءات املتاحة من الهيئة 

العامة لإلحصاء

أهداف املنصة:

مســاعدة ودعــم مســتخدمي البيانات ســواء 
كانــوا مــن صنــاع القــرار وراســمي السياســات 
يف الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص، أو 

مــن الباحثــني وعمــوم املســتخدمني

للمنظــامت  اإلحصائيــة  املتطلبــات  توفــري 
والدوليــة اإلقليميــة 
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تحقيق التميز في األداء الحكومي

إطـالق النظـام املركـزي للمعلومـات الوظيفيــة بصفتـه نظاًما موحًدا لكافــة البيانات  	
الوظيفية للقطاع العام، يحتوي عىل قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن املوارد البرشية 

الحكومية، ويدعـم حوكمة إجراءات العمل يف قطاع الخدمة املدنية.

تطبيق كافة األنظمة واللوائح مع تفعيل الدور 
الرقايب اآليل للوزارة

تصنيــف الوظائــــف وتحديــــد واجباتهــــــا ومسؤوليتها 
وربطها باملؤهالت والخربات والجدارات وإجراءات 

املوظفني

البيانات الوظيفية واملالية 
لكافة املوظفني والوظائف

بوابة للتكامل مع
الجهات الحكومية

دليل التصنيفمستودع قواعد العمل املركزي

سجل البيانات املوحد التزام

النظام املركزي للمعلومات الوظيفية

مشـــروع خدمــة تأسيـس وتشغيل مركــز تقييــم القــدرات واملهارات، إلعداد  	 إطالق 
دراسة تحليلية للوظائـــف القياديـــــة بالوزارات، وتقييم أكرث من 400 مرشح من مختلف 

املستويات القيادية.

حكومية  	 جهة   50 مع   اآليل  الربط 
البرشية  مواردها  بيانات  وتوفري 
بيانـــات  تحديــث  بهــدف  للوزارة 
موظفي الدولة ورفع جودة بيانات 

املوظفني والوظائف.

النظام املركزي للمعلومات الوظيفية
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تحقيق التميز في األداء الحكومي

إطالق تطبيق الخدمات اإللكرتونية للمعلومات الوظيفية ضمن مرشوع النظام املركزي  	
للمعلومات الوظيفية، ويشمل التطبيق املوحد العديد من الخدمات التي يستفيد منها 

موظفي القطاع العام.

تطبيق الخدمات اإللكرتونية للمعلومات الوظيفية

تقييم نضوج إدارات املوارد البرشية

أبرز خدمات التطبيق:

استعـــراض البيانـــات 
الوظيفية واملؤهالت 

 عرض السجل التاريخي 
ومـــــدة الخدمــــــة

 التقارير
 الطبيـة

التظلامت

اكتامل تقييم نضج إدارة املوارد البرشية، يف: 	

وزارة  الصحة،  وزارة  والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  املعدنية،  والرثوة  الصناعة  وزارة  العدل،  وزارة 
التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، يشمل التقييم:

تصميــم الوضــع الحــايل إلدارات املوارد 
البرشيــة يف الجهــات الحكومية

إلدارات  املســتهدف  الوضــع  تصميــم 
املــوارد البرشيــة يف الجهــات الحكومية
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تحقيق التميز في األداء الحكومي

تطوير مهارات موظفي القطاع العام

اكتامل تنفيذ 5 برامج أساسية يف مثان مناطق من مناطق اململكة:  	
املنورة،  املدينة  املكرمة،  مكة  القصيم،  نجران،  الرشقية،  الرياض، 
عسري، الحدود الشاملية، بهدف رفع الكفاءات السلوكية واملهاراتية 

ملوظفي القطاع العام.

3,120
متدرب

العمل 
الجامعي 

التواصل 
الفعال

التفكري 
اإلبداعي

إدارة 
الوقت

حل 
املشكالت

الربامج

تنفيذ الربنامج التدريبي لتطوير وتأهيل موظفي وقيادات املوارد البرشية من املوظفني  	
الحكوميني بشهادات معتمدة يف مجال تطوير املواهب يف 75 جهة حكومية، بهدف 
تدريب عدد من املوظفني واملوظفات الحكوميني املتخصصني يف املوارد البرشية يف 
تطوير  مجال  يف  مهنية  شهادات  عىل  للحصول  وتأهيلهم  الحكومية  الجهات  جميع 

املواهب، واملزايا والتعويضات، وقيادات املوارد البرشية.
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تطوير مهارات موظفي القطاع العام

تقديم عدد من املؤمترات والربامج اإللكرتونية عرب منصة إثرايئ، من ضمنها:  	

مؤمتر قيادة 

مجالس اإلدارة

برنامج دراسات 

الجدوى االقتصادية 

 برنامج االبتكار 

الحكومي 

برنامج أساسيات 

قواعد البيانات 

2,286 متدرب17,612 متدرب 5,965 متدربني 7,385 مشارك

تحقيق التميز في األداء الحكومي



ضمــان استدامــــة 

املــوارد الحيويـــة

األهداف االسرتاتيجية

حامية وتهيئة املناطق الطبيعية  	الجهة القائدة
الحد من التلوث مبختلف أنواعه  	
حامية البيئة من األخطار الطبيعية  	
ضامن تحقيق األمن التنموي والغذايئ  	
ضامن استفادة مستدامة من املوارد املائية  	

غزال الّريم يف محمية الحجر مبحافظة العال



ضمان استدامـة الموارد الحيوية

موافقة مجلس الوزراء عىل نظام الزراعة الجديد، الذي يعد نقلة نوعية للقطاع الزراعي  	
ويستهدف تنظيم شؤون القطاع الزراعي واملحافظة عىل املوارد الطبيعية وتحقيق 

األمن الغذايئ واألنشطة املتعلقة به.

تدشني فرع املؤسسة العامة للحبوب مبيناء ينبع التجاري، ليكـــون رابع منفذ عىل  	
إلـــى ما يقـارب  التخزينيـــة  البحر األحمر، ووصـول إجاملـــي طاقة املؤسســـة 

3.5 مليون طن.

توقيع عقد مرشوع إنشاء الصوامع التخزينية مبيناء ضباء بسعة إجاملية تعادل 120,000 
طن، لتعزيـز طاقــة اململكة التخزينية وطاقات استقبال الحبوب عن طريق املوانئ، التي 

تخدم بشكل رئييس املنطقة الشاملية واملشاريع التنموية الضخمة.

39

ضامن تحقيق األمن التنموي والغذايئ
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االتفاق بني اململكة العربية السعودية والهند عىل إنشاء منطقة اقتصادية حرة ترشف  	
عليها اململكة لتخزين وتصدير األغذية للمملكة، للمساهمة يف تعزيز وتأمني مخزونات 
اململكة من السلع الغذائية األساسية، ومنها األرز الذي تستورد اململكة معظمه من 

الهند.

العامة  	 املؤسسة  قبل  من  االسرتاتيجي،  للخزن  املستهدفة  الغذائية  السلع  تحديد 
للحبوب، بناء عىل منهجية تعتمد عىل تقييم مالءمة إنتاج املوارد االسرتاتيجية وسهولة 

االسترياد والتخزين.

ضمان استدامـة الموارد الحيوية

ضامن تحقيق األمن التنموي والغذايئ
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التي  	 التحديات  الزراعة( ملواجهة  الوطنية المتهان حرف  القدرات  )تعزيز  إطالق مرشوع 
تواجه القطاع الزراعي، وتخفيف الضغط عىل املوارد الطبيعيـة، ومعالجـة املامرسـات 
من  الشباب  وتأهيل  الوطنية  القدرات  وتعزيز  بناء  يف  يساهم  مام  الخاطئـة،  الزراعيـة 

الجنسني المتهان حرفة الزراعة.

ضامن تحقيق األمن التنموي والغذايئ

األعامل  	 وقطاع  لألفراد  الخدمات  تسمح  الحيوانية،  للرثوة  تصدير  إذن  خدمة   19 إطالق 
بعد  الحيوانية  للرثوة  التصدير  إذن  عىل  والحصول  املوافقة  طلب  الحكومية  والجهات 
الحيوانية  بالرثوة  املهتمني  دعم  بهدف  وذلك  الخدمة،  ورشوط  متطلبات  استكامل 

وتطبيق إجراءات األمن والسالمة للتصدير.

41

تطبيق ضوابط ورشوط استرياد الخرضوات والفواكه، من خالل إلزام حصول جميع الواردات  	
اإلنتاج  استدامة  لدعم  إرسالية،  لكل  مسبق  إذن  عىل  الطازجة  والفواكه  الخرضوات  من 
الخرضوات  تدفق  استمرار  تضمن  التي  النباتية  الرثوة  وحامية  الجودة  وضبط  املحيل 

والفواكه الطازجة يف اململكة.



42

ضمان استدامـة الموارد الحيوية

42

توقيع اتفاقية إنشاء

مدينة النب التنموية مبنطقة الباحة
مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجريش، لتكون أول مدينة للنب يف اململكة.

تعظيم الفائدة مــن أصـــول 

وزارة البيئة واملياه والزراعة

تعزيــــــز دور الجمعيــــــات 

التعاونيـة فــي اململكــــة

تنميــــة الغطــــــاء 

النباتـــــــــــــــــــي

جعل املدينة واجهة 

سياحيـــة مميــــزة

تشجيـــــع حركــــــة 

االستثمـار الزراعــي

تحقيق االكتفاء من املنتجات 

واملحاصيـــــل الزراعيـــــــة

توفري الفــرص 

الوظيفيــــــة 

أهداف االتفاقية:

القـدرة اإلنتاجية: 600 طن من البـن

املساحة اإلجامليـة: 1.6 مليون م2
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انخفاض نسبة النخيل املصاب بسوسة 

النخيـــل الحمـــراء

نسبة النخيل املصاب بسوسة النخيل الحمراء	 

إلـى 0.31% بواقع 15,775 نخلة مصابــة مـــن إجاملــي 

5,029,336 نخلة مفحوصة يف مختلف مناطق اململكة

2016 2021

%1.55%0.31
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44

تدشني املرحلة الثالثة من

مبـادرة التفتيـش البيئــي

تتضمن تنفيذ املرحلة الثالثة املنشآت الصناعية والتنموية 
مفتًشا،  بـ189  اململكة  يف  البيئية  الخدمات  ومقدمي 

وتوقيع عقد مع رشكة متخصصة  ملدة 3 سنوات.
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تعزيز املصادر من املياه املحالة

تسجيل رقم قيايس يف موسوعة “جينيس” ألقل محطة  	
العامة  للمؤسسة  العامل،  يف  للطاقة  استهالكًا  تحلية 
الساعة/م3  يف  وات  كيلو  بـ2.27  املالحة،  املياه  لتحلية 
صناعة  مجال  يف  قياسيًا  رقاًم  املؤسسة  حققت  حيث 
اإلنتاج  أصول  يف  الكهربائية  الطاقة  الستهالك  التحلية 
اإلنتـاج املتنقلـة  وحـدة  فــي  العكســي،  التناضـح  بتقنية 

بطاقـة 5,000 م3 /يوم.

الطاقة اإلنتاجية
للمؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة

5.9 مليون م3
2020

5.9 مليون م3
2021

5.6 مليون م3
2019

5 مليون م3
2018

4.6 مليون م3
2017
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46

تدشني منظومتي إنتاج “الوجه” و“حقل” بتقنية التناضح العكيس الصديقة للبيئة، مام  	
يساهم يف تغطية الطلب عىل املياه يف املحافظتني، وخفض التكلفة الكلية يف إنتاج 

املياه.

لتخدم  	 الجبيل  يف   %100 سعودية  بأيدي  املياه  لتحلية  املتنقلة  املحطة  تدشني 
املياه  إنتاج  ملساندة  مبحطات  ربطها  أو  باستقاللية  استخدامها  وميكن  محطات،  عدة 

املحــالة، بسعــة تصميميــة تصـل إلــى 5,000 م3/يوم.

تعزيز املصادر من املياه املحالة

سعة تصميمية تصل إىل  
25,500 م3/يوم

منظومـة إنتـاج الوجـه

زيادة إنتاج املياه من 5,000 م3/يوم 
إىل 17,000 م3/يوم

تحقيق رقم جديد يف استهالك الكهرباء
يعادل 2.9 كيلو وات يف الساعة/م3

منظومـة إنتـاج حقـل
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تشغيل وضخ 60 ألف م3/يوم، ضمن مرشوع )نظام نقل مياه عرفات – الطائف( والوصول  	
ومنطقة  املجاورة  والقرى  الطائف  مدينة  لخدمة  التصميمية،  الضخ  سعة  كامل  إىل 
الباحة، مروًرا عرب أطول نفق مخصص لنقل املياه املحالة يف العامل بطول 12.5 كم، مير 

عرب جبال الرسوات.

سعة الضخ التصميمية 176,400 م3/يوم

بدء الضخ من نظام نقل املياه املحالة )رابغ / جدة/ مكة املكرمة(، ويعترب هذا املرشوع 
داعاًم ملنطقة مكة املكرمة يف تعزيز مصادرها وخزاناتها االسرتاتيجية.

السعة التصميمية للمرشوع  1.3 مليون م3/يومكمية الضخ  600,000 م3/يوم

تنــورة بسعــة قدرها                                                  للخـــزان األول فــــي موقــــع رأس  اكتامل األعامل اإلنشائيــة 
25,000 م3/يوم يف مرشوع إنشاء )خط أنابيب الجبيل – مدن املنطقة الرشقية املرحلة 

الثالثة( إلمداد مدن املنطقة الرشقية باملياه.

السعة التصميمية للمرشوع  900,000 م3/يوم

تعزيز املصادر من املياه املحالة
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48

تدشني الخزان الرابع والخامس مبوقع الطائف ضمن مرشوع )إنشاء املرحلة الثانية للخزن  	
االسرتاتيجي مبكة واملرحلة األوىل بالطائف(.

االنتهاء مــن زيــادة سعــة الضـخ بقـدر 96,000 م3/يوم ملرشوع  	
60% من  الخرمة(، بنسبة  رنية –  تربة –  الطائف –  )نظام نقل مياه 
م3/يوم، وميد كالً   156,248 إلـــى  سعتــه اإلجامليــة التـي تصـل 

من الطائف وتربه ورنية والخرمة باملياه.

تعزيز املصادر من املياه املحالة

سعة املرشوع  2,890,000 م3السعة التصميمية  170,000 م3 لكل خزان
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بسعة  	 الخرج  خزان  تعبئة  اكتامل 
م3،   50,000 إىل  تصل  تصميمية 
نقـل        خـط  طريـق  عـن  إمداده  تـم 
يخـدم  الـذي  الريـاض(،   - )الجبيـل 

منطقة الرياض 

تحقيق إنجاز بحثي وتشغييل جديد للمؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة، يتمثل يف  	
مبنظومة  التأثري  متعددة  التحلية  وحدة  من  املنتجة  املياه  كميات  زيادة  عىل  القدرة 
إنتاج ينبع بنسبة تصل إىل 5% يوميًّا عن القدرة التصميمية األساسية للوحدة، وذلك دون 
اإلنتاج  أبناء املؤسسة يف قطاع  أي استثامرات رأساملية، وقد تم هذا اإلنجاز بجهود 

بالتعاون مع الذراع البحثي للمؤسسة )معهد األبحاث وتقنيات التحلية(.

تعزيز املصادر من املياه املحالة

تدشني خــزان محطة حفــر الباطـن  	
مدينـة  تغذيـة  )خــط  مبشــروع 
امللك خالــد العسكريـــة( بسعــة 
تصميمية تتجاوز 45,000 م3/يوم، 
للمناطق  امليــاه  إمــداد  لضمــان 

املستهدفة. إجاميل السعة التصميمية 
للمرشوع 1,000,000 م3/يوم
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تعزيز املصادر من املياه املحالة

	  2 رقم  العكيس  التناضح  وحدة  تشغيل 
مبحطة القنفذة، يف مرشوع )إنشاء محطات 

التحلية الصغرية عىل الساحل الغريب(.

مبنظومة  	 الخزانات  )إنشاء  مرشوع  اكتامل 
الشعيبة 4( البالغ عددها 5 خزانات، ومرشوع 
بتقنية   )4 الشعيبة  إنتاج  محطات  )إنشاء 
مكة  منطقة  إلمداد  العكيس،  التناضح 

املكرمة باملياه.

تجهيز وتعبئة الخزان االسرتاتيجي يف منى بقدرة تخزينية تصل إىل 340,000 م3، مام  	
أسهم يف تعزيز األمن املايئ واستمرارية اإلمداد خالل موسم الحج.

السعة اإلجاملية للخزانات
 700,000 م3

السعة التصميمية ملحطات اإلنتاج 
400,000 م3/يوم

كميـة اإلنتـاج   17,000 م3/يوم

السعة التصميمية  238,000 م3/يوم
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2,200 م3، مام يسهم  	 إنتاجية تعادل  الجوف، بطاقة  التمريات مبنطقة  اكتامل حفر برئ 
يف توفري املياه لقاطني املنطقة من خالل األشياب، وللموايش من خالل الربك التي 

تتغذى من البرئ، وتعزيز األمن املايئ والغذايئ للمنطقة وما حولها.

زيادة القدرة اإلنتاجية إلحدى وحدات  	
منظومة إنتاج ينبع بنسبة %9.3 .

أمنية  	 ألنظمة  املالحة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  قبل  من  مشاريع   8 تدشني 
متكاملة وأنظمة حامية بحرية، لتحقيق املتطلبات األمنية للهيئة العليا لألمن الصناعي، 
منظومات  جاهزية  تأمني  بهدف  املؤسسة  مواقع  مبختلف  األمنية  الجاهزية  ورفع 

اإلنتاج وضامن استمرار إمداد املياه.

إجاميل السعة التصميمية 
ملنظومــــة إنتـــاج ينبـــع

566,160 م3/يوم
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محطة  	 إنشاء  مرشوع  من  االنتهاء 
بسعة  القويعية،  مبدينة  املعالجة 
مياه  معالجة  من  م3/يوم،   10,000
وتحسني  استخدامها  إلعادة  الرصف 
التوازن  عىل  والحفاظ  الخدمات  جودة 
البيئي، ويخدم املرشوع قرابة 50 ألف 

مستفيد يف محافظة القويعية.

تنفيذ شبكات مياه بإجاميل أطوال 64.2 كم وعدد 400 توصيلة منزلية مبخططات الخالدية  	
والهدار إليصال خدمات املياه إىل ما يزيد عن 4,800 مستفيد يف منطقة عسري.

إعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة

إيصال مياه الرشب للمستهلكني



53

ضمان استدامـة الموارد الحيوية

يف إنجاز نوعي ملشاريع املياه، أنهت رشكة  	
عىل  املستمر  الضخ  مرشوع  الوطنية  املياه 
منطقة  يف  املطار  حي  يف  ساعة   24 مدار 
جازان بعد إعادة تصميم الشبكة الهيدروليكية 
ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتوفري أكرث 
 20,000 م3، مام سيخدم أكرث من   5,000 من 

مستفيد وأكرث من 1,700 عقار.

الترسبات يف شبكات املياه والتوصيالت املنزلية يف:  	 اكتامل مرشوع كشف ومعالجة 
األحساء، وبقيق، والدمام، والخرب، من خالل كشف ومعالجة الترسبات يف األنابيب ألكرث من 
400,000 مرت طويل، وإجراء أعامل املسح امليداين، مام ساهم يف تعظيم االستفادة 
بالقطاع  من شبكات املياه  الفعيل  الفاقد  لتقليل  الحالية  للشبكات  القامئة  األصول  من 

الرشقي.

خفض نسبة الفاقد يف شبكات املياه

توفري  +5,000 م3 من املياه

20,000
مستفيد

1,700
عقار

للوحدة  	 الفعيل  التشغيل  اكتامل 
الغيار  قطع  لصناعة  الرقمية 
املؤسسة  يف  الحديدية  والقوالب 
مام  املالحة،  املياه  لتحلية  العامة 
تصنيع  عىل  املؤسسة  قدرة  يزيد 
جهود  لدعم  ذاتيًّا،  الغيار  قطع 
املحتوى  وزيادة  التقنية  توطني 

املحيل.

بناء قدرات املحتوى املحيل
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وتشغيل  إدارة  مبهام  الخاص  القطاع  مع  بالرشاكة  املياه  وتقنيات  نقل  رشكة  تقوم 
وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين املياه يف مختلف مناطق اململكة، وتشتمل شبكة 
أعاملها الحالية عىل خطوط أنابيب بطول 8,400 كم لنقل ما يزيد عن 7 ماليني م3 من 

املياه املحالة يوميًا.

تدشني رشكة نقل وتقنيات املياه

معسكر  املالحة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  أطلقت 
واستقطاب  رائدة  استثامرية  فرص  إليجاد  املياه،  تقنيات 
قطاع  يف  واملخرتعني  للمبتكرين  الفرص  وإتاحة  املواهب 
تحت  وذلك  الوطنية،  الكوادر  من  والطاقة  والصناعة  املياه 
األفكار  تجاوزت  حيث  للمياه،  السعودية  األكادميية  مظلة 

املستلمة أكرث من 169 فكرة.

إطـالق معسكـر تقنيات امليـاه 

+169 فكــرة
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عىل  	 املالحة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  حصول 
من   2021 لعام  العامل  يف  مياه  رشكة  أفضل  جائزة 
بشؤون  املعنية  العاملية  املياه  معلومات  منظمة 

املياه وأبحاثها.

املؤسسة  	 يف  والخفجي  جدة  إنتاج  منظومة  حصول 
العامة لتحلية املياه املالحة عىل شهادة اآليزو 14001 
تعزيز  يف  يساهم  مام   ،2021 لعام  البيئة  إدارة  لنظام 
البيئي  التخطيط  مرشوع  مخرجات  عىل  اإليجايب  األثر 
البيئة  سالمة  تتضمن  التي  والسالمة،  الصحة  وأسس 

املحيطة للمحطة خالل العمليات التشغيليَّة.

ر األكادميية السعودية للمياه قامئة مزودي خدمات التدريب املعتمدين باملنظمة  	 تصدُّ
)IACET(، وقد حصلت األكادميية عىل االعتامدية  للتدريب والتعليم املستمر  العاملية 
العاملية من املنظمة يف عام 2020 ملدة 5 سنوات بصفتها مزوًدا لخدمات التدريب، 

وهي أول جهة يتم اعتامدها من قبل املنظمة يف اململكة العربية السعودية.

عىل  	 املالحة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  حصول 
املنظمة  من  املؤسيس  بالتميز  االعرتاف  شهادة 
“4 نجوم”  عاليًا  تقيياًم  ونالت  الجودة،  إلدارة  األوروبية 
وتعد  املؤسيس،  التميز  معايري  بأعىل  التزامها  نتيجة 
مستوى  عىل  الشهادة  عىل  الحاصلة  األوىل  الجهة 

اململكة.

زيادة الكفاءة واألداء
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ضمان استدامـة الموارد الحيوية

املياه  رشكة  مظلة  تحت  اململكة  يف  املياه  توزيع  قطاع  وتوحيد  هيكلة  اكتامل 
 13 وتحويل   ،2021 نوفمرب  يف  واألخري  الشاميل  القطاع  دمج  اكتمل  حيث  الوطنية، 

منطقة إدارية إىل 6 قطاعات بتجمعات مناطقية تحت مظلة رشكة املياه الوطنية.

مشاريع  يف  الرابعة  الصناعية  والثورة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  إحالل  خالل  من 
للبيانات  السعودية  الهيئة  مع  بالتعاون  املالحة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة 
الذكاء  اسرتاتيجية  وتطوير  تنفيذ  يف  سيثمر  مام  “سدايا”،  االصطناعي  والذكاء 
البيانات  إدارة  مكتب  سياسات  مع  االتساق  وتعزيز  التحلية،  صناعة  يف  االصطناعي 
الوطنية، وتكثيف جهود البحث واالبتكار لتفعيل مبادرات الذكاء االصطناعي، وتطوير 

حلول الحوسبة السحابية ميا يخدم قطاع املياه.

تسخري الذكاء االصطناعي يف قطاع املياه

دمج املديريات تحت مظلة رشكة املياه الوطنية
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األهداف االسرتاتيجية

تشجيع العمل التطوعي 	الجهة القائدة
دعم منو القطاع غري الربحي 	
تعزيز قيام الرشكات مبسؤولياتها االجتامعية 	
متكني املنظامت غري الربحية من تحقيق أثر أعمق 	
تحسني فعالية وكفاءة منظومة الخدمات االجتامعية 	

تعزيــــــز التنمــية املجتمعية 

وتطوير القطــاع غيــر الربحـي

جمعية سعودية غري ربحية مرخصة من وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية، متخصصة يف التوعية 
بالتربع بالدم واألعضاء
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 تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي

إحصاءات العمل التطوعي لعام 2021

916,111,302916,111,302 56556510,88910,889

العمل التطوعي
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املنصة الوطنية للعمل التطوعي

تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي

+30 مجـــــــــــــااًل تطوعيًـــــــا

دورات تدريبيـــــة وورش عمــل 

بنــــــك الفـــــرص التطوعيــــة

فرص تطوعية تخصصية متنوعـة

الربط مبركز املعلومات الوطني

رصد وتوثيق الساعات التطوعية

484,251
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تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي

تدشني الجائزة الوطنية للعمل التطوعي وتتويج الفائزين بالجائزة يف دورتها األوىل 	

260 مشاركة

47 جهة تعليمية

21 فرقة تطوعية

58 جهة حكومية

111 جمعية خريية

23 جهة خاصة

29 فائــزًا
من الجهات واألفراد 

والفـرق التطوعيــة

جائزة العمل التطوعي
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تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي

إطالق وتنفيذ مبادرة “تطوع بخربتك”  	
واملعايل  السمو  أصحاب  مبشاركة 
عرب  املجتمع  وقيادات  الوزراء 
تطوعهم االحرتايف لتقديم الحلول 
تواجه  التي  للتحديات  التخصصية 
املنظامت غري الربحية ورواد ورائدات 
الحر  العمل  ومامريس  األعامل 
وطالب التعليم العام والجامعي عرب 

مجموعة من الوسائل املختلفة.

أجل  	 من  تطوعية  وحدة   250 تأسيس 
حقوق  وحفظ  التطوعي  العمل  تنظيم 
للفرص  املوفرة  والجهات  املتطوعني 

التطوعية.

العمل  	 ملؤسسة  اإلرشادي  الدليل  إصدار 
التطوعي وفق املعيار الوطني السعودي 

للتطوع لعام 2022، ويستهدف الدليل جهات 
أجل  من  الربحي  وغري  الحكومي  القطاع 
تأسيس كيانات تطوع احرتافية وفًقا للمعيار 

الوطني السعودي للتطوع.

استشارات فردية ورش تدريبية  لقاءات جامهريية

العمل التطوعي
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ارتفاع عدد املنظامت غري الربحية املسجلة يف اململكة لتصل إىل 3,068 منظمة بنهاية  	
2021 بنسبة منو بلغت 88% مقارنة بعام 2017.

 تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي

88

نسبة منو القطاع

غيــــــر الربحـــي

دعم منو القطاع غري الربحي
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املنصة الوطنية للتربعات ومنصة وقفي

أكرث مـــن 75 مليـــون ريـــال سعودي إجاملــــــي  	
املساهامت يف منصة “وقفي” بنهاية عام 2021.

أكرث مـن 2.4 مليون مستفيد من تربعات املنصة  	
الوطنيـــــة للتربعات “تبــرع” بنهاية عام 2021.

+2.4 مليون مستفيـــــد 

+75 مليون ريال
مساهمــات “وقفي”

تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي
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 تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي

تحسني فعالية وكفاءة الخدمات االجتامعية

داخل  	 العمل  لتنظيم  األحداث  لدور  التنظيمية  الالئحة  عىل  الوزراء  مجلس  موافقة 
الحكومية  الجهات  وأدوار  مسؤوليات  وتحديد  الفتيات  رعاية  ومؤسسات  األحداث  دور 

األخرى.

االجتامعية  	 الخدمات  من  املستفيدين  رضا  نسبة  ارتفاع 
مستهدف  متجاوزًا   ،2021 عام  يف   %81.30 إىل  لتصل 

الفرتة وهو  %70.
نسبة رضا املستفيدين

 81.30%
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متكني املواطنني من خالل منظومة الخدمات االجتامعية

القادرين  	 املالية  اإلعانات  من  املستفيدين  نسبة  ارتفاع 
عىل العمل الذين تم متكينهم لالستغناء عن الدعم إىل 

28.2% بنهاية 2021، وتجاوز املستهدف وهو %24.5.

األحكام  	 لتوضيح  الجديد،  االجتامعي  الضامن  لنظام  التنفيذية  لالئحة  النهايئ  االعتامد 
واإلجراءات التي أحالها النظام لالئحة، وضامن وصول الدعم للمستحقني.

28.2

تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي

نسبة من تم متكينهم 
لالستغنــاء عن الدعــم
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يف  	 أملج،  منطقة  أبناء  من  االجتامعي  الضامن  ملستفيدي  وظيفية  فرصة   316 طرح 

ملتقى رشكة البحر األحمر للتطوير، مبشاركة 19 رشكة.

متكني أكرث من  75 ألف مستفيد من مستفيدي الضامن االجتامعي القادرين عىل العمل  	

لعام 2021، عرب أقسام التمكني يف مكاتب الضامن االجتامعي عىل مستوى اململكة. 

من  	 االجتامعي،  التمكني  وكالة  منسويب  لتطوير  مخصًصا  تدريبيًّا  برنامًجا   148 تنفيذ 

مجموع 4,203 باحثني وأخصائيني ضمن مرشوع تطوير أخصايئ التمكني.

أكرث من 24,252 مستفيًدا حول اململكة من برامج تدريب مستفيدي الضامن االجتامعي. 	

 تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي

148 برنامًجا تدريبيًا
ملنسويب وكالة التمكني

75,000
ُممكَّن من مستفيدي الضامن 

االجتامعي

316 فرصة وظيفية
يف ملتقى رشكة البحر األحمر

24,525 مستفيًدا
من برامج التدريب

مستفيدي
 الضمـــــان
االجتامعـي
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تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي

والريادية  	 اإلنتاجية  للمشاريع  والدعم  التمكني  فرص  لتقديم  “متكني”  منصة  إطالق 

ملستفيدي الضامن االجتامعي ومقدمي فرص التمكني، قدمت املنصة منذ إطالقها أكرث 

من 38,000 فرصة.

7 مذكرات  	 إقامة ملتقى “متكني” يف منطقة مكة املكرمة، وتضمن امللتقى توقيع 

تعاون تغطي عدة مجاالت من تدريب نوعي وتدريب منتهي بالتوظيف، وتوفري أكرث من 

1,000 فرصة وظيفية و500 فرصة متويلية ومشاريع ريادية وإنتاجية.

+3,000 مشارك
من مستفيدي الضامن االجتامعي

27 جهة
من القطاع العام والخاص وغري الربحي



األهداف االسرتاتيجية

متكني فئات املجتمــع من دخول 

سوق العمل ورفـــع جاذبيتـــــه

زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل 	الجهة القائدة
متكني اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل 	
تحسني ظروف العمل للوافدين 	
استقطاب املواهب املناسبة بفاعلية 	

م. مضاوي الهاجري، مهندسة معامرية تعمل يف رشكة استشارية لتطوير مرشوع قطار الرياض
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تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل

انخفـاض معـدل البطالـة للسعودييـن 	
       )ذكوًرا وإناثًا من سن 15 سنة فأكر(

النصف األول 2021 النصف األول 2020 

%15.4%11.3

ارتفــاع معــدل املشاركـة االقتصاديـة  	
لإلناث السعوديات 

20172021

%17%34.1
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زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل

سـوق  	 فــي  املــرأة  حصــة  ارتفاع 
العمــل )مـن القـوى العاملـة( 

20172021

%21.2%33.6

ارتفاع نسبة النساء يف املناصب  	
اإلدارية )املتوسطة والعليا( 

2017 2021

%28.6%39

بعـد  	 عـن  العمـل  بنظــام  للعامليـن  العمـالء  خدمـة  ووظائـف  مهـن  يف  العمـل  قرص 
علـى املواطنني واملواطنــات، مــن خـالل التعاقــد املبارش أو غري املبارش.

تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته



71

أكرث من 114 ألف وثيقة عقد للعمل  	
املرن والعمل عن بعد بنهاية 2021.

أكرث من 1,045 متدربة يف مبادرة  	
التدريب والتوجيه القيادي للكوادر 

النسائية بنهاية 2021.

تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

العمل املرن والعمل عن بعد

تطوير الكوادر النسائية القيادية

 1,045+
متدربة
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تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

أكرث من 6,645 مستفيدة من دعم مراكز ضيافة األطفال يف برنامج “قرة” بنهاية 2021. 	

أكرث من 122,160 مستفيدة من دعم املواصالت يف برنامج “وصول” بنهاية 2021. 	

برنامج قرة

برنامج وصول



73

تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

متكني اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل

األشخـاص  	 مـــن  العامليــن  نسبـة  ارتفـاع 
إىل العمل  عىل  القادرين  اإلعاقة  ذوي 

فــي عــام 2021 %12.2

منشـأة  	  1634 مــن  أكثــر  حصــول 
بنهاية  “مواءمة”  شهادة  علــى 

.2021
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اإلعاقة  	 ذوي  األشخاص  رعاية  هيئة  بني  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من  عدد  توقيع 
وجهات كربى:

إصدار )الدليل اإلرشادي ألرس ذوي اإلعاقة البرصية( يف تعاون بني هيئة رعاية األشخاص  	
ذوي اإلعاقة ومستشفى امللك خالد للعيون. وميثل الدليل، األول من نوعه يف اململكة، 

مة لذوي اإلعاقة البرصية يف اململكة. مرجًعا لكافة الخدمات املقدَّ

اإلعاقة  	 ذوي  األشخاص  رعاية  هيئة 
تكرم جامعة امللك عبد العزيز باملركز 
األول يف قبول األشخاص ذوي اإلعاقة 

بعـدد  1,067 طالـب وطالبة.

تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

اتفاقية تعاون مع 
هيئة حقوق اإلنسان

اتفاقية تعاون مع 
جامعة األمرية نورة

مذكرة تعاون مع الهيئة 
العامة للغذاء والدواء

مذكرة تعاون مع جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية

مذكرة تفاهم مع
معهد اإلدارة العامة

مذكرة تفاهم مع رشكة 
االتصاالت السعودية

مذكرة تفاهم مع جمعية “ألجلهم” 
لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة

متكني اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل
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خدماتها:  	 وتشمل  الصغر،  ومتناهية  الصغرية  للمنشآت  والسالمة  الصحة  منصة  إطالق 
التقييم الذايت، التدقيق املكتبي، الزيارة امليدانية، إصدار بطاقة األداء، اعتامد املحتوى 

التدريبي ملعهد السالمة والصحة املهنية.

وضع منهجية لقياس نسب الوعي بالسالمة والصحة املهنية، حيث تم تحديد املؤرشات  	
معدل  قياس  من  الوزارة  لتمكني  املستهدفة،  والقطاعات  قياسها  وآليات  الرئيسية 
السالمة  سياسات  تطبيق  ومعدل  العمل،  ساعات  ومعدل  املهنية،  واألمراض  اإلصابات 
والصحة املهنية، ونسبة الوعي باملهنية، ونسبة التوطني يف وظائف السالمة والصحة 

املهنية.

عليهم  	 تنطبق  ال  ملن  الخاص  القطاع  يف  للعاملني  اإللكرتوين  التدريب  برنامج  إطالق 
معايري خدمة مطابقة املؤهالت والخربات.

تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

السالمة والصحة املهنية
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تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

السالمة والصحة املهنية

ارتفاع نسبة املنشآت املمتثلة  	
لنظــام السالمـــة والصحــــة 
املهنيــة إلــى 69.1% بنهاية 

.2021

للسالمة  	 الوطنية  السياسة  اعتامد 
مجلس  قبل  من  املهنية  والصحة 
السامي  املقام  موافقة  بعد  الوزراء، 
من  أكرث  من  مكوَّنة  لجنة  تشكيل  عىل 

20 جهة لتضمني مخرجات السياسة. 

اعتامد الئحة السالمة والصحة املهنية للمنشآت الصغرية )أقل من 50 عاماًل(، ملساعدة  	
العاملني من مخاطر  بناء نظام داخيل للسالمة والصحة املهنية يحمي  املنشآت عىل 
العمل التي تواجههم يف بيئة العمل بناًء عىل معايري منظمة العمل الدولية واحتياج 

السوق السعودي.
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حاميـــة  	 بنظــام  االمتثــال  نسبـة  ارتفــاع 
األجور للعاملة الوافدة

ارتفـــاع نسبـــة تحســن ظــروف العمــل  	
للوافدين

20172020  2021 2021

%50%39.7 %72.5%55.4

تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

توقيع عدد من االتفاقيات لتطوير مجال الصحة والسالمة املهنية: 	

لدعم خريجي برنامج كوادر من خالل تقديم االستشارات الفنية 
بعد التخرج

اتفاقية مع جمعية السالمة والصحة املهنية

لتطوير خدمات الصحة املهنية، وإنشاء 
مركز للبحوث واالبتكار يف مجال الصحة 

والسالمة املهنية

اتفاقية مع جامعة أم القرى

لتعزيز اإلجراءات واملامرسات اإلدارية 
والفنية يف مجال السالمة والصحة 

املهنية 

اتفاقية مع رشكة سابك

إطالق خدمة مطابقة املؤهالت  	
كوادر  برنامج  ضمن  والخربات، 

السالمة والصحة املهنية.

للباحثني  	 تدريبي  برنامج  إطالق 
 18,000 تخريج  يستهدف  عمل  عن 
متدرب ما بني محرتف ومامرس يف 
السالمة والصحة املهنية بالتعاون 

مع صندوق املوارد البرشية.

السالمة والصحة املهنية
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مبادرة  	 لخدمات  املستخدم  دليل  إطالق 
التعاقدية، الذي يتناول  تحسني العالقة 
تفاصيل خدمات: حرية التنقل الوظيفي، 
النهايئ،  والخروج  والعودة،  والخروج 
هذه  من  االستفادة  كيفية  ويرشح 
الخدمات بتقديم وصف كامل لكل خدمة 

وآلية تنفيذها عرب املنصات املعنية.

تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

تحسني ظروف العمل للوافدين



التحــــــول

الرقمــــي

األهداف االسرتاتيجية

تطوير الحكومة اإللكرتونية 	الجهة القائدة
تنمية االقتصاد الرقمي 	

مؤسسة املحيط الرقمي، لتقديم خدمات النمذجة والتعليم باستخدام التقنيات الحديثة



تطوير الحكومة اإللكرتونية

التحول الرقمي

الحكومة  	 هيئة  قبل  من  الرقمية،  الحكومة  سياسة  إطالق 

الرقمية، لتسهيل التحول الرقمي يف القطاع الحكومي.

هيئة  	 قبل  من  املوحدة،  اللوجستية  املنصة  مبادرة  إطالق 

ترتبط  13 جهة حكومية ورشكة،  بالتعاون مع  الرقمية  الحكومة 

بها 25 منصة وتقدم 600 خدمة.

املنصة اللوجستية املوحدة

25 منصة13 جهة حكومية ورشكة 600 خدمة

%60
)2016( 

%81.29
)2020( 

%84
)2021(

معدل نضج الخدمات 

الحكومية الرقمية

عام  	 بنهاية   %84 إىل  ليصل  اململكة  يف  الرقمية  الحكومية  الخدمات  نضج  معدل  ارتفاع 

2021، ويعنى مفهوم نضج الخدمات الرقمية مبدى تقديم الجهات الخدمات الرقمية لكافة 

املستفيدين من األفراد واألعامل والجهات الحكومية األخرى.

80

ارتفاع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية
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تطوير الحكومة اإللكرتونية

التحول الرقمي

التحول  مسرية  يف  الحكومية  الجهات  دعم  إىل  الحكومي  الرقمي  التحول  قياس  يهدف 

الرقمي لتحقيق أهداف رؤية اململكة 2030.

إعالن نتائج الجهات الحكومية يف قياس التحول 

الرقمي الحكومي التاسع لعام 2021

مراحل القياس

45 جهة حكومية يف مرحلتي اإلبداع والتكامل176 جهة حكومية

تقديم مناذج إبداعية ومبتكرة يف محاور التحول الرقمي مع توظيف 

التقنيات الناشئة والتوجهات الحديثة يف التحول الرقمي الحكومي

املرحلة األوىل

املرحلة الثالثة

املرحلة الرابعة

املرحلة الخامسة

تحقيق التكامل الداخيل بني اإلدارت واألقسام، والخارجي مع 

الجهات األخرى

املرحلة الثانية

تطوير جميع جوانب محاور التحول الرقمي ومراقبتها للتحسني 

املستمر والوصول إىل رضا املستفيدين

توفري جميع السياسات واملعايري والعمليات واألدوات ذات 

العالقة مبحاور التحول الرقمي

إعداد واتخاذ خطوات أولية 

للتقدم يف محاور التحول الرقمي



82

لتحفيز  	 الجريء  املال  رأس  ورشكات  املعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  بني  تفاهم  مذكرات   5 توقيع 

الرقمية  الناشئة  الرشكات  ذلك  يف  مبا  الرقمية  األعامل  ريادة  بيئة  وتنمية  الرقمي،  االبتكار  وتبني 

واملستثمرين، ليشمل التعاون عىل تحليل وتقييم الرشكات الناشئة وتوجيههم حسب حاجتهم لرفع 

العمل وخدمات اإلرشاد وإقامة  التدريبية وورش  الدورات  مستوى جاذبية الرشكة لالستثامر وتقديم 

املسابقات والفعاليات الرقمية.

التحول الرقمي

موافقة مجلس الوزراء عىل نظام “حامية البيانات الشخصية”. 	

مجموعة  	 دول  بني  من  الثاين  املركز  عىل  اململكة  حصول 

 ،)2021 الرقمي  والتقدم  )التنافسية  تقرير  يف  العرشين 

متقدمًة  الرقمية،  للتنافسية  األورويب  املركز  عن  الصادر 

ويف  السابق،  بالعام  مقارنة  العام  املؤرش  يف  درجة   20

مؤرش  يف  درجة   86 اململكة  تقدمت  الفرعية  املؤرشات 

النظام البيئي الرقمي وتصدرت باملركز األول، كام حصلت عىل 

45 نقطة يف مؤرش القدرات الرقمية وحلت يف املركز الثالث.

تقدُّم اململكة يف تقرير 

م الرقمي 2021 التنافسية والتقدُّ

تحفيز وتبني االبتكار الرقمي

نظام حامية البيانات الشخصية
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تطوير البنية التحتية الرقمية

التحول الرقمي

	  2017 يف  ميجابت/الثانية   9 من  اإلنرتنت  رسعة  زيادة 

إىل نحو 180 ميجابت/الثانية بنهاية 2021.

إىل  	 الوطني  املقسم  خالل  من  البيانات  حركة  وصول 

69 جيجابت/الثانية بنهاية الربع الثالث من 2021.

4G إىل أكرث  	 النطاق العريض الالسليك  وصول تغطية 

من 97% بنهاية 2021.

االنتهاء من تحديث اشرتاطات أبراج وهوائيات االتصاالت  	

مع  بالتعاون  االتصاالت  شبكات  نرش  لتمكني  الالسلكية 

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.
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التحول الرقمي

بالتوظيف  	 وينتهي  املكثف  بالتدريب  يبدأ  متكامل  برنامج  وهو  اإللكرتونية،  األلعاب  رواد  برنامج  إطالق 

أو االحتضان، ُمقدم من قبل رشكة املبادرة املطورة ومعهد “ديجينب” للتكنولوجيا، الذي يعد األشهر 

عامليًا يف مجال تصنيع األلعاب.

50 متخـرًجــــــــا

100 مشــــــارك

10 رشكات ناشئة

دعم الرياديني والرشكات املحلية الرقمية
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التحول الرقمي

ثقافة  	 الرقميــة وتعزيــز  األبحاث واالخرتاعــات  الرقمي لدعم  االبتكار  النسخة األوىل من جائزة  إطالق 

االبتكار والبحث والتطوير.

إطالق النسخة الثانية من برنامج رواد التقنية بهدف تعزيز دور رواد ورائدات األعامل يف مجال التقنية،  	

تبني  عرب  الحلول  لهذه  مبتكرة  أسواق  خلق  من  ومتكينهم  أعاملهم  مناذج  تطوير  يف  للمساهمة 

أفكارهم وتحويلها إىل مشاريع حقيقية رائدة من خالل تزويدهم بحزمة من األدوات والحلول النوعية.

التقني،  	 الترسيع  يف  املتخصصة   ”Techstars“ العاملية  “تيكستارز”  مرّسعة  مع  رشاكة  عقد  توقيع 

بالرشاكة مع صندوق رائد فنترشز االستثامري، بهدف تعزيز نجاح الرشكات التقنية الناشئة يف اململكة، 

ودعم منوها التجاري وترسيع اعتامدها عىل التقنيات الرقمية.

+500 ألـــف ريــــال 
مجمــــوع الجوائـــــز

 100 +
مرشد وخبري

تسجيل + 400 
رشكة تقنية ناشئة 

دعم الرياديني والرشكات املحلية الرقمية
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التحول الرقمي

إطالق برنامج التحديات الرقمية الذي يتكون من سلسلة تحديات تهتم بالتقنيات الناشئة، وكل  	

تحدي مكون من عدة مراحل ولكل تحدي تقنية خاصة فيه، تستهدف سلسلة التحديات أصحاب 

األفكار واملهتمني بالتقنية واملربمجني التقنيني.

سلسة التحديات الرقمية:

الطباعة

ثالثية األبعاد

سالسل الكتل

 “البلوك تشني” 

الذكاء

االصطناعي

الواقع

االفرتايض 

إنرتنتالروبوتات

األشياء

الواقع

املعزز

دعم الرياديني والرشكات املحلية الرقمية
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التحول الرقمي

تتويج الفائزين بتحدي تقنية سالسل الكتل “البلوك تشني”، وهي تقنية تعتمد عىل تخزين البيانات أو أي 

مسارات  اختيار  وجاء  مركزية،  لسلطة  تحتاج  ال  وآمنة  دقيقة  كتل  سالسل  عرب  اإلنرتنت  عىل  قيمة  له  يشء 

ومدى  العاملية،  األوضاع  عىل  العام  تأثريها  ومدى  الناشئة،  والرشكات  السوق  حاجة  عىل  بناًء  التحدي 

رضورتها يف التحول الرقمي الوطني يف الوقت الحايل.

60,000 ريال 
مجموع الجوائز

+10 ورش 
عمل

 30+ 
ُمرشد

3 فائزين بنامذج 
أعامل رقمية

دعم الرياديني والرشكات املحلية الرقمية
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التحول الرقمي

تتويج الفائزين مبسابقة ميدان املطورين ضمن بطولة “العبون بال حدود” التي تهدف إىل  	

تحفيز رواد األعامل مبجال األلعاب اإللكرتونية لتطوير ألعاب تنافس األلعاب العاملية للهواتف 

الذكية، كام تدعم الوزارة جهود االتحاد السعودي للرياضات اإللكرتونية، باإلسهام يف رسم 

مشهد متميّز لهذه الصناعة الحديثة واملبتكرة.

375,000 ريـــال70 مشاركًــــــــا10 فائزيــــــــــن
مجموع الجوائز

إطالق مركز ريادة األعامل الرقمية، ومنصة مركز ريادة األعامل الرقمية “CODE”، للمساهمة يف خدمة  	

مؤسيس الرشكات الناشئة، وتعزيز ثقافة ريادة األعامل الرقمية.

خلق فرص عمل جديدة 	

توطيــــــــن التقنيـــة 	

زيـادة مشاركـــة املرأة فـــي  	

قطـاع ريادة األعامل الرقميــة

رفع مساهمة االقتصاد الرقمي  	

فــي الناتج املحيل اإلجاملـــي

يف  	 االستثامرية  الفرص  توجيه 

القطاع الرقمي

يساهم مركز ريادة األعامل الرقمية يف:

دعم الرياديني والرشكات املحلية الرقمية
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معسكر ريادة األعامل التقني

التحول الرقمي

لتمكني  	 عنان”،  “معسكر  مسمى  تحت  سعود  امللك  جامعة  يف  التقني  األعامل  ريادة  معسكر  إطالق 

أفضل 10 مشاريع ريادية وتخريج 5 مناذج أعامل تقنية.

 متكني  10 مشاريع ريادية

تخريج 5 مناذج أعامل تقنية



90

التحول الرقمي

ودعمها،  	 الرقمية  الكوادر  لتبني  املنطقة  يف  نوعها  من  األكرب  املستقبل  مهارات  معسكرات  إطالق 

من قبل وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات بالتعاون مع االتحاد السعودي لألمن السيرباين والربمجة 

الجهات  أفضل  من  مقدمة  تدريبيًّا  معسكرًا   50 يف  ومتدربة،  متدرب   1,500 من  أكرث  لتدريب  والدرونز، 

التدريبية يف عدة تخصصات، منها: الربمجة، والذكاء االصطناعي، واألمن السيرباين، وتطوير األلعاب.

إطالق املرحلة الثانية من مبادرة مهارات املستقبل، بهدف بناء جيٍل واٍع ومبدع ميلك املهارات التي  	

تؤهله لتغطية االحتياج املعريف الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل.

+1,500 متدرب 
ومتدربـــــــة

+18 مجااًل
تقنيّـــــــا

+50 معسكرًا 
تدريبيًّـــــــــا

200 ألف
متدرب ومتدربة

30 ألف موظف يف قطاع 
االتصاالت وتقنية املعلومات

مستهدفات املرحلة الثانية بنهاية 2025

معسكرات مهارات املستقبل
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التحول الرقمي

الرقمية  	 املهارات  تطوير  بهدف  املستقبل  مهارات  مبادرة  ضمن  اإللكرتوين  التدريب  برنامج  إطالق 

لـ20,000 مستفيد من الباحثني عن عمل واملوظفني عىل رأس العمل.

	  20 مع  بالتعاون  املستقبل  مهارات  مبادرة  ضمن  التعاوين  التدريب  برنامج  من  الثانية  النسخة  إطالق 

جامعة محلية، لتدريب 2,000 طالب وطالبة يف مجاالت االتصاالت وتقنية املعلومات.

أكرث من 48,000 مستفيد من برامج مبادرة العطاء الرقمي بنهاية الربع الثالث من عام 2021. 	

العطاء  	 مبادرة  خالل  من  سنة،   15  -  9 سن  من  للناشئني  اآللة  وتعلم  االصطناعي  الذكاء  معسكر  إطالق 

الرقمي بالرشاكة مع “نيوم” و “سايرب إكس”. 

نرش الوعي واملعرفة الرقمية وتأهيل الكوادر الوطنية
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التحول الرقمي

تنفيذ 250 مرشوًعا باستخدام أجهزة الثورة الصناعية الرابعة عن طريق املعمل االفرتايض التابع ملبادرة  	

Thinktech ليصل إجاميل عدد املشاركات املرفوعة إىل 316 مرشوًعا، بأجهزة متعددة، منها: الطابعة 

ثالثية األبعاد، واألردوينو، واملايكروبت، وقاطعة الليزر، وآلة النحت.

إطالق حملة “مسارك الرقمي” إلرشاد الطالب والطالبات حديثي التخرج واملقبلني عىل التسجيل يف  	

الجامعات، لتثقيفهم وإرشادهم باختيار التخصص الرقمي املناسب يف املرحلة الجامعية بالرشاكة مع 

10 رشكاء، من أبرزهم: رشكة االتصاالت السعودية STC ورشكة ثقة لحدود األعامل وعدد من الجامعات.

نرش الوعي واملعرفة الرقمية وتأهيل الكوادر الوطنية
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التحول الرقمي

يف  	 املاجستري  درجة  إلكامل  مجانية  منح  إطالق 

الناشئة يف جامعة امللك فهد للبرتول  التقنيات 

واملعادن.

إطالق برنامج سفراء تقنيات املستقبل لتأهيل 235  	

معد  تقني  مقرر  عىل  تدريبهم  طريق  عن  سفريًا 

الوعي  رفع  عىل  والعمل  ستانفورد  جامعة  من 

الرقمي واملساهمة يف االبتكار.

م + 8,500 ُمتقدِّ

مدار  عىل  اململكة  يف  الجامعات  طالب  من  املسابقة  عىل 

األعوام األربعة املاضية

املواهب  	 لرعاية  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  مسابقة  من  الخامسة  النسخة  تدشني 

رشكة  من  بتنظيم  الجامعات،  طالب  لدى  االبتكار  وتحفيز  التقنية  مستقبل  لقيادة  املحلية 

“هواوي” العاملية، ويرتكز برنامج املسابقة يف العام الحايل عىل تقديم دورات تدريبية 

للتقنيات الحديثة، وتعزيز التواصل بني الشباب املوهوبني يف املنطقة مع زمالئهم من 

جميع أنحاء العامل.

تطوير املواهب التقنية



األهداف االسرتاتيجية

الجهة القائدة

الجهة القائدة

الجهة القائدة

تطوير قطاع التجزئة 	
تسهيل مامرسة األعامل 	
دعم قنوات التواصل مع املواطنني ومجتمع األعامل 	
زيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد 	

جذب االستثامرات األجنبية واملحلية 	

تعزيز اهتامم الرشكات باستدامة االقتصاد الوطني 	

زيادة مساهمة األرس املنتجة يف االقتصاد 	

اإلسهـام فـي متكيـن

القطـــــاع الخـــــــاص

 )صفر( استديو متعدد التخصصات، لصناعة املحتوى اإلبداعي
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تدشني منصة )استطالع( التي يتم من خاللها متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء املتعلق  	
بإلزام الجهات الحكومية بالرد عىل مرئيات العموم حول مرشوعات األنظمة واللوائح، 
املنصة،  وحوكمة  عمل  بآلية  للتوعية  الحكومية  الجهات  مع  ة  عدَّ عمل  ِورش  وتنظيم 
وتوعية العموم والجهات الحكومية وقطاع األعامل من خالل وسائل اإلعالم ووسائل 

التواصل االجتامعي باملرشوعات املطروحة يف املنصة.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

إصالًحا  	  750 من  أكرث  إجراء 
تنمية  إىل  يهدف  اقتصاديًّا 

القطاع الخاص يف اململكة، 
وإسنادها للجهات الحكومية 

املعنية.

تسهيل مامرسة األعامل



96

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

ترجمة ونرش الوثائق النظامية عرب منصة املركز الوطني للوثائق واملحفوظات: 	

+60 وثيقة نظامية مرتجمة
بالتعاون مع شعبة الرتجمة الرسمية بهيئة الخرباء مبجلس الوزراء.

+800 وثيقة نظامية  مرتجمة
بالتنسيق مع +40 جهة حكومية.

+300 وثيقة نظامية
نرُشت باللغة اإلنجليزية لتمكني املستثمرين وقطاع األعامل من االطالع عىل تلك الوثائق.

800+

60+

300+

تسهيل مامرسة األعامل
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اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

8 فروع تشاركيـــة

مع وزارة التجارة يف 

افتتاح 9 فروع جديدة للمركز السعودي لألعامل  	

فــرع تشاريك

مع غرفة الرياض

 الدمام -  أبها -  بريدة -  الجوف 

  مكة املكرمة - الطائف - تبوك – الطائف

العاصمة
الريــــاض

100,000+
زيارة من املستثمرين
ورواد األعامل لفروع
اململكة حول  املركز 

مختلفـة خدمــة 
للجهات املعنية
بقطـاع األعمــال

أودعــــت رشكــــة 
قوامئهــا املاليـة
قوائم برنامج  عرب 

عملية إشهار عىل منصة 
للحقوق  املوحد  السجل 
املنقولة األموال  عىل 

35,000+ 105,000+1200+

تسهيل مامرسة األعامل
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اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

الوقود  	 مضخات  تشمل  القانونية،  القياس  أدوات  من  التحقق  عمليات  يف  امليداين  التوسع 
واملوازين وعدادات املنازل، ضمن نشاطات الربنامج الوطني للمعايرة القانونية )تقييس(.

املطابقة  	 االستهالكية  املنتجات  نسبة  ارتفاع 
ويأيت   ،%81.50 إىل  اململكة  يف  للمواصفات 
التقدم بعد تحديث منهجية املؤرش العام لسالمة 
املنتجات االستهالكية وتطوير الطرق املستخدمة 
الربنامج  نشاطات  ضمن  واختبارها،  العينات  لرشاء 

السعودي لسالمة املنتجات )سليم(.

ضامن جودة املنتجات ومطابقة املعايري

577,195 عداد

 1,907 محل ذهب، و4,459 ميزان

827 منشأة تجارية، و4,813 ميزان

2,703 محطة وقود، و30,909 مضخة

التحقق من:
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تحسني إنفاذ حامية امللكية الفكرية، وزيادة كفاءة وجودة الخدمات، من خالل  	

حقوق  احرتام  وتعزيز  اإلنفاذ  مجاالت  يف  الجهود  توحيد  إىل  يهدف  برنامج 

امللكية الفكرية والتعدي عليها.

رئاسة اململكة العربية السعودية ملؤمتر املنظمة العاملية للملكية الفكرية “الويبو”  	

الذي يعترب واحًدا من ثالثة أجهزة رئيسة يف املنظمة.

رئاسة اململكة العربية السعودية ألربع لجان يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية. 	

جمعية اتحاد برين لحامية املصنفات األدبية والفنية.  	
جمعية اتحاد “لوكارنو” الذي يعد تصنيفاً للتصاميم الصناعية . 	
جمعية االتحاد الدويل لحامية امللكية الصناعية )اتحاد باريس(. 	
جمعية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص  	

املكفوفني أو معاقي البرص أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

األمم  	 لدى  السعودية  العربية  للمملكة  دامئًا  مندوبًا  الفكرية  للملكية  السعودية  الهيئة  تنصيب 

املتحدة يف جنيف، بعد إيداع وثيقة االنضامم إىل معاهدة نريويب بشأن حامية الرمز األوملبي.

حامية امللكية الفكرية

-   3,284 زيارة إنفاذ
-   30 قضية ُمحالة إىل النيابة

-   465 زيارة ميدانية وزيارة متسوق خفي
-   787 موقًعا إلكرتونيًّا محجوبًا
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انتخاب اململكة العربية السعودية عضًوا يف لجنة التنسيق ولجنة الربامج وامليزانية، ومتنح العضوية  	

اململكة حق التصويت واملساهمة يف صنع القرارات االسرتاتيجية، وطرح توصيات تتعلق يف مسائل 

الربنامج وامليزانيات والشؤون املالية، واملشاركة يف إعداد مرشوع جدوى أعامل الجمعية العمومية.

الفكرية(  	 للملكية  العريب  )املعجم  من  األول  اإلصدار  إطالق 

بهدف رفع الوعي بامللكية الفكرية يف العامل العريب.

إصدار 3 أدلة اسرتشادية لسياسات امللكية الفكرية: 	

إصدار النسخة العربية الحادية عرش من تصنيف “نيس” للسلع والخدمات، تنفيًذا اللتزام اململكة باتفاق  	

“نيس” حيث انضمت اململكة إىل قامئة األعضاء يف أبريل 2021. 

FTE، الذي يهدف إىل ترسيع الفحص لعدد  	 براءات االخرتاع  برنامج املسار الرسيع لفحص طلبات  إطالق 

من مجاالت التقنية واملنتجات املستهدفة من خالل مسار فحص أرسع من مسار الفحص العادي وفق 

ضوابط ورشوط محددة.

سياسة امللكية الفكرية للمبتعثني.

دليل سياسات امللكية الفكرية لتمكني املنشآت الصغرية واملتوسطة.

دليل سياسات إدارة وحامية واستغالل أصول امللكية الفكرية لصالح الجامعات واملراكز البحثية الوطنية.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

+250 مصطلًحا
بالعربية واإلنجليزية

لجنة التنسيق

83 دولة
لجنة الربنامج وامليزانية

53 دولة

حامية امللكية الفكرية
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التشارك مع الجهات الوطنية يف منظومة امللكية الفكرية لتعظيم األثر االقتصادي من القطاع: 	

الفكرية لحامية حقوق اململكة  	 الفعالة يف امللكية  الدولية  الجهات  التشارك مع 

املتعلقة بامللكية الفكرية دوليا واالستفادة من الخربات لتعظيم األثر االقتصادي.

متكني منظومة امللكية الفكرية عرب برامج متخصصة وموجهة ملنسويب املنظومة. 	

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

 127
جهة وطنية

255
 مستفيًدا من الربامج التدريبية

  150 +
ترخيص وكيل ملكية فكرية 

الرتخيص
ألول جمعية غري ربحية يف القطاع

 17
رشيًكا دوليًا

274 مستفيًدا
 من عيادات امللكية الفكرية

515 مستفيًدا
من الشبكة الوطنية

6,000 متدرب
ا من أكادميية امللكية الفكرية  عرب أكرث من 20 برنامًجا تدريبيًّا مقدمًّ

حامية امللكية الفكرية
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لألسواق  	 النفاذ  ومتكني  العادلة  غري  املامرسات  من  املحلية  املنتجات  حامية 

التجارة  مبجاالت  الخارجية  للتجارة  الوطنية  االسرتاتيجية  إعداد  خالل  من  الخارجية، 

املختلفة، وإعداد خطة تعزيز فعالية مجالس األعامل للمساهمة يف متكني التبادل 

واملمكنات  الخارجية  لألسواق  نفاذاً  األكرث  املنتجات  وتحديد  واالستثامري،  التجاري 

إليها  النفاذ  لتمكني  األسواق  أهم  وتحليل  وغريها،  تجارية  اتفاقيات  من  املطلوبة 

بالتنسيق مع الجهات املعنية.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

االسرتاتيجية الوطنية للتجارة الخارجية
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تسهيل استخراج رخصة نقل الطرود من خالل إلغاء اشرتاط املسح األمني وإلغاء اشرتاط الحصول عىل  	

رخصة البلدية، مام يساهم يف زيادة عدد رشكات نقل الطرود املحلية، ويتيح خيارات أكرث للتجار ويزيد من 

جودة الخدمات املقدمة للمستهلك ويقلل أسعارها.

وعدم  	 التجارية  السجالت  حاميل  من  اإللكرتونية  التجارة  ملامريس  البنكية  الحسابات  فتح  تسهيل 

معاملتهم كحسابات عالية الخطورة، من خالل تقليص عدد املستندات املطلوبة كاشرتاط لفتح الحساب، 

وحذف مستند التحقق من وجود تسجيل معروف.

نظام  	 سابر،  نظام  مثل:  اإللكرتونية،  بالتجارة  العالقة  ذات  واإلجراءات  واألنظمة  السياسات  مراجعة 

استضافة البيانات محلياً، السعودة، احتساب الرضائب، آلية توثيق املتاجر، للتأكد من مالءمتها لنامذج 

العمل الجديدة يف قطاع التجارة اإللكرتونية.

ويشمل  	 واملتوسطة،  الصغرية  املنشآت  هيئة  مع  بالتعاون  اإللكرتونية  للتجارة  األعامل  دليل  إطالق 

نوع  حسب  ُمقسمة  اإللكرتونية،  للتجارة  مساندة  ومنتجات  خدمات  تقدم  التي  الرشكات  قامئة  الدليل 

النشاط، لتسهيل وصول مامريس التجارة اإللكرتونية إليها.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

ســابًقا | 30 يـوًما

مدة إصدار 
الرتاخيــص

حاليًا | تصدر فوريًا

تحفيز التجارة اإللكرتونية
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كربى  	 مع  بالتعاون  اإللكرتونية  التجارة  مجال  يف  تدريبي  برنامج  إطالق 

العاملة  الرشكات  لدى  العمل  رأس  عىل  التدريب  فرص  وتوفري  الرشكات، 

مالءمتهم  من  والتأكد  الخريجني  كفاءة  لزيادة  اإللكرتونية  التجارة  مركز  مع 

يف  يساهم  مبا  اإللكرتونية  التجارة  قطاع  يف  العاملة  الرشكات  ملتطلبات 

للرشكات  مناسبة  وخربات  كفاءات  وتوفري  الرشكات،  هذه  أعامل  توسع 

العاملية التي تعمل عىل تأسيس أعاملها يف اململكة.

أبرز الرشكات املشاركة يف الربنامج التدريبي:

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

7 أسابيع تدريبية

24 متدربًا ومتدربة

تحفيز التجارة اإللكرتونية
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اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

إطالق نظام الشكاوى للجنة اإلفالس، الذي يهدف لتمكني املستفيدين من تقديم الشكاوى املتعلقة يف إجراء  	

إفالس مفتتح حيث تدرس اللجنة املخالفات وتتحقق من وقوعها، ثم تستكمل ما يلزم وفق اإلجراءات النظامية 

املعتمدة.

48 أميًنا و45 خبريًا مؤهاًل ألداء املهامت والواجبات النظامية املنوطة بهم يف إجراءات اإلفالس وفًقا  	 ترخيص 

ألحكام قواعد الرتخيص لألمناء والخرباء.

للجنة  	 اإلدارية  التصفية  إلجراء  الدائنني  مطالبات  إدارة  خدمة  إطالق 

استقبال  قناة  لتوحيد  اإلفالس،  ألمناء  املطالبات  وخدمة  اإلفالس، 

املطالبات، واإلسهام يف رفع جودة العمل ورسعة اإلنجاز.

922
مطالبة مالية

122
إجراء

رفع مستوى الحامية يف مامرسة األعامل التجارية
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إقامة عدد من الربامج التدريبية وورش العمل لرفع مستوى املامرسة يف مجال تطبيق نظام اإلفالس. 	

1,900 مستفيد من 10 

فعاليات، تضمنت ورش عمل 

وندوات ومعارض توعوية.

أكر من 170 أميًنا وخبريًا 
يف ورش تعليم مستمر 

متخصصة.

8 اختبارات تأهيلية وتخصصية 

يف مجاالت التأهيل القانوين 
واملحاسبي.

 أكر من 80 مشاركًا يف 
برنامج تأهيل املامرسني يف 

إجراءات اإلفالس.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

رفع مستوى الحامية يف مامرسة األعامل التجارية
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قبل  	 من  الحكومية،  األجهزة  يف  الرسميني  املتحدثني  مهارات  لتطوير  )متحدثون(  مرشوع  إطالق 

مركز التواصل الحكومي بوزارة اإلعالم، لتعـــزيز فـــرص ظهـــورهم اإلعـــالمي، وتقــديم الرســائل 

اإلعــالمية مبا يتــوافق مــع مستهدفات رؤيـة اململكة 2030.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

برنامج التحدث 

للجمهور

برنامج الظهور 

اإلعالمي

برنامج مهارات 

القيادة

دورة الظهور 

اإلعالمي

70 متدربًا

تطوير مهارات الظهور اإلعالمي 
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اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

أكرث من 663,913 منشأة صغرية ومتوسطة بنهاية  	

48% عن  2021، بزيادة بنسبة  الربع الثالث من عام 

عام 2016.

كأحد  	 واملتوسطة(  الصغرية  املنشآت  )بنك  إطالق 

لصندوق  التابعة  التنموية  والبنوك  الصناديق 

املقدم  التمويل  زيادة  بهدف  الوطني،  التنمية 

وسد  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  قطاع  إىل 

الفجوة التمويلية.

إيليت”  	 “طموح  برنامج  يف  منشأة   15 تخريج 

من  الخامسة  الدفعة  تخريج  ملتقى  يف 

صغرية  منشأة   20 يضم  الذي  الربنامج 

النمو، بهدف تأهيلهم  ومتوسطة متسارعة 

للدخول لشبكة “إيليت” العاملية واالستفادة 

سوق  يف  للدخول  وتأهيلهم  خدماتها،  من 

حافز  ومبادرة  “منو”،  املوازي  األسهم 

لتغطية تكاليف املستشار املايل.

زيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف 

االقتصاد
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زيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف 

االقتصاد

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

إطالق مركز دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة يف مدينة جدة، ويقدم املركز الدعم ألصحاب املنشآت  	

عند  أو  النمو  خالل  أو  املرشوع  إطالق  بعد  أو  فكرة  عن  البحث  سواء  املراحل،  جميع  يف  االعامل  ورواد 

مواجهة التحديات.

أبرز خدمات املركز

التدريب 

دعم األعامل 

العرض عىل املستثمر

االستشـارات واإلرشـاد

خدمات تطوير األعامل 

واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  ربط 

مع املنشآت الكبرية
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متكني الربنامج الوطني ملكافحة التسرت التجاري من خالل: 	

توفري حلول الدفع اإللكرتوين. 	

من  	 لعدد  البلدية  االشرتاطات  تطوير  خالل  من  التجزئة  قطاع  يف  املتاجر  جودة  ورفع  تطوير 
األنشطة التي ينترش فيها التسرت التجاري.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

مكافحة التسرت التجاري
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ارتفاع حجم مبيعات األرس املنتجة املدعومة من بنك التنمية االجتامعية إىل  	

أكرث من 10.7 مليار ريال سعودي بنهاية 2021.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

10.7 مليار ريال
حجم مبيعات األرس املنتجة املدعومة 

من بنك التنمية االجتامعية

زيادة مساهمة األرس املنتجة يف االقتصاد
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ارتفـــــاع عدد العامليــن يف قطاع األرس املنتجة املستفيدة من خدمات بنك التنمية  	

االجتامعية إىل 83,667 عاماًل بنهاية 2021.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

83,667 مستفيًدا
يف قطاع األرس املنتجة

زيادة مساهمة األرس املنتجة يف االقتصاد



113

االستثامرات  	 فيه  تراجعت  الذي  الوقت  يف  مستمرًّا  تصاعًدا  اململكة  يف  األجنبية  االستثامرات  سجلت 

عامليًّا بسبب تداعيات الجائحة.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

%45
النصف األول 2021

%27
النصف األول 2020

نسبة الرتاخيص االستثامرية 
املشرتكة بني املستثمر السعودي 

واألجنبي من إجاميل الرتاخيص 

%250+
نسبة ارتفاع الرتاخيص االستثامرية 
الصادرة عن وزارة االستثامر لعام 

2021 مقارنة بالعام السابق

الرتاخيص
االستثامرية

األجنبية

إطالق االسرتاتيجية الوطنية لالستثامر

 15 أكرب  أن تضع اقتصاد اململكة ضمن  التي من شأنها  إلبراز وتعزيز إمكانيات اململكة االستثامرية، 

اقتصاًدا يف العامل بحلول عام 2030.

زيادة الرتاخيص االستثامرية األجنبية

3777361,1311,2784,439

 2017 2019  2018 20202021
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44 رشكة عاملية تختار الرياض مقراً إقليمياً لها، ضمن برنامج جذب املقرات اإلقليمية للرشكات العاملية  	

الذي ترشف عليه وزارة االستثامر والهيئة امللكية ملدينة الرياض.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

جذب الرشكات العاملية 
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إقامة القمة االفرتاضية للبنية التحتية السعودية األمريكية، بالتعاون مع وزارة التجارة األمريكية ومجلس  	

البنية  مشاريع  عىل  القمة  أعامل  وتركزت  البلدين،  ممثيل  من  واسعة  ومبشاركة  السعودية،  الغرف 

التحتية الحالية واملستقبلية يف السعودية وعىل الفرص التجارية واالستثامرية املتاحة ألكرث من 200 

مشارك من القطاع الخاص األمرييك، باإلضافة إىل رشكات القطاع الخاص السعودي، وشملت الرشكات 

املعلومات  وتكنولوجيا  النفايات،  إدارة  مجاالت  يف  املتحدة  الواليات  يف  الصناعة  قادة  املشاركة 

واالتصاالت، والرتفيه، والسفر والسياحة، واملواصالت والتنقل.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

+ 200 مشـــارك
من القطاع الخاص األمرييك

مجاالت الرشكات املشاركة

إدارة النفايات املواصالت والتنقلالرتفيهتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السفر والسياحة

القمة االفرتاضية للبنية التحتية السعودية األمريكية
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جذب استثامرات أجنبية عالية الجودة، من خالل توقيع عدد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات: 	

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

اتفاقيات لجذب استثامرات أجنبية عالية الجودة

“روتشه”  ورشكة  االستثامر  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة 

بهدف  الطبية،  العناية  يف  املتخصصة  السويرسية 
البيئة  وتعزيز  لدعم  اسرتاتيجية  رشاكة  تأسيس 
االستثامرية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة يف 

اململكة.

مذكرة تفاهم بني وزارة االستثامر ورشكة “باسيفيك 

بني  للتعاون  إطار  وضع  بهدف  االستثامرية،  جينريال” 

مشاريع  يف  استثامرية  فرص  عن  للبحث  الطرفني 
السياحي  للقطاع  التحتية  البنية  يف  متعددة 

السعودي.

رشق  ودول  ألوكرانيا  التمور  لتصدير  تفاهم  مذكرة 

ورشكة  والتمور  للنخيل  الوطني  املركز  بني  أوروبا 

االستثامر،  وزارة  برعاية  األوكرانية،  بريي”  “برايم 

ودول  ألوكرانيا  السعودية  التمور  تصدير  بهدف 
التمور  إضافة  يف  املشرتك  والتعاون  أوروبا،  رشق 
السعودية إىل نكهات األلبان ومشتقاتها يف منافذ 

البيع املخصصة للرشكة.

ووكالة  االستثامر  وزارة  بني  تعاوين  عمل  إطار 

جمهورية  يف  الرسمية  التجارية  والرتويج  االستثامر 

الفرص  حرص  أجل  من  غريس”،  “إنرتبرايس  اليونان 

املقدمة  والحوافز  التخصيص  ومشاريع  االستثامرية 
للمستثمرين وتكوين الرشاكات بني الرشكات السعودية 

واليونانية لالستثامر يف البلدين والدول املجاورة.
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اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

جذب استثامرات أجنبية عالية الجودة، من خالل توقيع عدد من مذكرات التفاهم واالتفاقيات: 	

اتفاقيات لجذب استثامرات أجنبية عالية الجودة

الحرس  ووزارة  االستثامر  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة 

البصمة  تعزيز  بهدف  “إسرتازينيكا”  ورشكة  الوطني 

الفرص  واستكشاف  إسرتازينيكا  ملجموعة  املحلية 
إلنشاء مرافق األبحاث اإلكلينيكية باململكة. 

تكنولوجيات  رشكات  مجموعة  بني  مبادئ  اتفاق 

مجال  يف  عامليًا  الرائدة  الرشكات  إحدى  الصحراء، 

الطاقة املتجددة، ووكالة االستثامر والرتويج التجاري 
إلنشاء  غريس”،  “إنرتبرايس  اليونان  يف  الرسمية 

بجزيرة  الكهروضوئية  الشمسية  للطاقة  محطة 
تريفيال اليونانية باستطاعة 12 ميغا واط.

مذكرة تفاهم بني وزارة االستثامر وحكومة اململكة 

ممثلًة  إيرلندا  وشامل  العظمى  لربيطانيا  املتحدة 

بهيئة التجارة الدولية، بهدف تعزيز االستثامر املبارش 
من  عدد  بحضور  القطاعات،  مختلف  يف  البلدين  بني 

الرشكات ومؤسسات التمويل من الطرفني.

 HSBC وبنك  االستثامر  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة 

ترويج  مجال  يف  املشرتك  التعاون  لتعزيز  العاملي، 

واستكشاف الفرص االستثامرية املستدامة.
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حرص وتطوير الفرص االستثامرية للقطاعات ذات األولوية لجذب املستثمرين، من خالل: 	

تطوير 4 اسرتاتيجيات استثامرية قطاعية، تشمل: العقار، النقل، الصحة، تقنية املعلومات. 	

تشكيل اللجنة الوطنية للحوافز مبوجب قرار مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. 	

إطالق النسخة املحدثة ملنصة “استثمر يف السعودية”  	

والتسويق  باملستثمرين،  وربطها  وتسويقها  االستثامرية  الفرص  لعرض  املوحدة  املنصة  وهي 

للمملكة بصفتها وجهة استثامرية واعدة.

اإلسهام في تمكين القطاع الخاص

114 حافزًا 
مقدَّم من الجهات الحكومية

جذب االستثامرات األجنبية واملحلية



تطوير الرشاكـات

االقتصاديــــــــة

األهداف االسرتاتيجية

الجهة القائدة
تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية 	
دعم الرشكات الوطنية لتعزيز ريادتها عامليًا 	
تطوير العالقات االقتصادية مع الرشكاء العامليني 	
الدفع مبسرية التعاون بني دول مجلس التعاون الخليجي 	
تطوير الرشكات املحلية الواعدة إىل رشكات رائدة إقليميًا وعامليًا 	



تطوير رشاكات اقتصادية لدعم الرشكات الوطنية

توقيع 3 اتفاقيات توسع لرشكتني سعوديتني  	

الخطط  مع  يتوافق  مبا  األغذية،  مجال  يف 

التوسعية املعدة لهذه الرشكات، والتي يتم 

اإلقليمية  الريادة  لتحقيق  ودعمها  متكينها 

والعاملية.

تطوير الشراكات االقتصادية

لدخول  	 الفندقية  والخدمات  الضيافة  مجال  يف  السعودية  الرشكات  من  عدد  مع  التنسيق 

السوق اإلفريقية، من خالل تحديد وتطوير فرصة استثامرية طويلة األمد بجمهورية السنغال.

تضمنت االتفاقيات افتتاح فروع يف:

اإلمارات العربية املتحدة

جمهورية نيجرييا

جمهورية أوزبكستان

120
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تطوير رشاكات اقتصادية لدعم الرشكات الوطنية

تطوير الشراكات االقتصادية

                        توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني  	

الحكومة األوزبكية والرشكات السعودية يف القطاعات 

3 مليار دوالر، وعقد  املختلفة ملشاريع تتجاوز تكلفتها 

من  عدد  يف  رائدة  سعودية  رشكة   25 لـ  اجتامعات 

القطاعات املختلفة مع الوفد األوزبيك، برئاسة معايل 

الخارجية  والتجارة  االستثامر  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب 

ثنائية  اجتامعات  عقد  متضمنة  أوزباكستان،  بجمهورية 

يف  سعودية  ورشكات  األوزبيك  الزراعة  وزير  بني 

نائب  بني  ثنائية  واجتامعات  والغذايئ،  الزراعي  القطاع 

وزير الطاقة األوزبيك والرشكات السعودية يف قطاع 

الطاقة.

إطالق مرشوعات الرشكة السعودية “أكواباور” يف أوزباكستان، التي تعمل عىل توليد الكهرباء من  	

طاقة الرياح يف منطقة بخارى بطاقة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجا واط.

                  عقد 22 اجتامًعا للرشكات السعودية مع الجانب املرصي لرشح التحديات التي تواجه الرشكات السعودية يف  	

السوق املرصي والعمل عىل إيجاد حلول لها، ودراسة وإيجاد حلول لعدد من املعوقات التي تواجه الرشكات، 

وتحديد عدد من الفرص يف بعض القطاعات الواعدة ذات األولوية يف مرص، مثل: الطاقة املتجددة والتكنولوجيا 

املالية، والصناعات الغذائية، بغرض تحليلها وعرضها عىل رشكات الربنامج.
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تطوير الشراكات االقتصادية

الجهات  	 من  عدد  ومبشاركة  الوزراء  من  عدد  برئاسة  السوداين  للوفد  عمل  ورشة  لقاء  عقد              

السعودي  والصندوق  العامة،  االستثامرات  وصندوق  والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  وهي:  الحكومية، 

للتنمية، وصندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، 

وبنك التصدير واالسترياد السعودي، واتحاد الغرف السعودية، باإلضافة إىل مشاركة 35 رشكة سعودية 

رائدة وواعدة لديها الرغبة يف اكتشاف الفرص االستثامرية، وترتيب لقاءات ثنائية للرشكات التي أبدت 

اهتاممها باالستثامر والتعرف عىل الفرص والبيئة االستثامرية يف السودان.

                عقد لقاء وورشة عمل مع الوفد العامين برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثامر  	

مجاالت  يف  االستثامرية  الفرص  من  العديد  لطرح  رائدة،  سعودية  رشكة   32 وبحضور  عامن،  سلطنة  يف 

عديدة، منها: التقنية والصناعات الدوائية، كام تم تنسيق اجتامع ثنايئ بني رشكة سابك والوفد العامين 

للبحث عن فرص استثامرية يف قطاع البرتوكيامويات والصناعات التحويلية.

تطوير رشاكات اقتصادية لدعم الرشكات الوطنية
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تطوير الشراكات االقتصادية

ثنائية  	 اجتامعات  وترتيب  تنسيق             

لعدد من الرشكات الوطنية، منها: الرشكة 

الوطنية السعودية للنقل البحري، ورشكة 

“سابك”،  األساسية  للصناعات  السعودية 

الدولية  والطاقة  املياه  أعامل  ورشكة 

والعمل  التعاون  ضوء  يف  “أكواباور”، 

السعودية  االستثامر  وزارة  بني  املشرتك 

ووزارة التجارة والصناعة وترويج االستثامر 

املشاريع  ملناقشة  وذلك  العامنية، 

الحالية لهذه الرشكات يف سلطنة عامن، 

واستعراض املشاريع والفرص االستثامرية 

الحلول  وبحث  املالمئة  املستقبلية 

الفرص  تلك  تحديات  ملعالجة  املقرتحة 

من  الوطنية  الرشكات  لتمكني  واملشاريع 

التوسع الخارجي.

	  )FCP( توقيع برنامج إطار تعاوين                        

التجــارة  ووكالــة  االستثامر،  وزارة  بني 

فرانــس”  “بزنـس  الفرنسية  واالستثمــار 

بني  االستثامري  التعاون  تعزيـز  بهدف 

االستثامرية  الفرص  ومشاركة  البلدين 

والرتويج لها.

تطوير رشاكات اقتصادية لدعم الرشكات الوطنية
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فرص  	 واستكشاف  التوسع  يف  راغبة  رائدة  سعودية  رشكة  لـ25  االجتامعات  من  عدد  ترتيب                  

استثامرية جديدة يف كازاخستان، وتوقيع 5 مذكرات  تفاهم واتفاق إطار تعاون، تضمنت:

تطوير الشراكات االقتصادية

مذكرة تفاهم يف القطاع السياحي بني مجموعة سريا ورشكة “SkyWay” الكازاخية.	 

 	 ”Kazakh Travel“ ورشكة  سريا  مجموعة  بني  السياحي  القطاع  يف  تفاهم  مذكرة 
الكازاخية.

 	 ”KTZ Express“ ورشكة  زاجل  رشكة  بني  اللوجستي  النقل  قطاع  يف  تفاهم  مذكرة 
الكازاخية.

ورشكـــة 	  للتقنية  الوطنية  املجموعة  بيـــن  التقنـــي  القطاع  فــي  تفاهم  مذكرة 

“Transtelecom” الكازاخية.

مذكرة تفاهم يف القطاع الزراعي بني الرشكة املتحدة لصناعة األعالف ورشكة “رمضان 	 
لألغذية” الكازاخية.

ورشكـة 	  الوطنيــــة  الرشكـــات  ريـادة  برنامــج  بيـــن  مشتــرك  تعـــــاون  إطار  اتفاقيـــة 
املستثمرة  السعودية  للرشكات  الحوافز  وتقديم  الفرص  لجذب   ،”Kazakh Invest“

والراغبة باالستثامر.

تطوير رشاكات اقتصادية لدعم الرشكات الوطنية
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تطوير الشراكات االقتصادية

              عقد ملتقى االستثامر السعودي الفرنيس، بحضور  	

عن  نتج  والواعدة،  الرائدة  السعودية  الرشكات  من  عدد 

امللتقى توقيع 27 اتفاقية بني رشكات سعودية وفرنسية.

من  	 عاًما   12 ملدة  الصيانة  شاملة  طائرات،  محركات  لرشاء   CFM Internationalو ناس  فالي  بني  اتفاقية 

الرتكيب. 

للمشاريع  	 التمويل  تأمني  يف  للتعاون  الفرنسية   NATIXIS ورشكة  أكواباور  رشكة  بني  تفاهم  مذكرة 

املستقبلية.

TLD الفرنسية لتوقيع عقد مرشوع مشرتك  	 اتفاقية بني الرشكة السعودية للخدمات األرضية ومجموعة 

لتأسيس رشكة TLD العربية لخدمات املعدات األرضية.

اتفاقية بني مجموعة الزامل ورشكة Chargeurs الفرنسية يف ثالثة قطاعات رئيسية: 	

تصميم املتاحف وتنفيذها وتشغيلها 	 

تصنيع وتوزيع أغشية واقية للمواد	 

تصنيع وتوزيع أدوات املوضة واملالبس	 

مذكرة تفاهم بني مجموعة البواين ورشكة Novatel-Hexagone الفرنسية للتعاون يف تأسيس أكادميية  	

متخصصة بالطاقة املتجددة.

أبرز املشاركني:

أبرز االتفاقيات:

+100 رشكة سعودية

تطوير رشاكات اقتصادية لدعم الرشكات الوطنية
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تطوير الشراكات االقتصادية

                     املشاركة يف مؤمتر قمة االستثامر  	

من  بعدد  والخروج  بنغالديش،  يف  الدولية 

أكواباور  رشكة  حصول  أبرزها  من  االتفاقيات، 

البنغالدشية  الحكومة  موافقة  عىل  السعودية 

عىل مرشوع بناء محطة طاقة غازية.

             مشاركة عدد من الرشكات السعودية الرائدة والواعدة، املستثمرة واملهتمة باالستثامر يف  	

ديب  مدينة  يف  املنعقد  الربازيل”  يف  “استثمر  الربازييل  االستثامر  منتدى  يف  الربازيل،  جمهورية 

بحضور فخامة رئيس جمهورية الربازيل الفيدرالية.

برئاسة معايل وزير االستثامر  	 للجنة السعودية األذربيجانية املشرتكة              عقد االجتامع السادس 

املهندس خالد الفالح، ومعايل وزير املالية األذربيجاين سمري رشيفوف، وبحضور 35 رشكة سعودية من 

الرشكات الكربى املهتمة باالستثامر يف أذربيجان، لبحث سبل تعزيز العالقات الثنائية وتوسيع قاعدة 

أذربيجان  يف  االستثامري  واملناخ  االستثامر  مجاالت  واستعراض  البلدين،  بني  املتبادلة  االستثامرات 

وباألخص يف قطاعي الزراعة والصناعة.

يسهم املرشوع يف:

أبرز الرشكات املشاركة: 

سعة املحطة:
3.6 جيجاواط

خفــض
استهالك الغاز

خفـــــض 
انبعاثات الكربون بنسبة 40%

توفيــــر
10 مليون دوالر سنويًا 

تطوير رشاكات اقتصادية لدعم الرشكات الوطنية
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أبرز مؤرشات

برنامج التحول الوطني
استعراض ملدى تقدم برنامج التحول الوطني من خالل 

أبـرز مؤشـرات قياس األداء ومستهدفاتها لعام 2021
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مؤشرات برنامج التحول الوطني

أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

تحقيق التميُّز يف األداء الحكومي 

نسبة الخدمات اإللكرتونية لـوزارة العـدل

نسبـة االرتبـاط الوظيفــي ملوظفي الخدمة 
املدنيـة

نسبة رضا املستفيدين عن الخدمـات العدليـة

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

املستهدفخط األساساملؤرش

30%
2015

72%
2018

68%
 2017

57
2017

81.16%
2021

76.74%
2021

74%
2021

50
2021

القيمة الفعلية

85.45%
2021

81%
2021

80%
2021

52
2021

الدرجة املحققة للمملكة يف مؤشـــر األداء 
)EPI( البيئــــي

عدد الرتاخيص املصدرة لالتجار باألحيـاء الفطريـة 
ومنتجاتهـا

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساساملؤرش

2,035
2018

44 نقطة
2020

2,600
2021

45.65 نقطة
2022

4,169
2021

44 نقطة
2020

ضامن استدامة املوارد الحيوية

1

يقاس املؤرش كل سنتني، وستكون دورة قياسه القادمة يف 2022. 1

%42نسبة املنشآت الصناعية املرخصة بيئيًّا
2019

59%
2021

59.1%
2021
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مؤشرات برنامج التحول الوطني

أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

نسبة دقـة التوقـع واإلنــذار املبكـــر لألخطـــار 
الجوية )العواصف الرملية والسيول( قبل 3 أيام

نسبة األدوية األساسية املتوفرة يف السوق 
املحلية

مساحة الغطـاء النباتـي الطبيعي املعاد تأهيله

نسبة مساحة املناطق املحمية واملسجلة 
من إجاميل مساحة اململكة

املستهدفخط األساساملؤرش

22,668
هكتار
2015

60%
2017

4.33%
2017

90.83%
2015

47,500
هكتار
2021

72%
2021

15.696%
2021

95.2%
2021

نسبة إعادة استخدام مياه الرصف الصحي 
املعالجة

مدة الخزن االسرتاتيجي ملياه االستخدام 
الحرضي

نسبة الفقد والهدر يف األغذية

نسبة تغطية خدمات الرصف الصحي للسكان

معدل استمرارية اإلمداد للمياه الحرضية

33.1%
2018

33.1%
2022

13.55%
2015

1.35 يوًما 
2018

56.65%
2019

14
ساعة/يوم 

2017

20
ساعة/يوم 

2021

21%
2021

2.32 يوًما 
2021

59.6%
2021

القيمة الفعلية

60,065
هكتار
2021

71.7%
2021

16.124%
2021

95.99%
2021

-

20.47
ساعة/يوم 

2021

22.32%
2021

2.12 يوًما 
2021

59.09%
الربع الثالث

2021

ضامن استدامة املوارد الحيوية

3

2

4

سيتم احتساب آخر قيمة للمؤرش عند توفر بيانات تعداد السعودية 2022 من الهيئة العامة لإلحصاء.

جاري العمل عىل استكامل عدة مشاريع تساهم بشكل مبارش يف رفع القيمة الفعلية للمؤرش وتحقيق مستهدفات 
األعوام القادمة.

3

4

يقاس املؤرش كل سنتني، وستكون دورة قياسه القادمة يف 2022. 2
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مؤشرات برنامج التحول الوطني

أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجاميل 
اإلنفاق االجتامعي

نسبة اإلنفاق التنموي من إجاميل إنفاق 
القطاع غري الربحي

عدد املتطوعني يف اململكة

نسبة الرشكات الكربى التي تقدم برامج 
املسؤولية االجتامعية

رضا املستفيدين من خدمات املنظامت غري 
الربحية

املؤرش

القيمة االقتصادية للتطوع يف اململكة للفرد

نسبة النمو يف عدد املنظامت غري الربحية 

نسبة العاملني يف القطاع غري الربحي من 
إجاميل القوى العاملة

رضا املستفيدين من الخدمات االجتامعية

عدد الفرص التطوعية التي ميكن أن يشارك 
فيها سكان اململكة

نسبة مساهمة املنظامت غري الربحية يف 
الناتج املحيل اإلجاميل

نسبة املنظامت غري الربحية املتخصصة التي 
تدعم األولويات التنموية

خط األساس

1.19%
2018

30%
2018

21%
2015

73%
2019

22,924
متطوًعا

2015

9,578
فرصة
2015

0.6
ريال
2015

0%
2015

0.13%
2017

68%
2019

0.2%
2015

26%
2015

املستهدف

1.32%
2021

44%
2021

70.2%
2021

80%
2021

360,000
متطوًعا

2021

160,000
فرصة
2021

52%
2021

17
ريال
2021

56.11%
2021

0.35%
2021

70%
2021

0.49%
2021

القيمة الفعلية

1.35%
2020

51.3%
2020

69.4%
2020

94.1%
2021

484,251
متطوًعا

2021

242,805
فرصة
2021

68.50%
2021

52.58
ريال
2021

88%
2021

0.39%
2020

81.30%
2021

0.54%
2020

تعزيز التنمية املجتمعية وتطوير القطاع غري الربحي

1

1

1

1

1

تتوفر القيمة الفعلية لعام 2021 يف نهاية الربع األول من عام 2022. 1



131

مؤشرات برنامج التحول الوطني

أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساساملؤرش

28.6%
2017

17%
2017

21.2%
2017

7.7%
2016

15%
2019

29.4%
2021

31.4%
2021

28%
2021

11.7%
2021

61%
2021

39%
الربع الثالث

2021

34.1%
الربع الثالث

2021

33.6%
الربع الثالث

2021

12.2%
النصف األول

2021

69.1%
2021

50%
2017

72%
2021

72.5%
الربع الثالث

2021

39.7%
2020

29
2019

42.5%
2021

34
2021

55.4%
2021

38
2021

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(

نسبة العاملني من األشخاص ذوي اإلعاقة 
القادرين عىل العمل

نسبة االمتثال بنظام حامية األجور للعاملة 
الوافدة 

نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين

نسبة املنشآت املمتثلة لنظام السالمة 
والصحة املهنية

ترتيب اململكة يف مؤرش املواهب العاملية 
)IMD(
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مؤشرات برنامج التحول الوطني

أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساساملؤرش

10
2019

0
2019

44
2016

0.62 مليار
2019

70
2021

360,000
2021

38
2022

2.21 مليار
2021

100
2021

403,997
2021

43
2020

2.21 مليار
2021

45%
2019

50%
2021

48.62%
2021

60%
2016

84%
2021

84%
2021

التحول الرقمي

عدد مناذج األعامل الرقمية األولية 

عدد املشاركني يف أنشطة نرش الوعي 
الرقمي

ترتيب اململكة يف مؤرش األمم املتحدة 
لتطوير الحكومة اإللكرتونية

قياس التحول الرقمي الحكومي

مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية 
رقميًّا

مبلغ الوفورات الناتجة عن املبادرات الحكومية 
الرقمية

يقاس املؤرش كل سنتني، وستكون دورة قياسه القادمة بنهاية 2022. 1

1



133

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساساملؤرش

17.11 مليار
2019

42 مليار
2021

65 مليار
حتى الربع الثالث

2021

تطوير الرشاكات االقتصادية

حجم تدفقات االستثامرات األجنبية املبارشة

مؤشرات برنامج التحول الوطني

أبـرز مؤشـرات برنامـج التحـول الوطنـي

القيمة الفعليةاملستهدفخط األساساملؤرش

90%
2020

61%
2017

90.4%
2021

81%
2021

94%
2021

تم إيقاف
إصدار التقرير

 360
مليون
2016

 10,545.85
مليون
2021

 10,725.68
مليون
2021

 3,000
مستفيد

2016

 74,374
مستفيد

2021

 83,667
مستفيد

2021

اإلسهام يف متكني القطاع الخاص

نسبة رضا مجتمع األعامل عن قنوات التواصل 
الحكومية

حجم مبيعات األرس املنتجة املدعومة من بنك 
التنمية االجتامعية

عدد العاملني يف قطاع األرس املنتجة 
املستفيدة من خدمات بنك التنمية 

االجتامعية

القرب من الدولة األفضل أداًء يف تقرير مؤرشات 
)Doing Business( البنك الدويل



صنــــاع التحــــوُّل

تحـوُُّل وطـٍن .. بسواعـِد أبنائِـه



يضم برنامج التحول الوطني نخبـة مـن الكوادر الوطنيـة الشابة التـي تخرجـت 

من أفضل الجامعات املحلية والعامليــة، بخبــرات واسعـة ومؤهـالت عاليـة، 

استُثمرت لخدمـة الوطـن وإحـداث التحول، فنجحـت فـي تجاوز التحديات وإحراز 

اإلنجازات، يًدا بيـد مـع مكاتـب تحقيـق الرؤيـة فـي الجهـات املشاركـة، ضمن 

منظومة متكاملة لتحقيق األهـداف الوطنيـة املشرتكة، والوصول إلـى رؤية 

اململكـة العربيـة السعوديـة 2030.



برنامج  ويُخيل  عامة،  معلومات  التقرير  هذا  صفحات  تتضمنها  التي  املعلومات  تعد  تنويه: 

التحول الوطني مسؤوليته تجاه أي قرار أو ترصف أو استثامر اتُّخذ أو سوف يتم اتخاذه بناًء 
عىل املحتوى الوارد يف هذا التقرير.



137

عناوين التواصل

الربيد اإللكرتوين :
Communication@ntp.gov.sa

العنوان الربيدي :
مبنى رقم : 2532 واحة غرناطة لألعامل

الشهداء، الرياض، اململكة العربية السعودية
الرمز الربيدي : 13241 - 7148

إدارة التواصل واإلعالم 

برنامج التحول الوطني


