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بيان افتتاحي
إن اعتماد الدول األعضاء في األمم المتحدة خطة التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر في القمة األممية
التي عقدت في سبتمبر من عام  ،2015يؤكد عزمها على استكمال الجهود التي بذلت على مدى خمس عشرة
سنة في إطار األهداف التنموية لأللفية والتي أثمرت عن إحراز تقدم كبير في تحقيقها على المستويات الوطنية.
وإيماناً بأهمية تضافر الجهود للتصدي للتحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن ،فقد شاركت المملكة العربية
السعودية بشكل فاعل في المشاورات والمناقشات اإلقليمية والدولية لبلورة أهداف التنمية المستدامة منذ
بدايتها.

ويمثل هذا االستعراض المسعى األول للمملكة إلجراء مراجعة منهجية شاملـة للـوضع الراهن ألهداف الـتنمية
المستدامة ولإلجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة  .2030ويتضمن االستعراض
تقييم عام للوضع الراهن ألهداف التنمية المستدامة والترتيبات المؤسسية لتحقيقها ،والبيئة التمكينية للسياسات،
وإرساء خط أساس لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .كما يسعى إلى تحديد األولويات
المتعلقة باإلجراءات اإلضافية في سياق عملية التنفيذ ،وتحديد الفرص والتحديات والدروس المستفادة ،وتحديد
الخطوات القادمة.

تلتزم المملكة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتضعها في مقدمة أولوياتها بما يتفق مع خصوصيتها وثوابتها ،وصدر أمر
سامي بتكليف وزير االقتصاد والتخطيط بمتابعـة ملف أهداف التنمية المستدامة ،كون وزارة االقتصاد والتخطيط هي
توفر الوزارة
الجـهة الداعــمـة للجهات ذات العالقة واألجهزة الحكومية في التخطيط االسـتراتيجي والتـنفيذي .كـما ّ
المــعلومات الالزمة من بيانات وإحــصاءات ودراســات إلى الجهات ذات العالقة ،وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية
والمناطقية بين الجهات المعنية .كما تتولى الهيئة العامة لإلحصاء مهمة بناء المؤشرات التي تقيس التقدم المحرز في
تحقيق األهداف من خالل التوسع في تنفيذ األعمال اإلحصائية لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة.

ويعكس االستعراض النجاح الملحوظ الذي حققته المملكة على امتداد مسيرتها التنموية خاصة في العقود القليلة
الماضية ،حيث خطت خاللها خطوات واسعة في جوانب رئيسة في مجال التنمية البشرية التي تبرزها العديد من
وفضال عن ذلك
المؤشرات ذات الصلة بالوضع الصحي والتعليمي ،والبنية التحتية ،ونصيب الفرد من الدخل ،وغيرها.
ً
فإن التزام المملكة بتحقيق هذه األهداف يأتي كنتيجة منطقية لعزمها الراسخ على تسريع وتيرة التحول االجتماعي
واالقتصادي من خالل البناء بصورة عملية على المنجزات والسياسات والمؤسسات القائمة.

تنسجم رؤية المملكة  2030في مجملها مع أهداف التنمية المستدامة .وتستند هذه الرؤية إلى ثالثة محاور وهي:
المجتمع الحيوي واالقتصاد المزدهر والوطن الطموح .وتوفر الرؤية وبرامجها التنفيذية االثنا عشر مثل برنامج التحول
الوطني  2020األسس التي تدعم إدماج أهداف التنمية المستدامة في عملية التخطيط الوطني .ويعد برنامج
جودة الحياة أحد أبرز برامج الرؤية ذات االرتباط المباشر بأهداف التنمية المستدامة .ويهدف بشكل أساسي إلى
حد سواء .وتحرص المملكة على تنفيذ اإلصالحات
جعل المملكة أفضل وجهة للعيش للمواطنين والمقيمين على ٍ
االقتصادية التي تضمنتها الرؤية بهدف تحقيق التوازن المالي وإصالح منظومة الدعم في إطار نظام حماية
اجتماعية يقي الفئات ذات الدخل المحدود والضعيفة من تأثيراتها السلبية .ويأتي ضمن هذا السياق برنامج حساب
المواطن الذي يعمل على تقديم دعم مادي لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة لضمان حياة
أفضل لهم من خالل تعويض المواطنين الذين تلحقهم مخاطر بسبب السياسات االقتصادية التي تنفذها الحكومة.
كما أعدت المملكة العديد من االستراتيجيات والخطط التي تعزز أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ،ومن
ضمنها االستراتيجية الوطنية للبيئة ،واالستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع األحيائي ،واستراتيجية إعادة الغطاء
النباتي بمنطقة الرياض ،والخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية ،والخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية،
والخطة الوطنية للحوادث الكيميائية.
ويدعم رؤية المملكة  2030نظام حوكمة متكامل يتألف من عدد من البنى المؤسسية التي تشمل مجموعة
تضم األطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية .ويتم اعتماد الرؤية كمرجعية
للقرارات المهمة التي تتخذ في المملكة للتأكد من مواءمة المشاريع المستقبلية مع ما تضمنته محاور الرؤية
وتعزيز العمل على تنفيذها .وفي سياق التحليالت التي تم القيام بها لغرض إعداد هذا االستعراض ،فقد تم إجراء
تقييم لقياس مدى ارتباط أهداف الرؤية ومواءمتها مع األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة ،حيث أظهر
فضال عن تطابق أفقهما الزمني اللذين يمتد كالهما حتى عام
التقييم وجود قدر كبير من المواءمة بين اإلطارين،
ً
 2030ويتوقع تحقيق مزيد من المواءمة والتكامل مع دمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط عمل
الحكومة وبرامجها التفصيلية التي يجري إعدادها وصقلها في إطار الرؤية.
جرى إعداد هذا االستعراض بشكل شمولي يغطي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع التركيز على
األهداف التي يتناولها موضوع المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2018م الذي يغطي محور «التحول نحو
مجتمعات مرنة ومستدامة» كما تم إعداده باعتماد نهج تشاركي بقيادة وزارة االقتصاد والتخطيط ،ومشاركة عدة
جهات من القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية .وقامت الوزارة في إطار جهودها إلعداد
االستعراض بعقد ورش عمل واجتماعات ثنائية مكثفة مع الفريق الوطني المعني بإعداد االستعراض لضمان
المشاركة الفاعلة والمعلومات المتسقة.
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وتتمثل التحديات الرئيسة التي يبرزها االستعراض في توفير البيانات ،وتعزيز قدرات الجهات اإلحصائية على جمع
ونشر اإلحصاءات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ،والتنسيق بصورة أكثر فاعلية بين المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية لضمان تضافـر الجهود وعدم ازدواجيتها ،والبناء على األطر المؤسسية القائمة دون استحداث بنى هيكلية
جديدة ،وتعزيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
سوف تسير النشاطات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة جنباً إلى جنب بشكل لصيق مع تنفيذ رؤية المملكة
 2030الذي يمضي بخطى ثابتة وزخم كبير .وتشمل المجاالت ذات األولوية الرئيسة تحسين جودة مؤشرات أهداف
التنمية المستدامة ونطاق تغطيتها ،وتحليل البيانات ،واالستمرار في مواءمة البرامج واالستراتيجيات الحكومية
مع أهداف التنمية العالمية وغاياتها ومؤشراتها وإعداد استراتيجيات لتـعزيز التعاون والتضافر بيـن مختلـف الجهات
واألطراف الفاعلة .باإلضافة إلى تعزيز دور أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي ،ودعم البنى التحتية
لعملية المتابعة والتقييم لغرض تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني
والمحلي ،مع تعزيز الشراكات الدولية حول أهداف التنمية المستدامة من خالل المساعدات اإلنمائية وبخاصة على
المستوى اإلقليمي.
ويتطلب تسريع الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التعاون البناء وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة
بين الدول ،ودعم السالم واألمن واالستقرار باعتبارها متطلباً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية
واالجتماعية والبيئية .وتؤكد المملكة أنها لن تدخر جهداً للتعاون مع كافة األطراف الفاعلة في كل ما يسهم في
تحقيق هذه األهداف على المستوى العالمي ،مع استمرارها في أداء دورها الريادي في المجاالت كافة على
المستويين اإلقليمي والدولي.

وزير االقتصاد والتخطيط
محمد بن مزيد التويجري
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الملخص التنفيذي
ُأعد هذا االستعراض ُبغية توضيح الجهود المتعلقة بتنفيذ المملكة العربية السعودية ألهداف التنميـة المستدامـة
وتقديمها للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام  .2018ويمثل االستعراض المسعى األول
للمملكة إلجراء مراجعة منهجية شاملـة للـوضع الراهن ألهداف الـتنمية الـمستدامة التـي اتخذتها الجهات المعنية
لتـحقيق أجـندة التنمية المستدامة .2030
والهدف من إعداد االستعراض ما يلي:
عرض للتقييم العام للوضع الراهن ألهداف التنمية المستدامة والترتيبات المؤسسية لتفعيلها ،والبيئة
التمكينيه للسياسات
إرساء خط أساس لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق تلك األهداف واإلجراءات
تحديد األولويات المتعلقة باإلجراءات اإلضافية في سياق عملية التنفيذ
تحديد الفرص والتحديات والدروس المستفادة
تحديد الخطوات القادمة
ً
تفصيال خالل المنتدى السياسي رفيع
يركز االستعراض على األهداف التي تم اختيارها لمناقشتها على نحو أكثر
المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام  ،2018وهي:
الهدف السادس :ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
الهدف السابع :ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
الهدف الحادي عشر :جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
الهدف الثاني عشر :ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
الهدف الخامس عشر :حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة الغابات
على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي
الهدف السابع عشر :تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
تم إعداد االستعراض بشكل شمولي بمشاركة مختلف الجهات المعنية من الجهات العامة والقطاع الخاص والجمعيات
والمؤسسات األهلية .وتـم جمع البيـانات وتحليلـها من قبل مجموعة عـمل فنية بقيادة وزارة االقتصاد والتخطيط .يؤكد
االستعراض على وجه اإلجمال التـزام الممـلكة الـعربيـة السـعـودية بأجـندة التنـمية المسـتدامة  2030وتـحقيـق أهداف
التـنمية المـستدامـة على المستوى الوطني والدولي .ويعكس االستعراض النجـاح الملحوظ الذي حققته الـمملكة
على امتداد مـسيرتها التنموية ،والتي خطت خطوات واسعة على مدى عقود قـليلة في مجاالت رئيسـة على صعيد
الـتنمية الـبشرية ،والتي توفرها العديد من المؤشرات مثـل العمر المتوقع عند الميالد ،ومعدل وفيات الرضع ،والتعليم،
وفضـال عن ذلك فإن التزام الـمملكة بتحقيـق هذه األهـداف يأتي
والبنية التحتية ،ونصيب الفرد من الدخل ،وغير ذلك.
ً
كـنتيجة لـعزمها الراسـخ على تسـريع وتيـرة الـتحول االجتماعي واالقـتصادي من خالل البنـاء على المنجـزات والسـياسات
والمؤسسـات القائمة بـصورة عملية .وقد استهلت المملكة مؤخراً مسيرة تحول طموحة تم تحديدها في خطة استراتيجية
شاملة هي رؤية المملكة  2030التي أعلنها صاحب السمو الملكي األمير محمد بـن سلمان ولي العهد في شهر إبريل
 .2016وترمي الخطة إلى التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة في الوقت الراهن ،مثل تنويع االقتصاد
وتحقيق طموحات وتطلعات األعداد المتنامية من سكان المملكة من الشباب.

كذلك يدعم الرؤية نظام حوكمة متكامل يتألف من عدد من البنى المؤسسية التي تشمل مجموعة تضم األطراف
الفاعلة من القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية .وسوف تكون رؤية المملكة  2030بمثابة وثيقة
مرجعية لكافة القرارات الرئيسة التي يتم اتخاذها في المملكة.
يوفر إطار رؤية المملكة  2030إضافة إلى البرامج والسياسات األخرى للدولة ،أساساً راسخاً لتنفيذ أجندة التنمية
المستدامة وفي سياق التحليالت التي تم القيام بها لغرض إعداد هذا االستعراض ،فقد تم إجراء تقييم لقياس مدى ارتباط
أهداف الرؤية ومواءمتها مع األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة ،حيث أظهر التقييم وجود قدر كبير من المواءمة
فضال عن تطابق األفق الزمني لهما ،حيث أن كالهما يستشرفان أفقاً زمنياً يمتد حتى  .2030وعلى
بين اإلطارين،
ً
صعيد آخر فإن العمل يجري بصورة حثيثة لمواءمة أهداف الـتنمية الـمستدامة مع أوضاع المملكة على أرض الواقع،
ومن المتوقع تحقيق مزيد من المواءمة والتكامل مع دمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها ضمن خطط عمل
الحكومة وبرامجها التفصيلية التي يجري اعدادها وصقلها في إطار رؤية المملكة  .2030وال ريب في أن أهداف التنمية
المستدامة قد أسهمت بشكل كبير في هذا اإلطار وذلك من خالل اإلقرار الواضح بالترابط الوثيق بين األبعاد االقتصادية
واالجتماعية والبيئية للتنمية ،وهي سمة تالزم مفهوم االستدامة.
تتمثل التحديات الرئيسة الواردة ضـمن االستعراض في توفير الـبيانات ،وتعزيز قدرات الجهات اإلحصائية على جمع ونـشر
اإلحـصاءات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ،والتنسيق بصورة أكثر فاعلية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
لضمان تضافر الجهود وعدم ازدواجيتها ،والبناء على األطر المؤسسية القائمة دون استحداث بنى هيكلية جديدة ،وتعزيز
أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي ،وتلتزم المملكة بالسعي لتنفيذ األجندة العالمية للتنمية من خالل
التعاون الوثيق بين األطراف المعنية .وسوف تـسير النشـاطات المتـعلقة بأهـداف التنـمية الـمستدامة جـنباً إلى جنب
بصورة لصيقة مع تنفيذ الرؤية  2030التي تمضي بخطى ثابته وزخم كبير .وتشـمل المجاالت ذات األولوية الرئيسة
تحسين جودة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ونطاق تغطيتها ،وتحليل البيانات ،والقيام على نحو متواصل بمواءمة
البرامج واالستراتيجيات الحكومية مع أهـداف الـتنمية المستدامة وغاياتها ومؤشراتها و إعداد استراتيجيات لتـعزيز التعاون
والتضافر بيـن مختلـف الجهات واألطراف الفاعلة ،وتعزيز دور أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي ،وتعزيز دعم
البنى التحتية لعملية المتابعة والتقييم لغرض متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين
الوطني والدولي وتعزيز الشراكات الدولية حول أهداف التنمية المستدامة من خالل المساعدات اإلنمائية وبخاصة على
المستوى اإلقليمي.
ويخلص هذا االستعراض إلى استنتاج عدد من الدروس المستفادة والمستقاة في المرحلة األولى من مواءمة أهداف
التنمية المستدامة وتطويعها بما يتسق مع رؤية  .2030ومن أهم هذه الدروس مراعاة حقائق وأولويات الواقع الوطني،
حيث أن االستناد إلى السياق الوطني في تحديد أولويات التنمية المستدامة يعد ممكناً لإلعداد ،والتنفيذ ،واستدامة
النتائج على المدى الطويل .إضافة إلى ذلك ،من الضروري وضوح الرؤية بعيدة المدى واتساق السياسات بشكل يضمن
البناء على الخطط واألطر والمبادرات القائمة التي تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،والتعاون المبكر مع
السياسات والمبادرات الجديدة عن طريق آليات تضمن المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة .وتجدر اإلشارة إلى أهمية
التنويع االقتصادي باعتباره أحد الجوانب ذات األولوية لالستدامة ،حيث أن التنويع االقتصادي يعتبر منصة لدعم تضمين
وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة فاعلة قابلة للتطبيق .باإلضافة إلى ذلك ،فإن قياس األداء في القطاع العام هو
في غاية األهمية نظراً اللتزام المملكة بتعزيز قدرة المؤسسات العامة على قياس األداء ومتابعة التقدم.

ترسم رؤية المملكة  2030خارطة الطريق الذي سوف تسلكه المملكة نحو مستقبل زاهر في جميع المجاالت التنموية.
وتركز الرؤية على ثالثة مـحاور رئيسة هي :مـجتمع حـيوي واقتصـاد مزدهـر ووطن طـموح ،وتحدد الرؤية مجموعة من
الـغايات والمقاصد لتحقيقها في حقول التنمية االقتصادية والترابط االجتماعي وحماية البيئة ،ولضمان تحقيق الرؤية،
فقد تم إعداد حزمة من البرامج التنفيذية التي يجري إطالقها وفق جداول زمنية مناسبة ،ويشتمل كل برنامج على أهداف
وخطط عمـل تفصيلية باإلضافة إلى غايات ومقاصد ومؤشرات محددة لمتابعة التقدم المحرز على مدى الفترات الزمنية
المرصودة.
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مقدمة
استشراف المستقبل والرؤية الطموحة
ظـل بـعد الـتنـميـة المـستدامة يـحظـى بـأهـميـة كـبيـرة في المملكة العربـيـة السعودية منذ بداية مسيرتهـا التـنـمويـة،
واتضــحـت معالـمه فـي توجهاتها االستراتيجية بعيدة المدى .وبـدأ الـتطـبيـق العـملي لـهذا البـعد في خـطـط التنـميــة
الخــمسـيــة المتتـاليـة التـي انـطلـقـت عـام  ،1970حـيث سعــت تـلـك الـخـطـط لـتـنـمية قــدرات المواطن وتـحقـيــق
طــمـوحـاتــه وتــلبية احتـيـاجاتـه وتحسـين مستوى مـعـيـشـته كـونـه أسمـى هـدف للــتـنـــمــيــة المـسـتدامـة
فـضال عن الـحرص على توسيـع نطـاق التـنمـيـة لتشمل جـميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية في كافة
بالـمـملـكة
ً
المناطق .واسـتـنـدت الـممـلكـة فـي تنـفيذ استـراتيجيتهـا التنـمـوية إلى الـمبـادئ والـقيـم اإلســالمــيـة والـحـريــة
االقتصادية ،وبـمـا يـحـقـق شمول أبـعــاد التنمـية الثالثـة االقتصادية ،االجتماعية والبيئية.

أطلقت رؤية المملكة العربية السعودية  ،2030التي أعدها مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية وأقرها مجلس الوزراء،
في شهر إبريل من عام 2016م ،وذلك لمواجهة التحديات اإلقليمية والعالمية الراهنة والحاجة إلى المحافظة على
المكتسبات التنموية ،واصالح اإلقتصاد السعودي ومواصلة نموه ،وإنهاء اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل
وتمثل هذه الرؤية منهجاً وخارطة طريق طموحة لتتبوأ المملكة مكانة عالمية مرموقة في كافة المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وتواصل جهودها للتنمية المستدامة بخطى متسارعة لالرتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين
نوعية حياته وذلك في ثالثة محاور أساسية أبرزتها رؤية المملكة  ،2030وهي :مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن
طموح

وقد أسهمت خطط التنمية المتعاقبة في تحقيق المملكة منجزات كبيرة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي،
اتسمت باالستدامة والتوازن ويعكس ذلك النمو المستمر إلقتصادها وبمعدالت مرتفعة ،وتوفر المناخ المناسب لتنامي
دور القطاع الخاص ،وتحسن القدرة التنافسية لالقتصاد السعودي ،وباإلضافة إلى توفر البنية األساسية االقتصادية
واالجتماعية المتطورة والتحسن المتواصل في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية العامة للمواطنين.

مجتمع
حيوي

البعد التنظيمي
ُ

يركز على النهوض بكفاءة الخدمات
الحكومية من خالل تطوير األنظمة
واللوائح اإلدارية ،وإعادة هيكلة األجهزة
الحكومية وإنشاء أجهزة جديدة من أجل
تحسين أدائها واالرتقاء بإنتاجيتها

البعد االقتصادي
ُ

يركز على دعم القاعدة االقتصادية
وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية
المتوازنة بين القطاعات االقتصادية
المختلفة مع ترشيد استغالل الموارد
المادية والبشرية ورفع إنتاجيتها

البعد االجتماعي
ُ

يركز على المحافظة على القيم
اإلسالمية وتنمية القوى البشرية وتحسين
مستوى الرفاهية االجتماعية للمواطنين
من خالل االرتقاء بالجوانب الصحية
والتعليمية والثقافية

استهدفت خطط التنمية تحقيق أعلى قيمة للناتج المحلي اإلجمالي وزيادة معدل نموه لما لذلك من انعكاس إيجابي
ملحوظ على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطن السعودي وهو ما أكدت
عليه رؤية المملكة  .2030وتشير البيانات إلى ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحوالي  93%خالل
المدة (2017 - 1980م) ،وبفضل هذا النمو االقتصادي المرموق تمكنت المملكة من اإلنضمام إلى عضوية مجموعة
العشرين باإلضافة إلى ذلك ،فقد ارتفع متوسط دخل الفرد في المملكة بنحو  30%منذ عام 1980م ليبلغ حوالي 76.26
1
ألف ر.س (  20.3ألـف دوالر ) بنـهـايـة عام 2016م.

ارتفع متوسط دخل الفرد في المملكة بنحو  30%منذ عام 1980م ليبلغ
حوالي  76.26ألف ر.س ( 20.3ألف دوالر) بنهاية عام 2016م

اقتصاد
مزدهر

ُيعد المحور الرئيسي للرؤية وقاعدة
األساس لبناء اقتصاد مزدهر .يأتي تركيز
المملكة في هذا الجانب لبناء مجتمع
حيوي قيمه راسخة و بيئته عامرة
وبنيانه متين
قيمه راسخة
مجتمع يعيش فيه األفراد تبعاً لمنهجية
وسطية معتدلة وفقاً للضوابط اإلسالمية
بيئته عامرة
مجتمع يعتز بهويته الوطنية ويفخر بإرثه
وتاريخه الثقافي العريق وسط بيئة محفزة
وجذابة توفر جميع احتياجات المواطن
والمقيم
بنيانه متين
مجتمع يستند إلى منظومة أسرية قوية،
ويملك جميع ممكنات ومقومات الرعاية
الصحية واالجتماعية

يأتي هذا المحور ضمن اهتمامات
المملكة لبناء اقتصاد مزدهر ،فرصه
مثمرة ،استثماره فاعل ،تنافسيته جاذبة
وموقعه مستغل

وطن
طموح

ينبع اهتمام المملكة بالقطاع العام من
حرصها على إيجاد وطن طموح حكومته
فاعلة ومواطنه مسؤول
حكومته فاعلة
تعزيز مبدأ الشفافية وقياس األداء العام
لتطوير الكوادر البشرية واستغالل الموارد
على أكمل وجه
مواطنه مسؤول
تتيح الحكومة الفاعلة الفرصة المهيئة
للمواطنين والقطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع المدني لتحمل المسؤولية الالزمة
لمواجهة المصاعب واستثمار الفرص

فرصه مثمرة
توفير فرص مثمرة للجميع من شركات كبرى
وصغرى ورواد أعمال عبر ربط مخرجات
التعليم باحتياج سوق العمل
استثماره فاعل
إيجاد الفرص للقطاعات االقتصادية المتنوعة
وفرص العمل المجزية والمناسبة عبر تطوير
األدوات االستثمارية
تنافسيته جاذبة
تسعى المملكة لرفع جودة الخدمات
التنموية و االقتصادية المقدمة للجميع عبر
تخصيص الخدمات الحكومية
موقعه مستغل
تسعى المملكة لتطوير بيئة األعمال
الستقطاب االستثمارات والخبرات
الدولية والعالمية

 1مؤسسة النقد العربي السعودي  -اإلحصاءات السنوية
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منهجية االستعراض
وعملية إعداده 2018

رؤية المملكة 2030
تبنت رؤية المملكة  2030العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات البناءة
التي تعزز الجهود في سبيل تحقيق التنمية المستدامة

برنامج
االسكان

برنامج تحسين نمط
الحياة

برنامج التوازن
المالي

برنامج تعزيز
الشخصية
الوطنية

برنامج تطوير الصناعات
الوطنية والخدمات
اللوجستية

برنامج ريادة
الشركات الوطنية

برنامج تطوير
القطاع المالي

برنامج صندوق
االستثمارات العامة

ُأعـد هـذا االستعراض بـاعــتمـاد نــهج
تـشـاركـي بـقيـادة وزارة االقـتـصـاد
والـتخــطيط ومشاركة جهـات
من القـطاعيـن العـام والخـاص

برنامج خدمة
ضيوف الرحمن

والجمعيات والمؤسسات األهلية

وقامت وزارة االقتصاد والتخطيط في إطار جهودها إلعداد التقرير بتنظيم ورش عمل ،وعقد
اجتماعات ثنائية مكثفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي :وزارات (الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية ،والشؤون البلدية والقروية ،والنقل ،والبيئة والمياه والزراعة ،والصحة ،والعمل
والتنمية االجتماعية ،والخارجية ،والداخلية ،والتعليم) وصندوق االستثمارات العامة ،والهيئة
العامة لإلحصاء ،والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ,والهيئة العامة لألرصاد وحماية
البيئة ،و هيئة تطوير مدينة الرياض ،والهيئة الملكية للجبيل وينبع ،والهيئة الملكية لمحافظة
العال ,وصندوق التنمية الوطني ،والمركز السعودي لكفاءة الطاقة ،ومركز الملك سلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ،ومجلس شؤون األسرة.
شاركت في هذه الورش واالجتماعات مؤسسات القطاع الخاص من أبرزها :الشركة السعودية
للصناعات األساسية (سابك) وشركة أكوا باور ،وبعض الجمعيات والمؤسسات األهلية وهي:
مؤسسة األمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك) ،ومؤسسة الملك خالد الخيرية ،وجمعية بنيان.

برنامج التحول
الوطني

برنامج الشراكات
االستراتيجية

برنامج
التخصيص

فريق العمل

الفريق الداخلي
يضم أعضاء من قطاعات ووكاالت وزارة االقتصاد والتخطيط
الفريق الوطني
يضم نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية

حوكمة رؤية المملكة 2030
تم تطـوير نظام حوكمة متكامل لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العالقة
بما ّ
يمكـنه من المتابعة الفاعلة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف الرؤية .وصدر أمر سامي بتكليف وزير االقتصاد والتخطيط
بمتابعـة ملف أهداف التنمية المستدامة ،كون وزارة االقتصاد والتخطيط هي الجـهة الداعــمـة للجهات ذات العالقة
توفر الوزارة المــعلومات الالزمة من بيانات وإحــصاءات
واألجهزة الحكومية في التخطيط االسـتراتيجي والتـنفيذي .كـما ّ
ودراســات إلى الجهات ذات العالقة ،وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات المعنية.

فريق الوكالة
يضم منسوبي الوكالة المساعدة لشؤون التنمية المستدامة

يهدف هذا االستعراض إلى إبراز التقدم المحرز فــي تحقيـق أهداف التنمية
المستدامة السبعة عشر مع التركيز على األهداف التالية:

6
ً
حاليا على
يتم العمل
تطوير العديد من
البرامج الجديدة التي
من شأنها اإلسهام
في تحقيق رؤية
المملكة 2030
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أعلنت المملكة العربية السعودية خالل مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة لعام  2017م عن رغبتها في تقديم االستعراض الطوعي األول
للمملكة في المنتدى لعام 2018م والذي يغطي محور التحول نحو مجتمعات مرنة
ومستدامة .وقد حظي ذلك بدعم من المقام السامي لتوضيح جـهود الـمملكـة في أهـداف
التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
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المياه النظيفة والنظافة الصحية

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الحياة في البر
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طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
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خطة مشاركة المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي
رفيع المستوى 2018

ورشة العمل الثانية إلعداد االستعراض
اجتماعات ثنائية
اجتماع رفيع المستوى لعرض االستعراض
عقد االجتماع الثالث مع الفريق الداخلي

عرض خطة العمل على معالي الوزير
التواصل مع الجهات المعنية
اإلعداد لورشة العمل األولى
عقد االجتماع األول مع الفريق الداخلي

ديسمبر
2017

فبراير
2018
يناير
2018
ورشة العمل األولى إلعداد االستعرض
إعداد المسودة األولى من االستعراض
اجتماعات ثنائية
عقد االجتماع الثاني مع الفريق الداخلي

إعداد خطة التواصل مع العموم
تنسيق المطبوعات والمنشورات
بالتنسيق مع إدارة التواصل
االستراتيجي

ابريل
2018
مارس
2018

إرسال أسماء وفد المملكة لوزراة الخارجية
إعداد ملف المشاركة الكترونيا
تجهيز كلمة وزير االقتصاد والتخطيط
رفع االستعراض للمقام السامي

مايو
2018

المشاركة في المنتدى

يوليو
2018
يونيو
2018
تزويد المشاركين بملف المشاركات
والذي يحتوي على أجندة المنتدى،
واالستعراض الطوعي للمملكة
والمعلومات اللوجستية
تقسيم المشاركين على الجلسات

عرض االستعراض على معالي الوزير
مراجعة نهائية لالستعراض

أغسطس
2018
إعداد التقرير الختامي

مسار عمل متواصل
اإلعداد للفعاليات الجانبية
الدعم والتنسيق اللوجستي
التواصل مع البعثة الدائمة
قدر استفادة الفريق من االجتماعات الثنائية التي تم عقدها مع الجهات المعنية كان كبير ،ومكنته من جمع المعلومات المطلوبة إلعداد التقرير
وإثرائه وإخراجه بهذه الصورة.
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السياسات وتهيئة
بيئة مواتية
توليد الشعور بملكية أهداف التنمية المستدامة
شاركت الـمملكة الـعربية الـسعودية بشكل فاعل في المشاورات الخاصـة بأهداف التنمية المستدامة منذ بدايتها.
والتزمت المملكة بتحقيق هذه األهداف عند إقرارها في سبتمبر 2015م ،ودأبت علـى تجديد التزامها خالل مشاركاتها
فــي المحافل اإلقليمية والدولية المختلفة .وقد ترجمت المملكة هذا االلتزام بصدور األمر السامي الكريم القاضي
بتكليف وزير االقتصاد والتخطيط بمتابعة هذا الملف المهم ,وتقوم وزارة االقتصاد والتخطيط بالعمل على إيجاد
االتساق الوطني مع أهداف التنمية المستدامة ،وذلك من خالل دورها المحوري في دعم األجهزة الحكومية في
التخطيط االستراتيجي والتنفيذي ،وتوفير المعلومات الالزمة من بيانات وإحصاءات ودراسات للجهات ذات العالقة
ومواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات المعنية .كما تقوم الوزارة بتعزيز دور القطاع الخاص والجمعيات
والمؤسسات األهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تطوير المنهجيات والمقترحات الالزمة لتحسين
إنتاجيتها وفعاليتها .كما تؤدي الوزارة دوراً محورياً في تعزيز دور القطاع الخاص في االستدامة من خالل ملكيتها للهدف
االستراتيجي المعني بتعزيز اهتمام الشركات باستدامة االقتصاد الوطني تحت برنامج التحول الوطني .2.0

السالم والعدل
والمؤسسات القوية
الحياة في البر

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف
100%

القضاء على
الفقر
القضاء التام
على الجوع

90%

الصحة الجيدة
والرفاه

80%
70%

الحياة تحت الماء

60%

التعليم الجيد

50%
40%

إدراج أهداف التنمية المستدامة في األطر الوطنية
قامت وزارة االقتصاد والتخطيط بقياس مدى اتساق رؤية المملكة  2030مع أهداف التنمية المستدامة ،وللحصول
على صورة شمولية تمت إضافة عدد من الخطط واالستراتيجيات الوطنية وقياس مدى اتساقها مع أهداف التنمية
المستدامة .اعتمدت عملية قياس مدى االتساق على تحديد األهداف االستراتيجية الفرعية لرؤية المملكة  2030وللخطط
واالستراتيجيات الوطنية المتوائمة مع مقاصد أهداف التنمية المستدامة ،وذلك للخروج بصورة دقيقة تعكس اتساق
فعلي قابل للتطبيق من قبل الجهات المنفذة .وقد تم استخدام أداة التقييم المتكامل السريع التي تم تطويرها من قبل
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .ويوضح الشكل أدناه مدى مواءمة الخطط واالستراتيجيات الوطنية الحالية مع أهداف
التنمية المستدامة.
ولالستفادة من آليات المتابعة على المستوى الوطني فقد تمت مواءمة مؤشرات قياس أداء األجهزة الحكومية
ذات العالقـة مع مقاصد أهداف التنمية المستدامة وذلك بهدف إيجاد مؤشرات موازية لقياس التقدم المحرز في هذه
المقاصد على المستويات المختلفة (رؤية المملكة  2030وبرامجها التنفيذية ومؤشرات الجهات المختلفة).
وقد شرعت المملكة في مواءمة استراتيجياتها الوطنية في مختلف القطاعات مع أهداف التنمية المستدامة .فعلى
سبيل المثال :قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار استراتيجية المياه واستراتيجية البيئة التي تتسق مع أهداف التنمية
المستدامة وتراعي التكامل بين أبعادها الثالثة االجتماعية و االقتصادية والبيئية .وفي إطار اهتمام المملكة المستمر
بالتعليم كمحرك أساسي للنهوض بعملية التنمية ،فقد صدر أمر سامي كريم قضى بإدراج أهداف التنمية المستدامة
في مناهج التعليم ،وجاري حالياً العمل على ذلك بقيادة وزارة التعليم وشراكة الجهات ذات العالقة من القطاعين العام
والخاص .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المزيد من االستراتيجيات والخطط قيد التطوير ِحالياً  ،والتي ستعزز عند إصدارها حالة
تغطية األطر الوطنية ألهداف التنمية المستدامة.
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برنامج التحول الوطني 2.0
جهود وزارة االقتصاد والتخطيط في تعزيز دور
القطاع الخاص في االستدامة

الهدف االستراتيجي تعزيز اهتمام
الشركات باستدامة االقتصاد الوطني

طموح الهدف

تشجيع الشركات على المشاركة في األنشطة االقتصادية بطريقة مستدامة وزيادة قدرتها على
مواجهة الصدمات عن طريق تكوين ارتباط قوي بالمنظومة البيئية واالقتصادية على المدى البعيد
وعدم التركيز فقط على الربحية قصيرة المدى.

وضع وتفعيل إطار لتحفيز
الشركات الكبرى لتطبيق
المعايير الوطنية لالستدامة

26

تدشين الجائزة الوطنية
لمساهمة القطاع الخاص
في التنمية المستدامة

إنشاء منصة وطنية لتعزيز
مساهمة الشركات في
التنمية المستدامة

تبني القطاع الخاص لمفهوم االستدامة ،وان يعمل بشركاته ومؤسساته على
تطوير آليات وأساليب العمل بما يضمن استدامة نمو االقتصاد الوطني.

تطوير ودعم الشركات
العائلية نحو االستدامة في
أداء األعمال

تأهيل الشركات وتحفيزها على
تبني المواصفات الدولية (اآليزو)
التابعة لمنظمة التقييس العالمية
مثل شهادة إدارة الجودة

تحفيز صندوق التنمية السعودي
والصناديق الوطنية األخرى إلدراج
معاير االستدامة ضمن معايير
اإلقراض للشركات الوطنية
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تدرك المملكة العربية السعودية أهمية تنمية القطاع الخاص ،لذلك تسعى إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي
ليصل إلى  65%في عام 2030م .ونظراً آلثار اإلصالحات االقتصادية المزمع تنفيذها على القطاع في المدى القصير ،فقد
عملت المملكة على تمكين القطاع ودعمه للمساهمة في تعزيز النمو االقتصادي .واعتمدت خطة تحفيز القطاع الخاص
لضمان االستمرار في تسريع وتيرة نموه في ظل اإلصالحات االقتصادية ليتماشى مع تطلعات رؤية المملكة  ،2030مع
تخصيص مبلغ  200مليار ر.س ( 53.3مليار دوالر) على مدى أربع سنوات لتنفيذ الخطة .انطلقت حزمة تحفيز القطاع الخاص
باطالق مبادرتين في مطلع عام  ،2017تبعها إطالق حزمة مبادرات بلغ عددها  17مبادرة بمبلغ  72مليار ر.س ( 19.2مليار
ابتداء من عام  .2018وتهدف الخطة لتحقيق أربعة أهداف رئيسة ،وهي:
دوالر) في اواخر عام  2017ليتم تنفيذها
ً

تحفيز نمو االقتصاد وتعظيم األثر على الناتج المحلي اإلجمالي
تعزيز ثقة القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجهه
توفير الدعم الالزم لتحويل االقتصاد
رفع حجم الطلب على السلع االستهالكية

وفيما يتعلق بتوزيع المبالغ المعتمدة على المبادرات ،فقد تم تخصيص مبلغ  21مليار ر.س ( 5.6مليار دوالر) لمبادرة تسريع
مشاريع االسكان ،ومبلغ  17مليار ر.س ( 4.5مليار دوالر) لمبادرة تمويل القطاع الخاص ،كما خصص مبلغ  17مليار ر.س
( 4.5مليار دوالر) لمبادرة رفع الكفاءة والتقنية ،باإلضافة إلى تخصيص مبلغ  12مليار ر.س ( 3.2مليار دوالر) لمبادرة تحفيز
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،ومبلغ  5مليارات ر.س ( 1.3مليار دوالر) لمبادرة تحفيز الصادرات عن طريق إنشاء بنك
استكماال لما تم اتخاذه من قرارات تهدف إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص والتي من
الصادرات .وتأتي هذه المبادرات
ً
ضمنها زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ  25مليار ر.س ( 6.6مليار دوالر) ،وضخ  15مليار ر.س ( 4مليار دوالر)
في الشركة الوطنية لإلسكان .كما يتم حالياً تطوير وتحليل حزمة أخرى من المبادرات إلطالقها خالل هذا العام التي
1
ستركز على التحفيز التحويلي للقطاع الخاص.

الدروس المستفادة
على مدى السنتين األوليتين من مواءمة أهداف التنمية المستدامة وتطويعها بما يتماشى مع السياق المحلي وإدراجها
ضمن إطار التخطيط االستراتيجي لرؤية  ،2030فقد حددت المملكة العربية السعودية عدداً من الدروس المهمة التي قد
تكون ذات فائدة للدول اآلخرى .ونبرز فيما يلي أربعة دروس رئيسية لغرض هذا االستعراض.

الدرس األول

(مراعاة حقائق وظروف الواقع الوطني) :بالرغم مما تتسم به أهداف التنمية المستدامة من طبيعة عالمية ،إال أن
مواءمة تلك األهداف وتنفيذها يتطلب مراعاة حقائق الواقع الوطني وأخذها بعين االعتبار ،بما في ذلك تطلعات البلد
وطموحاته ونقاط قوته وقدراته القائمة .وفي هذا المضمار فإن المملكة العربية السعودية قامت بتأصيل نشاطاتها
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في السياق والظروف المحلية .ومن ناحية أخرى فإن مواءمة أهداف التنمية
فضال عن االستراتيجيات والخطط األخرى.
المستدامة تتم بدافع من األولويات المحلية التي حددتها رؤية المملكة 2030
ً
عامال محركاً له ينطبق أيضاً على ترتيبات التنفيذ ،ونظم جمع البيانات
وهذا النهج المستند إلى السياق الوطني بوصفه
ً
وتحليلها ،وطرق وأساليب رفع التقارير.

الدرس الثاني

أبرز التحديات
تعزيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي :إن تعزيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى
المحلي يعني ضمنياً مواءمة هذه األهداف ومقاصدها ومؤشراتها مع األوضاع والظروف المحلية ،وإدراجها ضمن
تخطيط السياسات العامة وتنفيذهاعلى المستوى المحلي .وفي الواقع ،ينطوي إطار أهداف التنمية المستدامة على
إمكانات تساعد اإلدارات المحلية في تحسين عمليات التخطيط وربط أدائها على نحو أكثر رسوخاً بالنتائج والبراهين من
خالل التسريع في بناء قدرات أجهزة اإلدارات المحلية.
التنسيق بين األطراف والقطاعات المتعددة :أدى اتساع أهداف التنمية المستدامة وشموليتها إلى اضطالع
جهات عديدة من القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية بدور بالغ الحيوية في ترجمتها إلى أدوات
عملية بغرض شرح وتفسير التنمية المستدامة ،وإدارة تنفيذها ،وضمان المساءلة والمحاسبة ،وإعداد تقارير بشأن التقدم
ويبرز ذلك أهمية اتباع تلك األطراف منهج موحد شامل ،وذلك ألن التنمية المستدامة ليست مسؤولية
المحرز في تحقيقهاُ .
مراكز تنسيق متخصصة محددة ،بل هي مسؤولية الحكومة بأكملها .ويتطلب ذلك تنسيقاً وثيقاً وواسعاً بين المؤسسات
الحكومية وغير الحكومية لضمان تضافر الجهود وعدم ازدواجها .ومن ناحية أخرى ،فإن صعوبة التنسيق الفاعل بين تلك
األطراف تستلزم بذل المزيد من الجهود ،وتوجيه الموارد لتعزيز آليات التنسيق القائمة ومواءمتها مع متطلبات أهداف
التنمية المستدامة.
توافر البيانات والقدرات اإلحصائية :تتطلب مواءمة أهداف التنمية المستدامة ومتابعة التقدم المحرز في
تحقيقها توفر بيانات وإحصاءات آنية ودقيقة وتفصيلية ،وذات صلة وثيقة باألهداف ،وتتسم بالسهولة في الحصول
عليها واستخدامها .وبالرغم من التحسن المطرد في توفر البيانات وجودتها من سنة ألخرى ،إال أن عملية تحليل مواءمة
رؤية المملكة  2030مع أهداف التنمية المستدامة أظهرت عدم توفر بيانات في مجاالت معينة .ويتطلب سد الفجوات
في البيانات وضمان إدراج القياسات الرئيسة ضمن المؤشرات الرسمية تحسين المنهجيات ونظم جمع البيانات .وفي هذا
السياق ،قد أشار االستعراض إلى إحدى األولويات الرئيسة التي تتمثل في الحاجة الملحة لالستثمار في تعزيز نظم جمع
البيانات ،ودعم وتعزيز قدرات الجهات اإلحصائية .ويقتضي ذلك أيضاً تحسين التنسيق بين منتجي البيانات والمستفيدين
منها ،وإيجاد أساليب مبتكرة إلنتاج البيانات واإلحصاءات واستخدامها.
البناء على األطر المؤسسية القائمة :مع مضي العمل وسيره قدماً في اتجاه تسريع وتيرة تنفيذ أجندة التنمية
المستدامة ،تبرز أهمية عدم استحداث آليات متداخلة من خالل إنشاء مؤسسات جديدة إذا كانت المؤسسات القائمة
بإمكانها االضطالع بذات العمل .وقد ينطوي ذلك على تحديات نظراً ألن البناء على األطر المؤسسية القائمة يتطلب
فهماً أفضل ألهداف التنمية المستدامة من جانب المسئولين الحكوميين ،وتطوير قدراتهم على التعامل معها .وفي هذا
الصدد ،فإن إنشاء البـنى التحتية لرؤية المملكة  2030يوفر فرصة للتوسع في إدراج أهداف التنمية المستدامة ودمجها
في نظام الحوكمة القائم والسيما فيما يخص أطر التخطيط والتمويل.

(أهمية الرؤية بعيدة المدى الواضحة واتساق السياسات) :تشير تجربة المملكة إلى أن المواءمة والتنفيذ الفاعلين
ألهداف التنمية المستدامة يتطلب رؤية وطنية بعيدة المدى تتسم بالوضوح ،كما يقتضي أيضاً ايجاد سياسات متسقة.
وتكمن إحـدى نقاط القـوة في هذا الصدد في المملكة العربية السعودية في وجود إطار تنمية وطنية يتسم بكفاءة
اإلعداد واالتساق ،أال وهو رؤية المملكة  2030التي تحظى بتأييد كامل من القيادة وقبول وطني على مستوى
المملكة وبالنسبة لنشاطات المملكة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة ،فإن المملكة لم تبدأ من نقطة الصفر ،ولم
يكن عليها سوى أن تضمن االستمرارية والمواصلة بين البرامج واألطـر التنموية القائمة والمبادرات التي تركـز على تحقيق
أهداف التنمية المستدامة .وعالوة على ما تقدم ،فإن التنفيذ المبكر ألجندة  2030قد استفاد بدرجة كبيرة من اإلرادة
فضال عن بيئة السياسات المختلفة التي تسهم في
السياسية القوية ،والدعم الكبير الذي تحظى به على أرفع المستويات،
ً
التيسير والتمكين ،واآلليات المؤسسية التي تكفل تسهيل وانسياب العمل ،إضافة إلى البناء على التجربة الناجحة التي تم
اكتسابها خالل تنفيذ رؤية المملكة  .2030وتشير التجربة السعودية إلى أن ثمة شروط أساسية مسبقة ينبغي توافرها
للوصول إلى مواءمة فعالة ألهداف التنمية المستدامة.

الدرس الثالث

(التنويع االقتصادي باعتباره أحد الجوانب ذات األولوية لالستدامة) :تتشعب أهداف التنمية المستدامة وتتفرع
على المستوى العملي إلى عدد من األولـويات الـوطنية المختلفة ،تبعاً الحتياجات البلد وظروفه .وفي ضوء اعتماد
المملكـة على الموارد الطبيعية لدفع عجلة التنمية االجتـماعية و االقتصادية ،فقد تم تحديد التنويع االقتصادي بوصفه
وفضال عما يمثله التنويع االقتصادي من ركيزة أساسية لرؤية
عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة للمملكة.
ً
المملكة  2030وهدفاً رئيساً تسعى القيادة الحكيمة لتحقيقه ،فإنه يعد أيضاً وسيلة لتحقيق عدد من أهداف التنمية
المستدامة.

الدرس الرابع

عامال رئيساً في تحقيق
(قياس األداء في القطاع العام) :إن صنع السياسات على أساس من األدلة والشواهد يمثل
ً
أهداف التنمية المستدامة .وفي هذا الصدد ،فإن المملكة تلتزم التزاماً تاماً بتعزيز قدرة المؤسسات العامة في
المملكة على قياس النتائج ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق األهداف التنموية .ويتمثل هذا االلتزام في إنشاء المركز
الوطني لقياس األداء (أداء) ،وهو جهاز حكومي يعني بقياس أداء األجهزة العامة في تنفيذ أهداف رؤية المملكة
 .2030ويقوم المركز بتنفيذ مهامه من خالل تطوير أدوات ودورات تدريبية لقياس األداء وذلك لمساعدة األجهزة العامة
في تحقيق كفاءة أعلى ،بما يسهم في تعزيز ثقافة تميز األداء في القطاع العام.

 1نماء-وحدة المحتوى المحلي
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التقدم المحرز في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة
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القضاء على الفقر بجميع
أشكاله في كل مكان
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”لقد قامت بالدنا على أسس راسخة وثوابت
أصيلة ،عمادها كتاب اهلل وسنة رسوله صلى
اهلل عليه وسلم ،وشرفها اهلل باحتضان أقدس
بقعتين  -الحرمين الشريفين ،وأكرمنا بخدمتهما
وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار،
فنحن بحمد اهلل بمثابة األسرة الواحدة نتكاتف
ونتعاون خدمة لديننا ووطننا ،والتطوير سمة
ً
سعيا
الزمة للدولة بما يتفق مع ثوابتنا وقيمنا،
لرسم مستقبل واعد للوطن والمواطنين“.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز
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تبذل المملكة العربية السعودية جهود كبيرة لمكافحة الفقر ،ويأتي في مقدمة أولوياتها في رؤية المملكة  ،2030حيث تواصل المملكة
في تطوير منظومة الخدمات االجتماعية لتكون أكثر كفاءة وعدالة ولتسهيل الوصول إليها .فعلى سبيل المثال ،تعمل المملكة على تعظيم
االستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء بتوجيهه لمستحقيه واالهتمام بالمواطنين المحتاجين لرعاية دائمة ،وإيجاد حلقة كاملة
لتمكين المحتاجين من االستفادة من الدعم وتوفير فرص تدريب وتأهيل تمكنهم من االلتحاق بسوق العمل من خالل التعاون مع الجمعيات
والمؤسسات األهلية والشراكة مع القطاع الخاص.

ترتكز منظومة الحماية االجتماعية في المملكة على دعم نظام الضمان االجتماعي وتشجيع المؤسسات واألفراد على
اإلسهام في األعمال الخيرية.
كما ترتكز على توفير التعليم العام والرعاية الصحية لكل مواطن ومحو األمية ،واالهتمام بالصحة العامة .وتحتوى هذه المنظومة على ثالثة
مكونات يندرج تحتها عدد من البرامج والمبادرات كالتالي:

برنامج التأمين االجتماعي
ويشمل الضمان الصحي التعاوني ،التقاعد
ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل  -ساند

شبكات األمان االجتماعي

برامج الدعم الخاصة بسوق العمل

وتـشـمـل الدعم الحكومي (دعـم الغذاء
والوقـود والكهرباء والماء) ،وبرنامج حساب
المواطن ،وبرنامج الدعم السكني ،والبرامج
التعليمية ،وبرامج الرعاية اإليوائية ،وبرامـج
رعـايـة ذوي االحتياجات الخاصة

وتشمل برنامج حماية األجور ،برنامج دعم
التوظيف وبرامج اعانة الباحثين عن العمل

ً
مؤخرا العديد من البرامج والمبادرات بهدف معالجة
أطلقت المملكة
مشكلة الفقر والقضاء عليه ،ومن أهمها برنامج حساب المواطن الذي
يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن السعودي وتقديم دعم
مادي لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط داخل المملكة كما
تقوم أيضا بدعم الجمعيات الخيرية ومشاريع اإلسكان ورفع مخصصات
االيتام ذوي االحتياجات الخاصة .وال يتوقف االمر عند هذا الحد ،بل يمتد
ليشمل تقديم مساعدات انمائية للدول األشد فقرا والدول النامية ودعم
المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفقر على المستوى العالمي
وذلك من خالل قنوات متعددة وبأشكال مختلفة.
وتمتد جهود المملكة في هذا المجال لتشمل الدعم الذي تقدمه الحكومـة السعودية للدول األشد فقراً والدول النامية والمنظمات الدولية
المعنية بمكافحة الفقر عـلى المسـتوى العالمي،وذلك من خـالل قنوات متعددة وبأشكال مختـلفة فـقـد بـلغ إجمالـي مـا قدمتـه الممـلكــة
من معـونات غيـر مستــردة ومسـاعـدات إنمـائيـة مـيسـرة خـالل العقود الـثالثـة الماضية أكثــر من  315مليار ر.س ( )84مليار دوالر .ومن جانب
آخر،تـأتي المملكة في المرتبة الثانية عالمـياً من حيث حـجم التحويالت النقدية للعمالة الوافدة التي تنبع أهميتـها مـن كونها مصدراً مهماً
للنقد األجنبي للدول النامية.وإضافة إلى ذلك تدعم الممـلكـة مؤسسات ومنظمات ذات برامج متخصصة تحظى باهتمام المجتمع الدولـي
مثـل:وكالة األمم المتحدة لغـوث وتشغيـل الالجئين الفـلسطـينيـين "األنـروا”،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للتنمية
الصناعية ،وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المــتحدة اإلنمائية ،والصنــدوق الـعربي للمــعونة الفـنية للـدول االفــريقية وصندوق
1
األمم المتحدة للطفولة ،وبرنامج الغذاء العالمي.

 1وزارة الخارجية :كلمة األمير مشعل بن عبداهلل في الجلسة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة التي عقدت
لمناقشة الشراكة من أجل تحقيق أهداف األلفية للتنمية
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مشروع االستراتيجية الوطنية
لإلنماء االجتماعي في المملكة العربية السعودية
أعدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى االستراتيجية الوطنية لإلنماء االجتماعي في المملكة العربية
السعودية ،وذلك وفق منهجية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية والعملية المتبعة في مجال التخطيط االستراتيجي .وتهدف هذه
االستراتيجية إلى وضع حلول جـذرية شاملة (وقائية وعالجية) لمعالجة العـوز بأساليب غير تقليدية .وتركز هذه االستراتيجية على عدة محاور ،منها
تدريب القوى العاملة بمختلف فئاتها المنتـهي بالتوظيـف والتحصين من العوز عن طريق التعليم ،وتحديد اليات للخروج من دائرة العوز ،والتمويل.
باإلضافة إلى تمكين النساء المستفيدات من الضمان االجتماعي والقادرات على العمل من االستفادة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف
التي تتكامل مع البرامج التدريبية بصندوق الموارد البشرية المصممة للنساء األكثر حاجة .كما تخصص الدولة مبالغ ضخمة لشبكات الحماية
2- 1
االجتماعية ،ويمكن استعراض جهود المملكة في هذا المجال لعام  2015كما يلي:

95

مخصصات الصحة والتنمية االجتماعية في
الميزانية العامة للدولة لعام 2017م

مليار ر.س

( 25.33مليار دوالر)

17

إجمالي مصروفات معاشات التأمينات
االجتماعية لعام 2015م

مليار ر.س

( 4.53مليار دوالر)

15

مخصصات الضمان االجتماعي في
الميزانية العامة للدولة لعام 2017م

مليار ر.س

ذوي االحتياجات الخاصة
تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بذوي االحتياجات الـخاصة وقد تضمنت رؤيـة الــممـلكة  2030هدفاً استراتيجياً يعنى بتمكين
ذوي االحتياجات الخاصــة من الحصول على فــرص عمل مناسبة وتعليم يضمن اســتقالليتهم وانـدماجهــم بوصفهم عنـــاصر فاعــلة فــي
الــمجتـمــع.وتقدم حكومة المملكة دعماً ألسر ذوي االحتياجات الخاصة بغـرض مساعدتهم في تغطية تكاليف الشخص من ذوي اإلعاقة.
وقد أصدرت الحكومة في عام 2017م قراراً بإعفاء ذوي االحـتياجات الخاصة من دفع رسوم التأشيرات (ممرض -سائق عامل) لمساعدتهم في
شؤون حياتهم ،حيث قـدر مجموع المستفيدين من هذا االعفاء  136,500ألف ،من بينهم  73,500ألف من الذكور و 63ألف من اإلناث .وصدر
مؤخرا أمر سامي يوجه بإعداد استراتيجية وطنيــة لحقــوق األشخاص ذوي اإلعاقة بهــدف تحســين نوعيــة حياتهــم .ووافق مـجلس الــوزراء
على إنشاء هيئة تُ عنى بذوي االحتياجات الخاصة والتي ستعمل كمرجعية لهذه الفئة ومتابعة البرامج والخدمات المقدمة لهم .وستعمل الهيئة
على مراجعة األنظمة والسياسات وتقديم المشورة واإلشـراف على نشاطـات الجهات المعنية في القطاعات الحكومية واألهلية والمؤسسات
1
الخيرية.

مؤسسة الملك خالد الخيرية

تعد مؤسسة الملك خالد الخيرية أول مؤسسات المجتمع المدني التي أخذت على عاتقها
إجراء البحوث والدراسات ذات العالقة بالعوز( :دراسة حد الكفاية ،ودراسة الفقر المؤنث)،
حيث قامت المؤسسة بإجراء مسح شمل  10000أسرة من جميع مناطق المملكـة بهدف
قياس خط الكفاية في المملكة وقد كانت لجهودها البحثية أثر بالغ في قيادة النقاش حول
هذه القضية ،واقتراح الحلول وسبل معالجتها .كما تشارك المؤسسة في عضوية الفريق
الوطني الستراتيجية الحماية االجتماعية في المملكة المعني بوضع السياسات والبرامج
1
الالزمة ولتمكين الفئات الهشة في المجتمع.

مجتمع جميل

يساهم معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في مكافحة الفقر ومساعدة الفقراء حول
العالم ويستهدف المعمل خدمة  100مليون شخص حول العالم في السنوات القادمة،
وذلك من خالل إقامــة شراكات عالمية مع الدول والمؤسســات الـدوليـة ومنظمات التنمية
الـعالمية باإلضافـة إلى دعـم األبحاث والدراسات المتعلقة بمكافحة الفقر .كما يقوم هذا
2
المعمل بتقديم برامج تدريبية للمختصيـن في مجاالت مكافحة الفقر.

( 4مليار دوالر)

ٌ
المقدمة
إجمالي اإلعانات
للجمعيات الخيرية سنوياً

450
مليون ر.س

( 120مليون دوالر)

إجمالي دعم الجمعيات
ً
سنويا
التعاونية

100
مليون ر.س

( 26.67مليون دوالر)

 1التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية :ذوي االحتياجات الخاصة 2017 -
 2الحساب الختامي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية 2017 -
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الصندوق الخيري االجتماعي

يعد أحدى الجمعيات والمؤسسات األهلية وذات شخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تحسين
معيشة المعوزين في المـملكـة وتسهم بفعالية في تعزيز دور الجمعيات والمؤسسات
األهلية والتصدي للتحديات التي تواجه العمل التنموي من خالل التمكين واالبتكار وقياس
األثر .وتسهم فـي تحسين معيشة الفئة المستهدفة من خالل تقديم الحلول واالبتكارات
النوعية .ويقوم الصندوق بأنشطته الموجه للفئات المستهدفة بكافة مناطق المملكة
من خالل شبكة شراكات متعددة لتحقيق الهدف المطلوب .حقـق الصنـدوق العديـد مـن
3
اإلنجـازات خالل عـام 2016م ،مـن أهمهـا:
برامـج المنـح التعليميـة :خصـص لهـا  524.3مليون ر.س ( 139.81مليون دوالر)
برامـج التدريب والتوظيف :خصـص لها  114.4مليون ر.س (30.51مليون دوالر)
برامـج مستقبلي :خصـص لهـا قرابــــة  18.1مليون ر.س ( 5.83مليون دوالر)

 1تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية :تحديد خط الفقر وحد الكفاية 2017 -
 2معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر
 3مؤسسة النقد العربي السعودي :التقرير السنوي الثالث والخمسون للعام 2017
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برنامج حساب المواطن
ارتباط الهدف األول من أهداف التنمية المستدامة
برؤية المملكة 2030

يعمل برنامج حســاب الــمواطــن على تخفيف العبء على المواطنين السعوديين وتقديم دعم مـادي لألســر ذات
الدخــل المنخفـض والمتوسط بالــمملكة الــعربية الســعودية لضمـان حياة أفضل لهم ،وذلك من خالل تعويض المواطنين
الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب السياسات االقتصادية التي تنفذها الحكومة .أطلق برنامج حساب المواطن ألن توفير
الدعم بشكـله السابق يتيح لجميع المستهلكين بال استثناء االستفادة منه بما فيهم ذوي الدخل المرتفع .كما أدى التعامل
مع جميع فئات المستهلكين بالطريقة نفسها دون تمييز بين احتياجات ذوي الدخل المحدود والمرتفع إلى اإلفراط في
استهالك المنتجات المقدمة .يهــدف البرنــامـــج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي
يشجع على ترشيد االستهالك ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة ،والتي يتم توفيرها كبدل
فعالة ومعتمدة عالميا لتشجيع االدخار .ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق
نقدي َّ
يحول مباشرة للمستحقين كونها طريقة َّ
العديد من األهداف التي من شأنها تعـزيز كفاءة الدعـم الحكومي للمواطنين وتحفيز األسر على ترشيد استهالك السلع
األساسية وتقليل آثار االصالحات االقتصادية.

تعزيز الوقاية ضد المخاطر
الصحية ،نظام الصحة العامة
وإدارة األزمات الصحية

تسهيل الحصول على الخدمات
الصحية (النطاق ،الجغرافي،
وتوفير الخدمات وتخفيض
األسعار ،وما إلى ذلك)

تحسين فعالية وكفاءة
منظومة الخدمات االجتماعية

تمكين المواطنين
من خالل منظومة
الخدمات االجتماعية

زيادة مساهمة األسر
المنتجة في االقتصاد

تحسين الظروف
المعيشية للوافدين

تعزيز وتمكين التخطيط المالي
(التقاعد ،واالدخار وما إلى
ذلك)

تحسين القيمة المحصلة من الخدمات
الصحية (جودة المخرجات والخبرة
والتكلفة)

أهداف البرنامج
تحفيز األسر على ترشيد استهالك السلع
األساسية مثل البنزين والكهرباء ومنتجات
الطاقة والمياه.

أرقام

رفع كفاءة الدعم الحكومي الذي يقدم
للمواطنين.

 2017ديسمبر
مليون 12.9

أرقام وإحصائيات

إجمالي عدد المستفيدين المؤهلين
شاملة ارباب األسر والتابعين

1

99%

3،710،634

100%

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر
معيشية يمكنها الحصول على خدمات
الصرف الصحي في عام 2016

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر
معيشية يمكنها الحصول على
الخدمات األساسية في عام 2016

0.0043%
الخسائر االقتصادية المباشرة نتيجة
الكوارث كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي في عام 2016

36%
نسبة اإلنفاق الحكومي على الخدمات
األساسية (التعليم والصحة والحماية
االجتماعية) من إجمالي اإلنفاق الحكومي
في عام2017

99%
نسبة السكان الذين يعيشون في أسر
معيشية يمكنها الحصول على خدمة
المياه اآلمنة في عام 2016

إجمالي عدد المستفيدين
من ارباب األسر

9،237،735
إجمالي عدد المستفيدين
من التابعين

451،000

إجمالي عدد المستفيدين
غير المؤهلين من التابعين

85,742
إجمالي عدد المستفيدين
غير المؤهلين من ارباب األسر

تقليل آثار اإلصالحات االقتصادية على
المواطنين ذوي الدخل المحدود المنخفض
والمتوسط.

 2018يناير
مليون 13.4
إجمالي عدد المستفيدين المؤهلين
شاملة ارباب األسر والتابعين

3,862,346
إجمالي عدد المستفيدين
من ارباب األسر

9,542,633
إجمالي عدد
المستفيدين من التابعين

422,439
إجمالي عدد المستفيدين
غير المؤهلين من التابعين

120,173

إجمالي عدد المستفيدين
غير المؤهلين من ارباب األسر
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02
القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي
المحسنة وتعزيز الزراعة
والتغذية
ّ
المستدامة

40

”إننا نعيش في مرحلة تفرض الكثير من التحديات ،مما
يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات االقتصاد،
ً
مبنيا على الدراسة واألسس
وهو تطوير يجب أن يكون
العلمية الصحيحة“.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز

41

يولي صناع القرار في المملكة جل االهتمام لترتيب أولويات توفير الغذاء ومياه الشرب للسكان لما تتسم به المملكة
أيكولوجياً من شح في الموارد المائية .ويترجم هذا االهتمام تبني رؤية المملكة  2030للهدف االستراتيجي ضمان تحقيق
األمن التنموي والغذائي .وقد دأبت المملكة على إطالق مبادرة تلو أخرى منذ ما يزيد عن أربعة عقود بهدف توفير المياه
للمواطنين ألغراض الشرب والزراعة واالستخدامات األخرى ،وتوفير مصادر الغذاء المأمونة من مصادر داخلية وخارجية.

تفعيل دور الشراكات الدولية

البرنامج الوطني للحد من الفاقد والهدر الغذائي
ومنع استعمال الموارد الطبيعية بطريقة غير سليمة

إدراكاً للطبيعــة األيكولوجيــة والجغرافيــة وإليجــاد مصــادر مثلــى للتوريــد الغذائــي ،فقــد توجهــت المملكــة لالســتثمار
الزراعــي الخارجــي مــن خــال شــراكات اســتراتيجية مــع دول أخــرى وبمــا يحقــق المنفعــة لــكل الجهــات والمجتمعــات
المحليــة .وقــد أقــرت المملكــة اســتراتيجية وخطــة تنفيذيــة لالســتثمار الزراعــي الســعودي فــي الخــارج مــن خــال االســتثمار
أو الزراعــة التعاقديــة فــي الــدول الناميــة ،بجانــب مبــادرة الملــك عبــداهلل لالســتثمار الزراعــي فــي الخــارج .ويمتــد اهتمــام
المملكــة باألمــن الغذائــي المحلــي ليشــمل المســاعدات التنمويــة الخارجيــة والدعــم المباشــر.

982.5
مليون ر.س
2018-2015

أرقام وإحصائيات 2017
تم إطالق عدد من البرامج والمبادرات بهدف تنمية مصادر األمن الغذائي وتوفير الغذاء بأسعار مناسبة ،منها البرنامج
الوطني للحد من الفاقد والهدر ومنع استعمال الموارد الطبيعية بطريقة غير سليمة ،والذي يقوم على على المعايير
والتجارب العالمية والممارسات الجيدة .ويهدف هذا البرنامج إلى تعظيم المنفعة ورفع الكفاءةمن االستهالك الغذائي
بما يحقق الوفر للمخزون االستهالكي والموارد الطبيعية بحساب دقيق يأخذ في االعتبار الجدوى االقتصادية من
االستهالك واستخدام الموارد الطبيعية .وفي سياق المبادرات المحلية تم إطالق مبادرات وتطوير الممارسات الزراعية
لتحسـين إنتـاجية الخـضروات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية.
وفي إطار سعي المملكة لتحسين البيئة في المناطق الزراعية ومكافحة األوبئة .فقد تم إطالق برنامج الــوقاية من
سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها للسيطرة على هذه اآلفة وتخفيض نسبة اإلصابات بالمملكة مـن  10%إلى  ،1%وذلك
نظراً ألهمية زراعة النخيل ومالءمتها لبيئة المملكة .كما تم تأهيل المدرجـات الزراعــية وتطبيق تقنيات حصاد مياه األمطار
في الطائف والباحة وعسير وجازان لتحقيق أهداف زراعية ومائية تزيد من الوفر اإلنتاجي وتوفر البيئة المناسبة لنمو
النشاط الزراعي وتوفير الغذاء.
كما تولي المملكة اهتماماً خاصاً بقنوات التسويق والتوزيع لإلنتاج الزراعي المحلي ،ويشمل ذلك دراسة إنشاء مراكز
خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين لتحقيق تسويق زراعي للخضار والفواكه عالي الكفاءة من خالل سالسل
إمداد وأنظمة مناولة مستدامة تأخذ في الحسبان القيمة المضافة ومساندة الصناعات الغذائية االستراتيجيـة .وال يقتصر
االهتمـام على قنوات الدعم التقليدية للزراعة ،بل يمتد ليشمل مساندة التجارة اإللكترونية للتمور مما اسهم في رفع قيمة
صادرات المملكة إلى حوالي  820مليون ر.س ( 218.67مليون دوالر) .ووضعـت آليـة للتكامـل بيـن وزارة البيئة والمياه
والزراعة والشــركة الســعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني (سالك) والمؤسسة العامة للحبـوب والجهــات
األخرى ذات العالقة لالستفادة المثلـى مـن كل المــوارد المتاحـة لالستثمار الزراعـي الخارجـي وإدارة الخـزن االستراتيجي
1
لتأميـن إمدادات الغـذاء وضمـان المسـاهمة فـي تحقيـق األمن الغذائـي الشـامل للمملكـة.
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*  262مليون دوالر

4.1%
معدل انتشار
نقص التغذية

16%

 2014النسبة المئوية
للمساحة الزراعية الخاضعة
للممارسات الزراعية
المستدامة

20%

نسبة الموارد الوراثية
الحيوانية التي تعتبر
مصدر لألغذية والزراعة

قام مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية بتقديم مساعدات تجاوزت قيمتها
 262مليون دوالر بين عامي  2015و2018
لتأمين الغذاء دولياً  ،ويعكس ذلك األهتمام
الكبير الذي توليه المملكة باألمن الغذائي
١
محلياً وخارجياً.

10.6%

معدل انتشار توقف النمو بين
األطفال دون سن الخامسة

9.1%

معدل انتشار سوء التغذية
بين األطفال دون سن
الخامسة(زيادة الوزن)

11.1%
مؤشر التوجه
الزراعي للنفقات
الحكومية

3.3%

معدل انتشار سوء التغذية
بين األطفال دون سن
الخامسة (الهزال)

وتقــوم المملكــة ،ضمــن جهودهــا الســتدامة وحمايــة البيئــة الزراعيــة واإلنتــاج الغذائــي ،بتوفيــر التقنيــات المتطــورة وتقديم
المســاندة الحكوميــة للقطــاع الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي .فقــد تــم إنشــاء مركــز لمعلومــات البيئــة واألرصــاد
واإلنــذار المبكــر عــن حالــة الطقــس والتلــوث ،ومركــز لتوفيــر المعلومــات والمؤشــرات البيئيــة واإلرصاديــة علــى المســتوى
الوطنــي ،ورصــد الكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة .كمــا تــم تصميــم وإنشــاء مركــز تميــز وطنـــي للثـــروة الحيوانية ،وتأســيس مركز
يعمــل علــى انتخــاب أفضــل الســاالت المحليــة للثــروة الحيوانيــة وإجــراء التحســين الوراثــي لهـــا وتطـــوير إدارة القطيـــع.
إضافـــة إلــى ذلــك ،تــم تصميــم برنامــج فعــال لالحتياطــي والخــزن االســـتراتيجي لألغذيــة ،يتضمــن نظــام لإلنــذار المبكــر
ومعلومــات عــن األســواق الزراعية.باإلضافــة إلــى تطويــر اآلليــات المناســبة واإلطــار اإلداري المناســب الســتراتيجية األمــن
الغذائــي بمـــا يحقـــق توفيــر التغذيــة العكســية المعلوماتيــة لسلســلة اإلنتــاج الغذائــي وصنــاع القرار .وتســهم هــــذه المراكز
التــي تدعمهــا الحكومــــة بشــكل فعــال فــي تطويــر التقنيــات وأســاليب اإلنتــاج الزراعــي بشــقية النباتــي والحيوانــي بمــا
يســهم فــي اســتدامة توفيــر الغــذاء ضمــن الــدورات االقتصاديــة المختلفــة.
 1مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
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03
ضمان ّ
تمتع الجميع بأنماط عيش صحية
وبالرفاهية في جميع األعمار

44

”سنعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية ومن
ذلك االرتقاء بالخدمات الصحية لكل المواطنين في
جميع أنحاء المملكة بحيث تكون المراكز الصحية
والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول
الجميع حيثما كانوا”.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز

45

ُيعد قطاع الصحة من أكبر وأهم القطاعات التي تركز المملكة على تطويرها وتنميتها ،كما تعد مخصصات القطاع من
األكبر في الميزانية العامة في المملكة ،وبفضل ذلك شهد القطاع تطوراً ملحوظاً ومتسارعاً في اآلونةاألخيرة .وتسعى
المملكة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى وجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة من خالل رؤية المملكة ،2030
وذلك تماشياً مع المبادئ الشرعية اإلسالمية وأخالقيات المهن الصحية في تعزيز الرعاية الوقائية الصحية ،باإلضافة إلى
توفير الرعاية الشاملة والمتكاملة.

قامت وزارة الصحة بحساب المؤشرات المتعلقة بالقوى العاملة في القطاع إستناداً إلى مؤشر التنمية المستدامة الذي
يقيس معدل كثافة العاملين في مجال الصحة وتوزيعهم .وعليه تشير اإلحصاءات إلى أن الـمملكة العربية السعودية تشهد
منذ عام  2016تحسن كبير في كثافة الموارد البشرية في قطاع الصحة فلكل  10,000طاقم طبي يوجد  28.3طبيباً
شامال
ً
أطباء األسنان ،و 57ممرض يشمل القابالت و 7.9صيدلي و 33,8فرداً من الفئات الطبية المساعدة.

بلــغت مخصصات قطاعات الخدمــات الصحيــة والتنميــة االجتماعيــة حوالــي  147مليـار ر.س لعام
الرويـة،
 39.2(2018مليار دوالر) ,متضمنـة حوالـي  33مليـار ر.س ( 8.8مليار دوالر) لمبـادرات تحقيـق ٔ
كمـا تضمنـت الميزانيـة اسـتكمال ٕانشـاء وتجهيـز مستشـفيات ومراكـز رعايـة صحيـة أوليـة بجميـع مناطـق
ً
ً
حاليـا ً
جديـدا بمناطـق المملكة بطاقــة ســريرية تبلــغ
تنفيـذ وتطوير  36مستشـفى
المملكـة ،ويجـري
ً
ً
سـريرا وتـم خـالل العـام
ســريرا باإلضافــة ٕالــى مدينتيـن طبيتين بسعة سريرية ٕاجماليـة تبلـغ 2,350
8,950
المالـي الحالـي استالم مستشـفى واحـد بطاقـة سـريرية تبلـغ  100سـرير ،وسـيكون عـدد الـمستشـفيات
المسـتلمة خـالل الفتـرة 2018-2016م  25مستشـفى ٔاي  58%مـن ٕاجمالي المخطط لفتـرة السـنوات
ً
سـريرا ٔاي  52%مـن ٕاجمالـي المخطـط
الخمـس (2020-2016م) وبطاقـة سـريرية تبلغ حوالـي 5,150
لفتـرة السـنوات الخمـس (2020-2016م) ٔ
واما بالنسـبة للمدينتين الطبيتين الجـاري تنفيذهمـا وتطويرهمـا
حاليـا يتوقع استكـمالهما في نـهايـة العـام المالـي .2018
ً

أهداف رؤية المملكة  2030االستراتيجية
يوضح تحليل األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة  ،2030وجود ترابط بين الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة
واألهداف االستراتيجية للرؤية باإلضافة إلى المبادرات على النحو التالي:
تسهيل الحصول على الخدمات الصحية
تحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية
تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية
تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في المجتمع
االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية
الحد من التلوث بمختلف أنواعه
تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات
تعزيز السالمة المرورية
حماية البيئة من األخطار الطبيعية
تعزيز مشاركة األسرة في التحضير لمستقبل أبنائها
تمكين المواطنين من خالل منظومة الخدمات االجتماعية

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في القطاع الصحي بشكل عام .على سبيل المثال ،تبرز دراسة لمنظمة
الصحة العالمية حقيقة مفادها أن المملكة تأتي في مقدمة الدول من حيث جودة النظام الصحي.حيث تشير بيانات منظمة
الصحة العالمية إلى أن نظام الرعاية الصحية للمملكة تبوأ المرتبة  26من بين  190نظام رعاية صحية في العالم عام ،2017
وبذلك تتفوق المملكة على بعض الدول المتقدمة مثل كندا (المرتبة  ،)30وأستراليا (المرتبة  ،)32ونيوزيلندا (المرتبة  .)41كما
تتفوق المملكة  -على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  -على كل من اإلمارات العربية المتحدة (المرتبة ،)27
وقطر (المرتبة ،)44 ،والكويت (المرتبة .)45

كما تم تطوير النموذج الوطني للرعاية الصحية القائم على المرضى والذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة .2030

المملكة
العربية
السعودية

النموذج الوطني للرعاية الصحية

خدمات الرعاية الصحية التي
تقدم عبر الخط الساخن
برامج التثقيف المدرسي

شبكة اإلحالة الوطنية

العيادات الصحية الشاملة

خدمات الرعاية قبل الحمل

وزارة الصحة
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26

خدمات الرعاية المنزلية
المتطورة

منظمة الصحة العالمية
نظام الرعاية الصحية

من بين 190
نظام رعاية صحية
في العالم

برامج السالمة المدرسية
الفحص قبل الزواج وفحص
األمراض المزمنة

كندا

30

تعزيز خدمات المركز السعودي
لمكافحة األمراض والوقاية منها

من بين 190
نظام رعاية صحية
في العالم

برامج البحوث الصحية

االمارات العربية
المتحدة

27

من بين 190
نظام رعاية صحية
في العالم

وزارة الصحة
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تسعى المملكة جاهدة إلى تعزيز وتطوير قطاع الصحة من خالل عدة برامج ومبادرات آخذاً بعين االعتبار أهداف التنمية
المستدامة .وفي هذا اإلطار ،تقدم المملكة المسار الوطني الجديد لخدمات الرعاية الصحية للحوامل (مسار الوالدة
اآلمنة) والذي يشتمل على ثالث مراحل (رعاية ما قبل الحمل ،رعاية أثناء الحمل ،رعاية ما بعد الوالدة) وذلك تحت إشراف
أخصائيين صحيين ،وذلك إيماناً منها بأهمية المشاركة في خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من  70حالة
وفاة لكل  100ألف مولود حي بحلول عام .2030
كما تسعى المملكة إلى الحد من األمراض الوراثية ،وذلك عن طريق إجراء فحوصات ما قبل الزواج وفحوصات ما قبل
الوالدة ،ويشمل ذلك توفير الرعاية الصحية للحوامل باإلضافة إلى رعاية األطفال حديثي الوالدة ،كما تقوم لمملكة
بمتابعة األطفال ما دون سن الخامسة من خالل إجراء الفحوصات والتطعيمات الدورية ،وذلك للحد من عدد الوفيات إلى
ما دون  25حالة وفاة لكل  1000مولود حي.
وتقوم المملكة وبشكل مستمر بتزويد المراكز الوطنية لألبحاث بأحدث التقنيات المخبرية لفحص ورصد األمراض المعدية،
وذلك لمتابعة األمراض واألوبئة المعدية وغير المعدية وسبل مكافحتها والحد من انتشارها ،كما أنشأت المملكة عدة
مراكز تأهيلية متخصصة لبعض األمراض المعدية .وفيما يتعلق بتعزيز الوقاية ،إهتمت رؤي المملكة  2030بهذا الجانب،
والتي احتوت على محور «مجتمع حيوي» يعنى بهذا الجانب ويشتمل على عدة مـبادرات وبرامج تثقيفية وتوعوية .وتم
إعداد عدة مبادرات متعلقة بـ(أمراض القلب ،األوعية الـدموية ،داء الـسكري ،أمـراض الجهاز التنفسي ،السمنة) ،تهدف إلى
نشر الوعي بمخاطر هذه األمراض والعادات السيئة المسببة لها ،باإلضافةإلى الممارسات الصحية السليمة للوقاية منها
والحد من مخاطرها ،وتشجيع ثقافة الرياضة التي تجنب ممارسيها هذه األمراض وتحويلها إلى عادات وممارسات سليمة
صحياً  .وفي السياق ،فقد نُ ظمت عدة فعاليات صحية مثل (الماراثون ،رياضة المشي ،رياضة ركوب الدراجة الهوائية) ،حيث
إقباال كبيراً غير
أقيم أول ماراثون نسائي في محافظة االحساء (الحسا تركض) في نهاية عام .2017شهدت هذه الفعالية
ً
متوقع وشارك فيها  1500سيدة والالئي قطعن  3كيلومترات بعد توزيعهن إلى فئات (المحترفات ،الشابات ،األطفال،
كل من الرياض وجدة والجبيل في نهاية عام ،2017
كبيرات السن).كما تم تنظيم فعاليات مجتمعية كرياضة المشي في ٍ
وذلك تعزيزاً لدورها في تنمية الصحة الرياضية المجتمعية وتفعيل ممارسة ونشر الرياضة بين أوساط المجتمع ليكون
مجتمعاً حيوياً وصحياً  ،حيث تم خاللها تقديم عروض تقديمية عن فوائد المشي الصحية والبدنية .وصل عدد المشاركين
في هذه الفعالية  5آالف مشارك قطعوا مسافة تتجاوز  2كم ،وقد خصصت عدة جوائز تحفيزية للمشاركين من مختلف
األعمار وتقوم المملكة بتصحيح العادات السيئة في التغذية عن طريق نشر الطرق المثلى للتغذية الصحية من خالل
زيارة الجهات المختصة للمدارس والجامعات ،باإلضافة إلى التوعية الصحية الغذائية من خالل المشاركة في الفعاليات
المجتمعية والمراكز التجارية .وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إلزام المطاعم وموردي المواد الغذائية ومصنعيها بإبراز كمية
وحجم العناصر الغذائية في المنتج ،وذلك لتمكين المستهلكين من التعرف على مكوناتها وقيمتها الغذائية ،باإلضافة إلى
زيادة الرسوم على المنتجات الغذائية الضارة بالصحة .كما توفر المملكة فحص لألمراض المزمنة من خالل برامج الوقاية
في مجال الصحة العامة ،بجانب خدمات الرعاية الصحية المستمرة .كما تسعى المملكة جاهدة إلى محاربة المخدرات
والحد من انتشارها ،من خالل إجراء فحوصات مستمرة للشباب في المراحل الدراسية المتقدمة عن طريق الصحة المدرسية
والمركز الصحية الجامعية ،كما تقوم بنشر برامج توعوية عن مخاطر استعمالها وأثرها النفسي واالجتماعي ومخاطرها
الصحية ،ويتوفر في المملكة مراكز التأهيل النموذجية للتعامل مع المتعاطين وتأهيلهم وتثقيفهم ،ومتابعتهم بعد انتهاء
1
التأهيل .وتقدم المملكة برامج تثقيفية في تعزيز السالمة المرورية وذلك بتعاون عدة جهات ،ومن أهمها (برنامج العافية).
و تسعى المملكة جاهدة إلى محاربة المخدرات والحد من انتشارها ،حيث تتوفر في المملكة مراكز التأهيل النموذيجية
للتعامل مع متعاطي المخدرات وتأهيلهم وتثقيفهم ،ومتابعتهم ودمجهم في المجتمع بعد انتهاء التأهيل .مثال على
ذلك المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) والذي يسهم في الحد من انتشار المخدارات وتعزيز القيم اإليجابية
بين أفراد المجتمع لرفض تعاطي المخدرات ،ويستفيد كذلك من االتفاقيات المشتركة مع الجهات األخرى للتوعية بأضرار
2
المخدرات مثل وزارة التعليم.
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2
وزارة الداخلية
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04
ضمان التعليم الجيد المنصف
ّ
التعلم
والشامل للجميع وتعزيز فرص
مدى الحياة للجميع
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”إن التعليم في السعودية هو الركيزة األساسية التي
نحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي في
العلوم والمعارف“.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز
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إن أولوية التعليم في المملكة العربية السعودية مسألة مركزية أكدت عليها المادة الثالثون من النظام األساسي للحكم،
حيث نصت على“ :توفر الدولة التعليم العام ،وتلتزم بمكافحة األمية” ؛ ولذلك شهدت مسيرة التعليم نمواً مطرداً حيث
وصل عدد المدارس في عام (1438-1437هـ) 2017م إلى ( )38,368مدرسة ،يدرس فيها ( )6,230,108طالب وطالبة،
يتولى تعليمهم ( )537,147معلماً
ومعلمة .وبلغ عدد الجامعات ( )28جامعة حكومية ،و( )30جامعة وكلية أهلية،
ً
يدرس فيها ()1,489,013طالباً
وطالبة ،كما أنه تم ابتعاث ( )174,333طالباً وطالبة للدراسة في جامعات عالمية.
ً

2017

المؤشرات التعليمية 2017

94%

نسبة القيد الصافية
لمرحلة التعليم
الثانوي

لقد حرصت المملكة العربية السعودية منذ االنطالق الرسمي ألهداف التنمية المستدامـة
السبعة عشر ( )17والمحققة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030م ،على بناء أطر وطنية
ً
حاضـرا في استراتيجية وزارة
لتحقيقها،وكان الهدف الرابع من أهـداف التنـمية المستدامة،
التـعليم في المملكة العربية السعودية ،وفي الـمبادرات والمشاريع التي انطلقت منها.

98%

38,368

6,230,108

عدد المدارس
مدرسة

عدد الطالب
طالب وطالبة

عدد المعلمين
معلم ومعلمة

28

30

174،333

97%
معدل البقاء
في التعليم
االبتدائي

98%

1.02%

مؤشر التكافؤ بين
الجنسين في االلتحاق
بالتعليم

97%

معدل االلتحاق
لمرحلة التعليم
االبتدائي

نسبة القيد الصافية
لمرحلة التعليم
االبتدائي

نسبة القيد الصافية
لمرحلة التعليم
المتوسط

24.26%

69%

192

معدل االلتحاق
بالتعليم المهني

537،147

1

11

معدل طالب لكل
معلم

نسبة القيد
اإلجمالية بالتعليم
العالي

مليار ر.س
ميزانية التعليم
في 2018

17.9%

23%

نسبة مشاركة التعليم
األهلي واألجنبي

نسبة المباني
المستأجرة

ويمكن اإلشارة بإيجاز إلى أبرز جهود وزارة التعليم في تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
وهي كما يلي:

عدد الجامعات
جامعة حكومية

عدد الجامعات
جامعة وكلية أهلية

تشكيل لجنة وطنية
تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الهدف الرابع في خطة التنمية المستدامة ،وتهدف هذه اللجنة إلى قيادة الجهود
ووضع الخطط وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالهدف الرابع إضافة إلى مساندة الجهات المختصة بتنفيذ بقية أهداف خطة
التنمية المستدامة فيما يتطلب دعم التعليم

عدد المبتعثين
طالب وطالبة

نظام حوكمة
بناء نظام حديث للحوكمة والسياسات ومنه :إصدار نظام موحد للتعليم ،وكذلك نظام للجامعات

نال التعليم في المملكة العربية السعودية أكبر نصيب من الميزانية لعام 2018م إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم
العام والعالي والتدريب  192مليار ر.س ( 51مليار دوالر) .إن قطاع التعليم يحظى بدعم ومتابعة مباشرة من خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود -حفظهما اهلل ،فلهما الدور الرائد والمجدد في دفع العملية التنموية إلى آفاق جديدة تجعل من
المملكة في المستقبل القريب بوتقة للعلوم والمعارف في أرقى تجلياتها.

استراتيجية التعليم والتدريب
بناء استراتيجية التعليم والتدريب في المملكة وتنص رؤيتها على :متعلم يحقق أعلى إمكانياته و مشارك في تنمية
مجتمعه ووطنه من خالل نظام تعليمي عالي الجودة ومنافس عالمياً
مبادرات
إطالق عدد من المبادرات في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية  2030لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية
المستدامة

وزراة التعليم
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التعليم في المملكة

المدارس المستقلة

تولي المملكة اهتماماً كبيراً بالخدمات األساسية التي تمس احتياجات السكان ومن أهمها التعليم .وعليه ،تسعى وزارة
التعليم لتوفير فرصة التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة والسعي لرفع جودة
المخرجات وزيادة فاعلية البحث العلمي .ويدل على ذلك ارتفاع إجمالي عدد طالب التعليم العام بأكثر من أربعة أضعاف
ليصل إلى نحو  5.4مليون طالب وطالبة بنهاية العام 2016م مقارنة بعام 1980م .وقد فاقت نسبة النمو لإلناث نظيرتها
للذكور حيث بلغت نسبة النمو السنوية لإلناث في المتوسط نحو  5.3%للفترة نفسها .ويوجد توجه واضح نحو تساوي
معدالت االلتحاق بالتعليم العام بين الجنسين وبشكل الفت بما يتسق مع نسبة تمثيل الذكور واإلناث في إجمالي عدد
السكان .وقد تم إعالن رؤية المملكة  2030في أبريل  ،2016حيث تهدف إلى التنويع االقتصادي واستدامة التنمية من
خالل مجموعة متنوعة من اإلصالحات االقتصادية والمبادرات المنبثقة من برامج تحقيق الرؤية.

تماشيا مع "ؤية المملكة  "2030وفي سبيل تفعيل دور القطاع الخاص ،وتعزيز مستوى الشراكة مع القطاع العام ،تم
إقرار مبادرة المدارس المستقلة والتي تبدأ بتحويل  25مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص .ومن
المتوقع أن يسهم ذلك في جودة مخرجات ومدخالت قطاع التعليم وتطوير المرافق التعليمية ،باإلضافة إلى تحسين
وتطوير مستوى النقل المدرسي ،والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل ،وابتكار أساليب تعليمية
جديدة.

أهداف المدارس المستقلة
تحسين جودة التعليم

يتناول الجزء التعليمي من الرؤية ثالثة مجاالت رئيسة :تطوير المناهج الدراسية ،وتقدم التعليم العالي وبناء المهارات
الالزمة لسوق العمل .تدفع الرؤية إلى األمام أهداف مثل «أن يكون هناك على األقل خمس جامعات سعودية من بين
أفضل  200جامعة ضمن التصنيف العالمي؛ مساعدة الطالب على تحقيق نتائج أعلى من المعدالت الدولية في مؤشرات
التعليم العالمية؛ العمل على تطوير المواصفات الوظيفية لكل مجال تعليمي.

جودة التعليم
تحقيق اإلثراء في المناهج والتعليم
وتقديم الدروس الخصوصية وتوفير
األنشطة الالصفيه
تحسين مستوى تطوير المعلمين
والمعلمات وإدارة األداء

”وفي مجال التعليم ،فقد وجهنا بتطوير التعليم مـن خالل التكامل بين التعليم بشقيه

إنشاء دفعه من مشغلين
القطاع الخاص وتمكينهم
مشاركة القطاع الخاص
تحسين مستوى األمن
واألمان في المباني المدرسية
فرص أعمال ومستوى
ربحية جذاب

الكفاءة والفعالية
تطوير نموذج تعليمي يركز
على الطالب
م فعال
انفاق واستخدا 
للموارد المالية

العام والعالي وتعزيز البنية األساسية السليمة له بمـا يكـفل أن تكون مخرجـاته
متــوافــقة مع خطط التنميـة وسوق العمل“.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
تطوير المناهج الدراسية
تقدم التعليم العالي
بناء المهارات الالزمة لسوق العمل
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فرص متساوية

تعليم شمولي موائم لمتطلبات سوق العمل

تسعى وزارة التعليم إلى تحقيق متطلبات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في ضمان التعليم
الشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة ،وكان ذلك حاضرا في استراتيجيتها وفي المبادرات
والمشاريع التي أطلقتها في مجاالت متنوعة منها:

المجال األول
تعليم الكبار ومحو
األمية

المجال الثاني
تعليم ذوي
االحتياجات الخاصة

برنامج الحمالت الصيفية للتوعية ومحو األمية وهو برنامج ينفذ سنوياً خالل اإلجازة الصيفية
في عدد من المواقع النائية في بعض المناطق والمحافظات ،ويشمل الجوانب التعليمية
الدراسية واالجتماعية والصحية واإلرشادية والزراعية
مبادرة مشروع التعلم مدى الحياة (االستدامة) وتسعى المبادرة لمحو األمية وتعزيز قيم
التعلم مدى الحياة ،وتمكن األفراد من االستفادة من فرص التعلم والتدريب المتنوعة والوصول
إلى مصادر المعرفة ،وتستهدف الكبار من الجنسين من  29-15سنة ممن يحملون مؤهالت
تعليمية متدنية
مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة وهو مركز متكامل تجتمع
فيه التخصصات التربوية والتأهيلية في منظومة متناسقة ،يقدم المركز خدمة المسح في
المدراس والروضات الحكومية وخدمة التشخيص والتقييم من قبل فريق متعدد التخصصات داخل
المركز باإلضافة إلى توفير خطط العالج الفردية وتقديم الخدمة المالئمة للطفل وفق احتياجاته
بهدف إعادة الطفل إلى بيئته الطبيعية في المدرسة أو المنزل كفرد متفاعل ومستقل ،مع توفير
الدعم المناسب له في البيئات الجديدة والتي تتصف بأنها بيئات مناسبة لقدراته وأقل تقييداً

تأخذ وزارة التعليم في اعتبارها عند تطوير نظامها التعليمي إلى ربطه مع احتياجات
سوق العمل المحلية والعالمية وتضمين برامجها التعليمية والتدريبية المعارف
سواء كان ذلك في التعليم العام أو التعليم
والمهارات المطلوبة ألصحاب العمل
ً
العالي ،وفي ذلك استجابة للهدف الرابع ،ولعدد من أهداف التنمية المستدامة:

تعليم شمولي موائم
لمتطلبات سوق العمل

مشروع التعاون بين وزارة التعليم والهيئة العامة االستثمار لتوظيف وتدريب المبتعثين
والمبتعثات
مشروع منصة سفير لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي وهذه
المنصة ستمكن القطاعين العام والخاص من البحث عن بيانات خريجي وخريجات برنامج خادم
الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي ،والتواصل معهم وتمكينهم من فرص العمل المتاحة

غرس القيم وسمات التميز

برنامج القسائم التعليمية وهي منحة مجانية تصرف للمؤسسات التعليمية والتربوية
المرخصة من قبل وزارة التعليم والجهات ذات العالقة ،لتوفير مقاعد دراسية للطالب والطالبات
المستهدفين وفق اشتراطات ومعايير محددة
مبادرة تطوير التربية الخاصة ،وذلك ببناء وثيقة االستراتيجية الوطنية لتعليم ذوي اإلعاقة

المجال األول
المواطنة

إنشاء مركز وطني متخصص للتربية الخاصة بالتعاون مع القطاع األهلي يوفر فرص التعلم
والتدريب الجيد والشامل للطلبة ذوي اإلعاقة ومعلميهم وأسرهم
النقل المدرسي لطالب وطالبات التربية الخاصة واإلعاقة الحركية

المجال الثالث
التعليم في
الحد الجنوبي

مبادرة وضع إطار عملي لضمان المواءمة بين مخرجات التخصصات الجامعية واحتياجات
سوق العمل

مبادرة إنجاز السعودية وتهدف إلى تأهيل الطالب والطالبات وتنمية مهاراتهم الشخصية
والمهنية لسوق العمل من خالل تقديم عدد من البرامج المهنية والتربوية المتخصصة ،وقد تم
تدريب ( 500ألف) طالب وطالبة في هذه المبادرة
تلتزم وزارة التعليم بمقاصد الهدف الرابع ،ومن ذلك المقصد السابع لهذا الهدف
والذي يتضمن” :الترويج لثقافة السالم والال عنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع
الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة” ،وذلك بإطالقها عدد من
المبادرات في عدة مجاالت منها:
المدارس المعززة للسلوك اإليجابي وهو مشروع يعنى بدعم وتنمية السلوك اإليجابي
من خالل بيئة محفزة وبرامج إرشادية جاذبة ترتكز على البرامج ذات األولوية لتحقيق التوافق
النفسي واالجتماعي والتربوي للطالب
مبادرة أرامكو للتربية البيئية وفيها يتم تشكيل فريق من الطالب داخل المدرسة تحت مسمى
نادي أصدقاء البيئة يشارك في تحمل مسؤولية تحقيق التفاعل الواعي مع البيئة داخل المدرسة
وخارجها

مشروع مدرسة الحد الجنوبي االفتراضية وهي بيئة رقمية تعليمية افتراضية قدمت لمدارس
الحد الجنوبي لضمان استدامة التعليم وتوفيره للطلبة في ظل الظروف التي واجهت الحد
الجنوبي

برنامج التطوع في الميدان التربوي وهو برنامج يهدف إلى إيجاد جيل متعلم مبادر في
العمل التطوعي ويشارك بفعالية في تنمية المجتمع وخدمة الوطن ،كما يهدف إلى احترام
العمل التطوعي وتنمية الحس االجتماعي لدى الطلبة والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين

مشروع اإلثراء المعرفي للحد الجنوبي وتهدف المبادرة إلى اإلثراء المعرفي لـ  20000طالب
وطالبة في مناطق الحد الجنوبي من خالل ثالثة برامج يقدمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي
العالمي التابع ألرامكو السعودية بالشراكة مع وزارة التعليم متمثلة بمركز الدعم التعليمي
والفني إلدارات التعليم في الحد الجنوبي

المجال الثاني
األمن الفكري
ونبذ العنف

مشروع التوأمة بين مدارس الحد الجنوبي ويهدف إلى توفير تعليم مباشر للطالب والطالبات
الذين تقع مدارسهم في النطاق األحمر غير اآلمن من خالل توأمة المدارس بالنطاق األحمر مع
مدارس أخرى في النطاق األخضر اآلمن.

مركز الوعي الفكري وبقوم على منهجية علمية تعمل على ترسيخ المبادئ الوطنية وبناء
قاعدة مؤسساتية للتعامل مع األفكار الدخيلة
مبادرة وطني يحمي حقوقي وهي منصة تعليمية تفاعلية أعدت بالتعاون بين كل من
وزارة التعليم وهيئة حقوق اإلنسان وشركة تطوير في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان داخل
مدارس التعليم العام
المشروع الوطني للوقاية من العنف بين األقران  -التنمر

مشروع مدرسة الحد
الجنوبي االفتراضية

5724

5

5527

درس متزامن

واجب إلكتروني
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718

17،543

مناطق تعليمية
مشتركة

مدرسة مسجلة

عدد الطالب والطالبات

44,000

2909

3608

عدد
المستفيدين

اختبار إلكتروني

برنامج الخط الهاتفي لمساندة الطفل وهو خط مجاني تم توعية األطفال بأهدافه
وضوابط استخدامه

المجال الثالث
سمات التميز

عدد المعلمين
والمعلمات

باحث المستقبل وهي مبادرة تهدف إلى تنمية المهارات البحثية لدى طالب التعليم العام
بدعم من الجامعات والمراكز البحثية
األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي وهي مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس
في أحد المجاالت العلمية
المشاركة في برنامج جلوب البيئي العالمي
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برامج ومبادرات

أسس بناء معايير مناهج التعليم
الدين اإلسالمي

نظام ذو كفاءة وفاعلية
ً
اهتماما،
تحرص وزارة التعليم على كفاءة النظام التعليمي وفاعليته ،وتجعل ذلك من األولويات التي توليها
ويعد ذلك من متطلبات تحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ،وقد أطلقت الوزارة في هذا
ً
عددا من المبادرات منها:
المحور
نظام ذو كفاءة وفاعلية

التعايش اإلنساني

اللغة العربية

الصحة العامة

جغرافية المملكة

االتجاهات والممارسات التربوية
رؤية المملكة 2030

خصائص النمو

إنشاء مركز تواصل ورعاية المستفيدين الذي من خالله يتم تمكين كافة المستفيدين من
خدمات وزارة التعليم باستخدام جميع وسائل التواصل اإللكترونية الحديثة

التحوالت المعرفية والتقنية

مشروع التأمين الصحي االختياري لمنسوبي التعليم

الوالء للوطن وقيادته

مركز خدمات المعلمين والذي يتولى تقديم الخدمات المنوعة للمعلمين وأسرهم
مبادرة المدارس المستقلة وهي مدارس حكومية يتم إسناد إدارتها إلى شركات
ومؤسسات تعليمية صغيرة محددة ،ويناط بها رفع جودة التعليم في المدرسة من خالل
مؤشرات أداء ،وقياسات نوعية
(حسن) وهو عبارة عن
برنامج قياس األداء التعليمي لطالب وطالبات التعليم اإلبتدائي ّ
سلسلة من اإلجراءات المتخذة لتحليل و تطوير العملية التعليمية
مبادرة أنديــة الحي وهي أندية مجتمعية متخصصة يتم تجهيزها وتهيئتها داخل المدارس
الحكومية تسهم في تنمية المهارات والهوايات
مبادرة ارتقاء وتعمل هذه المبادرة على تعزيز مشاركة األسرة في العملية التربوية
والتعليمية إضافة إلى تمكين المجتمع بصورة عامة من دعم الشراكة للوصول لمجتمع
المعرفة
مشروع (أسر) تشغيل المقاصف المدرسية عن طريق األسر المنتجة من أجل دعم هذه األسر،
وتوفير وجبات صحية للطالب والطالبات
مشروع تطوير إحصاءات التعليم وبناء قواعد بيانات الخريجين وبيانات البحث العلمي

نالت وزارة التعليم عدد من الجوائز اإلقليمية والدولية ،ومن ذلك ما
حققه نظام فارس اإللكتروني إذ حصل على جائزة القمة العالمية
لمجتمع المعلومات ،كما حصل مركز تواصل على جائزة أفضل مركز
اتصال في الشرق األوسط من منظمة إنسايت
ال زالت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تطمح إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات في مجال التنمية المستدامة،
وفق رؤية مملكتنا الطموحة  2030وتتطلع للتعاون بين الدول العربية واإلسالمية والصديقة في هذا المجال؛ توحيداً
للجهود ،وتحقيقاً للوطنية العالمية ،وفق أهداف خطة التنمية المستدامة.

أهداف اإلطار الوطني لمناهج التعليم
تقديم منظور فكري لبناء مناهج التعليم
يلبي حاجات المجتمع وتطلعاته ويستند
إلى أحدث التوجهات التربوية
تقديم رؤية لمعايير مناهج التعليم وما
يتفرع من أهداف عامة

1

4

2

5

تحديد بنية معايير
ومستوياتهمناهج التعليم ومجاالت 3
التعليم

6

ضمان االتساق بين مكونات األطر
التخصصية ومعايير مناهج التعليم

تقديم المبادئ التوجيهية
لمعايير مناهج التعليم
تحديد األدوار والمهام للجهات ذات
العالقة المباشرة ومتطلبات التطبيق

بنية معايير مناهج التعليم
أولوية المنهج

المهارات مثل

المواطنة المسؤولة
مكانة المملكة ودورها الريادي
التنمية المستديمة
القيم

التفكير اإلبداعي
التواصل
التعليم الذاتي
البنية التخصصية مثل

المواطنة المسؤولة
مكانة المملكة ودورها الريادي
التنمية المستديمة

العلوم الشرعية
الدراسات االجتماعية
التقنية الرقمية

أولويةالمنهج
تُ عبر عن التوجهات الوطنية والموضوعات الكبرى ذات األولوية للمجتمع التي يجب أن تكون حاضرة
بناء على معايير التعليم وتطبيقها
في مجاالت التعلم خالل السنوات القادمة وتوجه هـذه األولـويات ً
وتقويمها من خالل تضمينها في جميع مجاالت التعـلم بشكل منظم عبر المستويات والصفوف الدراسية
من خالل خبرات تعلم نوعية موجهة تتضمن المعارف والقيم والمهارات التي تتألف فيما بينها وتتكامل
مع البنية المعرفية لكل مجال تعلم.
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05
تحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين كل النساء والفتيات

60

”ال شك المرأة عملها مهم ً
جدا ،وهي نصف المجتمع،
وال بد أن تكون فعالة ومنتجة في السعودية“.
ولي العهد
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان

61

المرأة في رؤية المملكة 2030
عززت المملكة العربية السعودية مكانة المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على
الصعيدين المحلي والعالمي .وتكرس رؤية المملكة  2030الجهود الالزمة لضمان تمكين المرأة في التنمية المجتمعية
و االقتصادية وإبرازها كعنصر فاعل ومؤثر على كافة األصعدة .وتم تخصيص هدف استراتيجي مستقل في الرؤية لزيادة
مشاركة المرأة في سوق العمل ،وكفلت حقوقها فـي مجال الصـحة والتعـليم ،والحماية ،والتوظيف وتوفير مستوى
معيشي الئق ،حيث يتقاطع ذلك بشكـل كـبـير مع أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.
واتخذت المملكة العديد من اإلجراءات لتمكين المرأة من تبوء مناصب قيادية في الدولة حيث صدر األمر الملكي الكريم
بتخصيص  20%من مقاعد مجلس الشورى للنساء عام  1434هـ(2013م)  .1إضافة إلى ذلك تم انتخابها في مجالس إدارة
البلديات ،وتعيين عدة سيدات في مناصب قيادية بالقطاعين الحكومي والخاص .كما اقتربت المملكة من بلوغ هدفها
الرامي إلى تحقيق مساواة بين المرأة والرجل في األجور .وتجدر اإلشارة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل زادت
من ( )12%في عام 2009م إلى ( )18%في عام 2017م ،وتستهدف المملكة رفع هذه النسبة لتصل إلى ( )25%في
2
عام 2020م.

مشاركة المرأة في التنمية في المملكة العربية السعودية
القطاع العام

القطاع الخاص
السياسة

تولي المرأه مناصب قيادية عديده مثل نائب وزير ورئيس مجلس
ووكيل وزاراة
توليها منصب الرئيس التنفيذي لعدد من البنوك
والشركات الرائدة

ويأتي إنشاء المرصد الوطني للمرأة ضمن جهود المملكة الرامية إلى تهيئة السبل لتشارك في دفع عجلة التنمية الوطنية.
ويعد هذا المرصد بيت خبرة يعمل على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية على جميع المستويات المحلية
والعالمية في عدة محاور وهي :االقتصادي والتعليمي والتنظيمي والصحي واالجتماعي مما يمثل مرجعاً لصناع
القرار ولمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من خالل بناء مؤشرات القياس ذات الصلة بدور المرأة في التنمية .كما
تم إطالق عدد من المبادرات تهدف بشكل مباشر وغير مباشر إلى تمكين المرأة في شتى المجاالت .ومن أهم هذه
المبادرات:

إطالق منصة إلكترونية تتيح للمرأة
الباحثة عن عمل فرصة التسجيل
ومعرفة آلية التأهيل في جميع
مناطق المملكة

تطوير آليات تمكن النساء من الفئات
الضعيفة االستفادة من البرامج
التأهيلية المنتهية بالتوظيف والعمل
عن بعد

تــطـويـر مشاريع إنتاجية لألسر
الضمانية القادرة على العمل لرفع
حجم مبيعاتها من  360مليون ر.س
إلى  2.5مليار ر.س ( 96مليون دوالر
إلى  666مليون دوالر)

إطـالق برنامج دروب للتدريب
الذي يهدف إلى تقديم الدعم
المهني للفئات المحتاجة من
النساء واأليتام إلتاحة الفرصة لهم
للحصول على المهارات المطلوبة
والكفاءة الالزمة للدخول إلى
سوق العمل والتطوير المستقبلي

إطالق برنامج دعم نقل المرأة
العاملة – وصول

نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشورى تبلغ 20%
المشاركة الفعالة في اإلنتخابات البلدية بأكثر من
 19مقعداً ()2016

التعليم

تعيين أول عميدة لجامعة الطائف لشطري الطالب والطالبات

االقتصاد والتجارة

السماح بمشاركة المرأة في التجارة دون موافقة ولي أمرها

إطالق برنامج دعم خدمة ضيافة
األطفال للمرأة العاملة – قرة

تـوفـيـر خدمات رعاية األطفال بأسعار
مناسبة للنساء العامالت

نسبة استثمارات المرأة في القطاع الخاص بلغت )2017( 20%
 127،000سجل تجاري في عام 2017

التحول الوطني

خلق أكثر من  450ألف وظيفة جديدة للمرأة

1

األمر الملكي رقم أ 44/وتاريخ 1434-2-29هـ
2
التقريرالسنوي لوزارة العمل والتنمية االجتماعية لعام 1438ـ 1439 /هـ
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مجلس األسرة

دعم المرأة
تقدم الجمعيات والمؤسسات األهلية والمنظمات غير الربحية دعماً معنوياً ومادياً كبيراً للمرأة السعودية في شتى
المجاالت .وفي هذا اإلطار تسعى هذه المؤسسات والمنظمات إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ،والقيام
بالفعاليات التي تتيح فرص للشراكات ،وتبادل المعرفة وزيادة مستوى الوعي العام .ومن أبرز هذه المؤسسات
والمنظمات ما يلي:

صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة

جمعية النهضة النسائية الخيرية

صندوق يعنى بتوفير دعم للمرأة
لتعزيز دورها في بناء المجتمع ونهضته

توفر هذه الجمعية دعم مادي للنساء
لحمايتهن من العوز ،وفرص تدريب لتطوير
المهارات المطلوبة للحصول على العمل.
باإلضافة إلى تنظيم حمالت توعوية بأهمية
مشاركة المرأة في اإلنتخابات البلدية وتتيح
الجمعية منصات للتعارف لمختلف النساء
في مجاالت متعددة.

برنامج األمان األسري الوطني
يهدف إلى تعزيز أمن وسالمة ووحدة
برامج الوقاية
األسرة وذلك بتقديم
ِ
والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية
مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية
بيئة
واألهلية والمنظمات الدولية لتوفير ٍ
أسرية آمنة في المملكة العربية السعودية
ٍ
ويركز على األسرة كأساس لوحدة المجتمع.

بنك التنمية االجتماعية
يدعم هذا البنك السيدات مادياً
إلدارة المشاريع وخطط العمل .ونفذ
البنك أكثر من  25مشروع ناجح للنساء
ألعمالهن الحرة في مجاالت متعددة.

ديم المناهل
(صندوق األميرة مضاوي لتنمية المرأة)

مؤسسة وفاء لحقوق المرأة

جمعية مودة

يعد هذا الصندوق بمثابة حاضنة أعمال
لتشجيع المرأة السعودية عن طريق توفير
الدعم التقني ،اإلداري والمالي في
مجال األعمال الحرة

أنشئت هذه المؤسسة بهدف توعية
المجتمع بحقوق المرأة ،وذلك عن طريق
إعداد دراسات وأبحاث متخصصة ،وإنشاء
مركز لالستشارات القانونية.

تهدف هذه الجمعية إلى تقليل معدالت
الطالق واآلثار الناتجة عنه من خالل تقديم
الدورات في التخطيط للزواج ،وتوفير
الخدمات القانونية للمطلقات.

تبرهن الموافقة الملكية الكريمة على تنظيم مجلس شؤون األسرة عام 2015م األهمية التي توليها المملكة لخدمة
أهداف التنمية المستدامة بشكل عام وقضايا المرأة واألسرة بشكل خاص .وقد نص التنظيم على أن المجلس يرأسه وزير
العمل والتنمية االجتماعية ،وأال تقل مراتب جميع أعضاءه عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها .كما نص التنظيم
أن يتم تعيين األعضاء والبالغ عددهم  16عضواً  ،نصفهم من السيدات ،بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.
ويتمتع المجلس باالستقالل المالي واإلداري الذي يمكنه من سرعة اتخاذ القرار .ويهدف المجلس إلى تعزيز مكانة األسرة
ودورها في المجتمع والنهوض بها ،وتكوين أسرة قوية متماسكة ترعى أبنائها وتلتزم بالقيم الدينية واألخالقية والمثل
العليا .ويتبنى المجلس حزمة من األهداف االستراتيجية المعنية بشؤون األسرة لتعزيز دورها في المجتمع والمحافظة
على حقوقها .وتم تقسيم المجلس لتحقيق أهدافه إلى  3لجان جميعها ذات عالقة بأهداف التنمية المستدامة وهي:
1
لجنة الطفل ،ولجنة المرأة ،ولجنة كبار السن ،ومن أبرز مهام وصالحيات المجلس اآلتي :

إعداد قاعدة معلومات شؤون األسرة

إعداد مشروع استراتيجية لألسرة ،ومتابعة
تنفيذها وتقويمها بصفة دورية

التوعية بحقوق أفراد األسرة وواجباتهم
في اإلسالم

إبداء الرأي حيال التقارير الوطنية التي تعد
عن األسرة (الطفولة والمرأة ،وكبار السن)
في المملكة

توعية المجتمع بأهمية قضايا األسرة،
وسبل معالجتها

تشجيع المشاركة األهلية على االهتمام
بقضايا األسرة ،وطرح الحلول لمعالجتها

إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات
واالستفسارات والتوصيات التي تصدرها
الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية حول
النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون األسرة،
واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها

التعاون مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية
والدولية المعنية بشؤون األسرة ،والمشاركة
في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث
قضايا األسرة من خالل اللجان المختصة

العمل على قيام الجهات الحكومية
واألهلية ذات العالقة باألسرة بأدوارها،
وتحقيق غاياتها ،والتنسيق بينها ،لتكوين
الرؤية المشتركة لألسرة

تقديم مقترحات في شأن التشريعات ذات
العالقة باألسرة

التعاون مع مراكز البحوث المحلية
والعالمية ،إلجراء البحوث والدراسات
المتعلقة بشؤون األسرة

تحديد المشكالت والمخاطر التي تتعرض
لها األسرة ،والعمل على وضع الحلول
المناسبة لها

رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء
مشتمال
عن شؤون األسرة في المملكة
ً
على إنجازات المجلس ،والعقبات التي
تواجهه

تم إطالق عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني وذات عالقة مباشرة بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة
مثل :تحقيق التوازن بين الجنسيـن في الـخدمة المدنية ،وتمكين القيادات النسـائيـة وزيادة تمثيلهن في مواقع صنع القرار.
وبشكــل عـام وانطالقا من مبدأ المساواة فإن النظام األساسي للحكم في المملكة يحظر التمـييز ضــد المرأة بكافة
أشكاله .وقد التزمت المملكة بعدد من االتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ومن ضمن جهود المملكة في ذلك ,تم إصدار المرسوم الخاص بنظام الحماية من اإليذاء والذي يهدف إلى توفير الحماية
من اإليذاء بمختلف أنواعه ،وتقديم المساعدة والمعاجلة ,والعمل على توفير اإليواء والرعاية االجتماعية والنفسية
والصحية الالزمة،واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة ومساءلة المتسبب ومعاقبته ،وتوعية أفراد المجتمع بمفهوم
اإليذاء ،واآلثار المترتبة عليه ،ومعاجلة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تحفز على حدوث حاالت إيذاء ،وإيجاد آليات
علمية وتطبيقية للتعامل مع حاالت اإليذاء  .1وعلى الرغم من أن اإلناث يشكـلن نسبة  49.6%من إجمالي عدد السكان
السعوديين ،إال أن معدل مشاركتهن االقتصادية ال تتعدى  19%مقارنة بمعدل مشاركة الذكور البالغة  .64.6%ويبرز ذلك
التباين الكبير الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لالستفادة القصوى من إمكانيات المرأة وطاقاتها الكامنة في تحقيق
التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة .وفي سبيل ذلك تستهدف المملكة رفع نسبة مشاركتها لتصل إلى ()25%
في عام 2020م ،وذلك من خالل العديد من الخطط والبرامج التي يقوم المرصد الوطني للمرأة برصد وقياس آثارها
ومشاركتها مع الجهات المعنية .2
1

المرسوم الملكي رقم (م )52/وتاريخ 1434-11-15هـ
2
الهيئة العامة لإلحصاء
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1

تنظيم مجلس األسرة  -هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
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06
ضمان توافر المياه وخدمات الصرف
الصحي للجميع
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ً
”حفاظا على الطابع البيئي الخاص والفريد للمنطقة،
سيتم وضع قوانين وآليات تخص االستدامة البيئية،
حيث سيتم العمل على المحافظة على الموارد
ً
وفقا ألفضل الممارسات والمعايير المعمول
الطبيعية
ً
عالميا“.
بها
ولي العهد
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
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تشهد المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في قطاعات البيئة والمياه والزراعة وذلك لما تلقاه من دعــم حكومي
متواصـل ،فقـد خطـت وزارة الـبيئة والـمياه والزراعة خــطـوات كـبـيرة ،تمثـل ذلـك بصـورة أسـاسيـة في التـطور الذي
شـهدته تلك القطاعات وعلى وجه الخصوص في مجال تحقيق األمن المائي والغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الخـدمـات
وصوال إلى تجسيد
المـختـلفـة والـمحـافظة عـلى البيئـة وابتكـار حلول لـتعزيز اسـتدامـة قطاعات البيئة والمياه والزراعة
ً
رؤية المملكة  2030على أرض الواقع.

بلغ إجمالي
الطلب على
المياه خالل عام 2015م
()24,833
مليون متر مكعب

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة متكاملة لتوفير المياه لتتناسب مع حجم الطلب
المتزايد ولتـلبي احتياجات كافة سكان المملكة العربية السعودية ،وذلك يشمل مشاريع
البنية األساسية لقطاع المياه مثل اآلبار والسـدود ومحطات التنقية وخطوط نقـل الـمـياه
والتـوصيـالت المـنزلــية والصرف الصحي.

األغراض البلدية

سعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى اإلستفادة من مياه األمطار كمصدر من مصادر مياه الشرب وتغذية المخزون
المائي الجوفي ولألغراض الزراعية من خالل تنفيذ ( )508سدود بسعة تخزينية تبلغ ( )2،2مليار متر مكعب .إضافة إلى ()40
سداً تحت التنفيذ حالياً ليبلغ إجمالي السعة التخزينية للسدود المنفذة وتحت التنفيذ ( )2،5مليار متر مكعب منها ( )58سداً
مخصصة لتوفير مياه الشرب .وتنفذ الوزراة حالياً مبادرة تعزيز مصادر المياه السطحية وذلك بإنشاء ألف سد ،تم من خاللها
طرح مشروع دراسة  60سداً بمختلـف مناطق المملكة منها ( )24سداً لغـرض توفير مياه الشرب .وتأتي هذه
المبادرة ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة  2030حيث أنه من المتوقع أن تصل السعة التخزينية التصميمية
لمجموع السدود إلى  4.5مليار متر مكعب.

تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى اعتماد منهـج إدارة الطلب على المياه وليس
تلبيته فحسب لتواكب الـتـوجه العالـمي والـذي يتطـلـب مـن اإلدارة الـمـائـيـة الجيدة أن
تتخذ إجراءات تقلل الطلب على المياه ،وأهـم هذه اإلجراءات رفع كفاءة توصيل المياه
للمستهلكين والتوعية والترشيد ،وإيصال رسائل واضحة للقطاعات المستهلكة مثل القطاع
الزراعي لترشيد استخدام مياه الري ،وكذلك عدم تبني سياسات تزيد من استهالك المياه.

أهداف رؤية المملكة  2030االستراتيجية

الحد من التلوث بمختلف أنواعه مثل التلوث
الهوائي ،الصوتي والمائي ،والترابي

ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية

وزارة البيئة والمياه والزراعة
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84%
12%

4%

األغراض الزراعية

األغراض الصناعية

ُيعد معمل عبداللطيف جميل لألمن الغذائي والمائي العالمي الذي تأسس عام  2014بالشراكة بين مجتمع جميل
منصة مهمة لتعزيز البحث العلمي وإطالق تقنيات وسياسات وبرامج جديدة تستهدف
ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
ً
وضع حلول للعديد من التحديات الحالية التي تواجهها األنظمة المائية والغذائية العالمية اليوم.
تعتبر المملكة العربية السعودية الرائدة عالمياً في إنتاج المياه المحالة بنسبة تبلغ  16.5%من اإلنتاج العالمي ،ولدى
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أكبر ثالث محطات تحلية بالعالم على رأسها محطة التحلية والقوى الكهربائية في
رأس الخير بإنتاج  1,100,000متر مكعب في اليوم.

االستراتيجية الوطنية للمياه 2030
قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على
دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس
المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة وإعادة هيكلة القطاع .ويتضمن العمل العديد من العناصر بما في ذلك إشراك
الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من األبعاد مثل الطلب على المياه ،وموارد المياه ،وعمليات
القطاع ،والعوامل التمكينية ،ويحدد طبيعة وحجم الفجوة بين العرض والطلب ،باإلضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت
سيناريوهات مختلفة.

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن

وزارة البيئة والمياه والزراعة
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أرقام
وإحصائيات

61%

39%

نسبة كمية المياه
المحالة من إجمالي
المياه الموزعة 2015

نسبة كمية المياه
المنتجة من اآلبار
والسدود من إجمالي
المياه الموزعة
2015

1335

متوسط نصيب الفرد
من المياه (لتر/يوم)

29

محطة تحلية
في المملكة

مليون متر مكعب كمية
المياه المحالة
المنتجة فعلياً
في عام 2016

بلغ إجمالي الكميات الموزعة من مياه الشرب خالل عام 2015م ()3,025مليون متر مكعب بنسبة زيادة
قدرها  5%عن عام  ،2014وحيث أنه تم توزيعها على مختلف مناطق المملكة حسب احتياجها عبر شبكات
المياه وذلك من مصدرين رئيسين هما تحلية مياه البحر (المياه المحالة) ومياه اآلبار الجوفية والسدود.

تطور كميات المياه الموزعة بحسب المصادر الرئيسة
1835
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مياه تحلية
مياه جوفية ومياه سدود
وحدة القياس :مليون متر مكعب

النسبة من إجمالي
المياه المستهلكة
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وحدة القياس :مليون متر مكعب
491

483

275

358

500

ً
ً
معهدا
إيمانا من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأهمية البحث العلمي والتطوير التقني فقد أنشأت
ً
ً
متخصصا ليقوم بإجراء الدراسات البحثية المختلفة في مجال تحلية المياه المالحة .يقع المعهد بجانب
بحثيا
إحدى كبرى محطات المؤسسة (محطات التحلية والقوى الكهربائية بمحافظة الجبيل) على الساحل الشرقي
من المملكة العربية السعودية ،وقد تم بناء المعهد ضمن برنامج االتفاقية السعودية االمريكية المشتركة
ً
رسميا في عام 1407هـ الموافق 1987م تحت مسمى مركز األبحاث والتطوير
للتعاون االقتصادي ،وافتتح
وكان للمركز جهود كبيرة في مجال البحث والتطوير أسهمت في تطوير تقنيات التحلية ،تطوير تقنيات
المعالجة ،زيادة فعالية قطاع التشغيل والصيانة بالمؤسسة ،وخفض تكلفة اإلنتاج في المحطات العاملة.
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07
ضمان حصول الجميع بتكلفة
ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة
الموثوقة والمستدامة

72

”استثمرت المملكة بشكل كبير لالحتفاظ بطاقة إنتاجية
إضافية لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية وبالتالي
دعم النمو االقتصادي العالمي وتعزيز استقرارها“.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز

73

المملكة ،من النفط إلى الطاقة المتجددة

وصلت نسبة توصيل الخدمة
الكهربائية لمختلف مناطق
المملكة إلى 99%

ترتبط البرامج والمشاريع والمبادرات أعاله بأهداف رؤية
المملكة  2030االستراتيجية من خالل

قام قطاع الطاقة في المملكة بدور محوري وشامل في دفع عجلة التنمية في المملكة
فمثال ،بلغت نسبة
على مدى العقود السابقة بجانب إسهامه في التنمية المستدامة.
ً
مساهمة القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي بالقيم الحقيقية نحو
 43%في العام 2017م .أما قطاع الكهرباء ،فقد أثمرت االستثمارات الضخمة في البنية
التحتية للقطاع في إيصال التيار الكهربائي إلى مختلف مناطق المملكة بما فيها القرى
والهجر ،حيث وصلت نسبة إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل نحو  .99%ولضمان استمرارية
تطوير قطاع الطاقة ،تسعى المملكة إلى تعزيز أمن الطاقة من خالل التعاون والدراسات
والشراكات المحلية والدولية والربط اإلقليمي ،بناء الكفاءات والمعرفة والمهارات
الوطنية ،تحفيز االبتكار ،والتطلع إلى أسواق طاقة تتميز باالنفتاح وحسن األداء والتنافسية
والكفاءة واالستقرار بجانب بناء مستقبل يتسم باعتدال األسعار والموثوقية واالستدامة
وتوظيف جميع مصادر الطاقة وتقنياتها .ومن المهم اإلشارة إلى أن المملكة أطلقت
حديثاً عدة مشاريع عمالقة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة بهدف استثمار
الميزات التنافسية للمملكة ،ولضمان أمن الطاقة في المستقبل وتوفيرها بأسعار معقولة
1
ومناسبة للمنتج والمستهلك.

زيادة مساهمة مصادر الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة

حددت المملكة في برنامج التحول الوطني إنتاج  3.45جيجاواط من الطاقة المتجددة
بحلول عام  2020لزيادة حصتها إلى ما يعادل  4%من إجمالي الطاقة المنتجة في المملكة.
وتستهدف رؤية المملكة  2030إنتاج  9.5جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام ،2023
أي ما يعادل  10%من إجمالي الطاقة المنتجة في المملكة العربية السعودية.
رفع تنافسية قطاع الطاقة

تأسس البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بهدف تشجيع الشركات المحلية والعالمية على
المشاركة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة ،والجدير بالذكر أن جميع مشاريع البرنامج
تعد مستقلة من الناحية المالية بنسبة  ،100%وأن الطاقة المقرر إنتاجها ستكون استناداً إلى
نموذج المنتج المستقل ،وفي إطار اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة  25سنة بالنسبة للمشاريع
القائمة على أساس الطاقة الشمسية و 20سنة بالنسبة للمشاريع القائمة على أساس
طاقة الرياح.

الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بمشاريع الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
والطاقة النووية ،وقامت المملكة بإطالق العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات كالتالي:

أرقام وإحصائيات

1

حملة تحدي التبريد
المتقدم
مبادرة مهمة
االبتكار

مبادرة الملك سلمان للطاقة
المتجددة

انضمام المملكة التفاقيات
التغير المناخي

اللجنة الوطنية آللية التنمية
النظيفة

1
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البرنامج الوطني للطاقة
المتجددة
المركز السعودي
لكفاءة الطاقة

المنتدى الريادي الستخالص
الكربون وتخزينه

مشروع سكاكا لطاقة
الرياح

مدينة الملك عبد اهلل للطاقة
الذرية والمتجددة

مشاريع طاقة الرياح تشمل مشروع
طريف بسعة  2.7ميجاواط التابع لشركة
أرامكو السعودية ومشروع حريمالء لطاقة
الرياح بسعة  2.7ميجاواط

يبلغ حجم مشروع سكاكا 300
ميجاواط ويوفر الطاقة لما يقارب 40،000
منزل بحلول عام 2019ويوفر مشروع
مواقف سيارات برج ميدرا الواقع في
الظهران ما يصل إلى  10.5ميجاواط من
الكهرباء باستعمال الشمسية

بلغ متوسط كفاءة استخدام
الوقود في محطات التوليد في الشركة
السعودية للكهرباء والقطاع الخاص 38.8%
حتى ،2017ويجري العمل على رفعه إلى
مافوق 40%

متوسط نسبة المساكن التي تستخدم
الطاقة الشمسية بلغت  ،1.3%في عام
 2017وسجلت أعلى نسبة للمنازل التي
تستخدم الطاقة الشمسية في منطقة حائل
والبالغة 2.84%

يوجد في المملكة حاليا مشروع
الطاقة الشمسية المركزة بسعة  1ميجاواط
في تبوك ,ألواح طاقة شمسية بسعة 2
ميجاواط في جامعة الملك عبد اهلل للعلوم
والتقنية ،وألواح طاقة شمسية بسعة 5
ميجاواط في مركز الملك عبد اهلل للدراسات
واألبحاث البترولية

1
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المركز السعودي لكفاءة الطاقة

يستند البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على منظومة عمل متكاملة مبنية على ثالثة أسس

الهدف من المركز
يعد المركز السعودي لكفاءة الطاقة الجهة المعنية بترشيد ورفع كفاءة الطاقة في المملكة،
ويتولى مسؤولية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال ،وقد
باشر المركز نشاطاته منذ أكثر من ست سنوات ،حيث بدأ المركز بوضع برنامج وطني لترشيد
ورفع كفاءة استهالك الطاقة بمسمى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والخطط الالزمة
لذلك ،بهدف تحسين ورفع كفاءة استهالك الطاقة في ثالثة قطاعات رئيسة ،تستحوذ على ما
يزيد عن  90%من االستهالك المحلي للطاقة هي المباني والصناعة والنقل البري .ويعد هذا
متكامال ومبني على اإلجماع والتوافق بين جميع الجهات ذات العالقة في
عمال
البرنامج
ً
ً
القطاعين العام والخاص وفق آلية عمل تقوم على التعاون والتنسيق الكامل بين هذه الجهات،
ومراعاة واحترام اختصاص كل جهة وتذليل التحديات التي تواجهها لتسريع وتطوير تنفيذ برامج
كفاءة الطاقة من خالل توفير الممكنات لها ورفع كفاءة أدائها ،واالستفادة من التجارب
عالمياً 1
.
والخبرات الدولية في مناقشة نتائج برامج كفاءة الطاقة المطبقة

التطوير
والتنفيذ

المبادئ

التنمية
البشرية

منظومة عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة:
المبادئ :تشمل آلية إدارة البرنامج ،ومنهجية العمل المتبعة وكيفية إشراك جميع الجهات ذات العالقة في تطوير وتنفيذ
األنشطة مع حوكمة أدوارها.
التطوير والتنفيذ :ويشمل آليات تطوير المواصفات والمعايير والممكنات الالزمة لتفعيل أنشطة البرنامج المختلفة والتي
ستسهم في تعزيز كفاءة سوق الطاقة من خالل إيجاد فرص استثمارية تعزز التنافس على الجودة.
التنمية البشرية :وتضم أنشطة التوعية لمختلف أنشطة البرنامج باإلضافة إلى تأهيل الموارد البشرية لكفاءة سوق الطاقة.

االستهالك المحلي للطاقة
ثالثة قطاعات رئيسة تستحوذ على مايزيد عن  90%من االستهالك المحلي للطاقة

21%
قطاع المباني

29%

منهجية عمل البرنامج السعودي
لكفاءة الطاقة
قطاع النقل

المشاركة والتوافق بين جميع
الجهات المعنية

النهج التصاعدي في اتخاذ القرار

92%
تعزيز مبدأ المسؤولية والملكية

42%

فرق فنية مساندة من جميع الجهات
المعنية تعمل بروح الفريق الواحد

القطاع الصناعي

االعتماد على المعلومة الصحيحة

1
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قطاع المباني

القطاع الصناعي

كود البناء السعودية (كفاء الطاقة)
المباني الحديثة

وضع آلية محكمة لمراقبة ومتابعة تطبيق المواصفات والمعايير على األجهزة والمعدات المصنعة محلياً والمستوردة
للتأكد من مطابقتها لمتطلبات كفاءة الطاقة

يستهلك قطاع المباني نحو  29%من إجمالي االستهالك المحلي للطاقة األولية في المملكة وحوالي 75%
المنتَ جة ،ويشكل استهالك أجهزة التكييف منها نحو  ،65%وحيث أن العزل الحراري
من إجمالي الطاقة الكهربائية ُ
يسهم في خفض استهالك الطاقة الكهربائية المستخدمة في أجهزة التكييف بنسبة تصل إلى  ،30%فقد تم
إعطاء تحسين كفاءة استهالك الطاقة في أجهزة التكييف وتطبيق العزل الحراري أولوية عليا لتحسين كفاءة
الطاقة في المباني

مبادرة زيادة كفاءة استهالك الطاقة في صناعات الحديد واإلسمنت والبتروكيماويات للمصانع القائمة والجديدة
تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهالك
الطاقة للمصانع القائمة بحلول عام 2019
استحداث مواصفات سعودية جديدة لكفاءة
استهالك الطاقة
تشجيع المصانع الجديدة لتحقيق مستويات
كفاءة الطاقة وفق المعايير القياسية
العالمية

80%

مشروع شهادة كثافة استهالك الطاقة للمباني القائمة والجديدة
مبادرة إعادة تأهيل المباني الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على االستثمار في قطاع خدمات كفاءة الطاقة
تطوير وتحديث مواصفات ومعايير كفاءة الطاقة ألجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة والكبيرة
مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة

نسبة استهالك الطاقة في صناعات
الحديد واإلسمنت والبتروكيماويات
من إجمالي استهالك قطاع الصناعة

أرقام وإحصائيات

قطاع النقل البري

الحدود الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء ذات السعة المنخفضة

مبادرة تحديد متطلبات بيع سيارات الركاب الجديدة في السوق المحلي
13.5

11.8
10

7.8

8.0

يعتبر قطاع النقل ثالث أكبر قطاع من حيث استهالك الطاقة بالمملكة حيث يمثل  21%من إجمالي االستهالك
المحلي للطاقة األولية يستحوذ النقل البري على حوالي  90%منها.

7.5

مبادرة وضع مواصفات قياسية لكفاءة الطاقة لإلطارات
تطبيق بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة واعتماد معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة
2012

2012

2018

2020

25.8

اليابان

المملكة
العربية
السعودية

17.5

21.3
14.7

13.1

15.0

16.5

30
12.2

15

االمارات
العربية
المتحدة

30

الهند

مليون مركبة

المملكة
العربية
السعودية

إقتصاد الوقود المتوقع (كم /لتر)

0

15

استحداث مواصفات قياسية لإلنارة المنزلية

2016

2030

استحداث مواصفات قياسية للسخانات
0

الخاصة بأجهزة التكييف
تحديث المواصفات
ّ
ذات السعة الصغيرة والكبيرة

تحديث المواصفات القياسية ألجهزة الغساالت

المنجزات

استحداث مواصفات قياسية للمجففات
تطبيق العزل الحراري على جميع المباني الجديدة

االتحاد
االوروبي

الصين

الواليات
المتحدة

المملكة
العربية
السعودية

تم رفع الحد األدنى لمعامل كفاءة الطاقة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة إلى مستوى المواصفات العالمية وبذلك تم توفير مايقارب  37%من استهالك
ً
مقارنة بمستواها قبل تحديث المواصفات عام 2012م
األجهزة المشمولة في المواصفات

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
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08
تعزيز النمو االقتصادي المطرد
والشامل للجميع والمستدام
والعمالة الكاملة والمنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع

80

”نستطيع أن نحقق رؤيتنا الوطنية حتى وإن
ً
دوالرا أو أقل“.
كان سعر برميل النفط 30
ولي العهد
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان

81

سوق العمل في المملكة
العربية السعودية

أهداف رؤية المملكة  2030االستراتيجية ذات العالقة
ومن هذا الجانب تأتي مواءمة الهدف الثامن المعني بتعزيز نمو االقتصاد وتوفير العمل الالئق للجميع مع عدة أهداف
استراتيجية لرؤية المملكة  2030ذات األثر الكبير على تطور االقتصاد ونمو الناتج المحلي اإلجمالي وتوفير فرص العمل:

تشير البيانات الديموغرافية إلى لجوء المملكة لتغطية احتياجات سوق العمل من الخارج لمواكبة النمو االقتصادي .فقد
ويعزى هذا
ارتفع إجمالي عدد السكان بوتيرة سريعة بين عامي 1980م و 2017م ليصل إلى نحو  32.6مليون نسمةُ .
النمو الكبير في المقام األول إلى ارتفاع عدد السكان غير السعوديين بنحو  8مرات مقارنة بنـحو ثالث مرات للسكان
السعوديين .ويأتي هذا التباين في نمو السكان السعوديين وغير السعوديين متوافقاً مع سرعة وتيرة النمو االقتصادي،
حيث أن بناء القدرات الوطنية يحتاج إلى مدى زمني طويل لتتمكن المؤسسات التعليمية من توفيره للمساهمة في دفع
عجلة التنمية ومواكبة النمو االقتصادي المتسارع ،وتشير مخرجات التعليم في السنوات األخيرة وواقع التطورات
ً
وخصوصا في القطاع
في قوة العمل إلى توجه لسد الثغرة واالعتمـاد بشكـل أكـبر على الكـوادر الوطنية
الخاص.

توطين التقنيات والمعرفة من خالل
صندوق االستثمارات العامة
تطوير قطاع
السياحة
توفير معارف نوعية للمتميزين
في المجاالت ذات األولوية
تحسين تكافؤ فرص
الحصول على التعليم

يغطي المحور الثاني من محاور رؤية المملكة  2030االقتصاد المزدهر الذي يهـدف إلى
تحقيق اقتصاد فرصه مثمرة ،استثماره فاعل ،تنافسيته جاذبة وموقعه مستغل عن طريق
المفعلة من قبل الجهات العامة.
األهداف االستراتيجية والمبادرات
ّ

التوسع في التدريب المهني
لتوفير احتياجات سوق العمل

وفي سبيل تحقيق هذه األهداف ،تم إطالق مجموعة من البرامج التي تهدف إلى ترجمة الرؤية والتوجه نحو تحقيق
أهدافها .كما تم تحديد مستهدفات لكل برنامج على عدة مستويات منها مستوى االقتصاد الكلي الوطني كالناتج
المحلي اإلجمالي ،والتوظيف في القطاع الخاص ،والمساهمة في المحتوى المحلي وميزان المدفوعات ،واإليرادات
الحكومية ،واالستثمار غير الحكومي

تمكين اندماج ذوي
اإلعاقة في سوق العمل

مستهدفات رؤية 2030
تخفيض معدل البطالة
من  11.6%إلى 7%

رفع مساهمة القطاع الخاص في
الناتج المحلي اإلجمالي إلى 65%

رفع نسبة الصادرات غير النفطية
إلى  50%على األقل من إجمالي الناتج
المحلي غير النفطي

رفع قيمة أصول صندوق االستثمارات
العامة إلى ما يزيد عن  7تريليونات ر.س
( 1.8تريليون دوالر)

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في االقتصاد

تحسين الظروف
المعيشية للوافدين

كما تؤدي رؤية المملكة  2030دوراً رئيساً في تغيير هيكل االقتصاد السعودي المعتمد على النفط وتحويله إلى اقتصاد
متنوع شامل يعنى بقطاعات مختلفة .وتسعى المملكة بشتى السبل إلى العمل على خطط واستراتيجيات من ضمنها
زيادة معدالت التوظيف وضمان جاهزية القوى العاملة لدخول سوق العمل ورفع كفاءاتها وقدراتها وزيادة معدل نمو
الناتج المحلي اإلجمالي عن طريق التركيز على عدة قطاعات منها

تحسين ظروف
العمل للوافدين

عقد الشراكات
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المنشآت
المتوسطة
والصغيرة

قطاع التعدين

االقتصاد
الرقمي

قطاع
الرياضة

األسر المنتجة

الجمعيات
والمؤسسات
األهلية

قطاع التجزئة

االستثمار
األجنبي
المباشر

المناطق
الخاصة والمدن
االقتصادية

الصناعات
المرتبطة
بالنفط والغاز

قطاع السياحة

الصناعات
الواعدة

ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم
واحتياجات سوق العمل

تحسين جاهزية الشباب
لدخول سوق العمل

زيادة مشاركة المرأة
في سوق العمل

تعزيز ودعم ثقافة
االبتكار وريادة األعمال

زيادة مساهمة األسر
المنتجة في االقتصاد

قامت الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاعات األخرى بتبني عدد كبير من المبادرات التي تصب في مصلحة تعزيز نمو
االقتصاد واإلنتاج وإتاحة فرص العمل المختلفة لكافة الكفاءات والقدرات .ومن أبرز الجهات ما يلي:
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

صندوق االستثمارات العامة

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وزارة التجارة واالستثمار

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
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أرقام وإحصائيات
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

وزارة التجارة واالستثمار

1

مليار ر.س ( 45.33مليار دوالر) إجمالي
االستثمارات في قطاع السياحة

أرقام وإحصائيات 2017
مليار ر.س ( 31.47مليار دوالر) مقدار اسهام قطاع
السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 2020

مبادرة على مستوى المملكة لتطوير المدن
واالهتمام بالتراث ودعم التمويل في مجال السياحة

118

170
121

23

اتفاقية تعاون مع الشركاء

1.7

السجل الوطني للحرفيين

75

إنتاج  75فيلماً قصيراً عن الحرف
السعودية ومشاركات بارع

7

 7مراكز ابداع حرفي مشغلة

8647

اطالق أكثر من  8647تغريدة ورسالة
في وسائل التواصل االجتماعي

1007
42

820

تدريب  1007حرفياً وحرفية

المساهمة في تمويل  42حرفياً
وحرفية من خالل شركاء البرنامج

51

الشراكة مع  51مجمعاً تجارياً
كمنفذ بيع وتسويق

170

عدد الفائزين بالجوائز 170
حرفياً وحرفية

المشاركة في  25معرض محلي ودولي

1
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الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

ثانية إلصدار سجل
تجاري جديد

فرص عمل
مستدامة

مجتمع ممكن
ومتماسك

تهدف هذه الركائز إلى تحقيق وتوفير فرص عمل الئقة للجميع بدون استثناء وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة .كما تهدف
إلى تحسين ظروف العمل للوافدين ،واستقطاب المواهب العالمية ،وتحسين منظومة العمل من خالل الخدمات وبرامج
الحماية االجتماعية ،وتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات األهلية.

أهم المستهدفات 2020
برنامج التحول الوطني 2.0

50

اعتماد  50نموذجاً للهدايا
الحرفية السعودية

12

01

خط األساس

المستهدف

نسبة النساء السعوديات العامالت من إجمالي القوى العاملة

17%

25%

02

زيادة نسبة التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة القادرين على العمل

7.7%

15%

03

رفع نسبة االمتثال بنظام حماية األجور

50%

80%

04

رفع ترتيب المملكة في مؤشر أفضل الدول للوافدين

65

50

05

ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية الدولي الستقطاب المواهب

39

37

06

زيادة حجم مبيعات األسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية االجتماعية  360مليون ريال

 2.5مليار ريال

07

مساهمة الجمعيات والمؤسسات األهلية في الناتج المحلي اإلجمالي 0.2%

0.6%

08

زيادة نسبة المستفيدين المستغنين عن اإلعانات المالية

1%

12%

09

زيادة عدد المتطوعين

 23ألف

 300ألف

10

القيمة االقتصادية للتطوع في المملكة العربية السعودية للفرد

 0.6ريال

 15ريال

خط األساس لعام 2016

 96مليون دوالر

666.67
مليون دوالر

 12ورش تعريفية في المناطق

المشاركة في  147معرض استهالكي

2

مؤسسات مجتمع
مدني نامية ومؤثرة

سوق
عمل جاذب

دعم مشاركة مايقارب  820حرفي
وحرفية في فعاليات المناطق

147

180

تستند وزارة العمل والتنمية االجتماعية إلى أربعة ركائز لتحقيق
أهدافها االستراتيجية

يهتم قطاع السياحة في المملكة بتحفيز األنشطة المنتجة المتناهية الصغر في مجال الحرف اليدوية لدفع عجلة نمو
االقتصاد .وتم إطالق البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية (بارع) عام  2013الذي أسهم في إنجاز ما يلي:

25

تقوم وزارة التجارة واالستثمار بتطوير أعمالها لتقديم خدماتها الكترونياً لتوفير الوقت والجهد
للمستفيدين مما ينعكس بشكل إجابي على كل أنشطتهم وأعمالهم االقتصادية وذلك لدعم
مسيرة التنمية االقتصادية .وقد استطاعت الوزارة تقليص المدة الزمنية إلصدار سجل تجاري
جديد إلى  180ثانية فقط .كما أن الوزارة تراعي عند إطالق أي خدمة الكترونية جديدة أن
تتسم بالمرونة إلعطاء الفرصة لتطويرها في المستقبل في حال ظهور متطلبات جديدة
باإلضافة إلى إمكانية ربطها بأي جهة حكومية أخرى ،وذلك للتكامل في تقديم الخدمات.
وتقوم الوزارة بمراجعة األنظمة والسياسات ذات الصلة باألنشطة التجارية بشكل دوري
لتتماشى مع رؤية الممكلة  2030وأهداف التنمية المستدامة ،وذلك لتطوير القطاع الخاص
وزيادة مشاركته في الناتج المحلي اإلجمالي من خالل تذليل المعوقات التي تعترض تقدم
وتطور القطاع.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مليون وظيفة في قطاع السياحة بحلول عام 2020م

3883

1

1

وزارة التجارة واالستثمار
2
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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قامت الوزارة بإنشاء المنصة الوطنية للتطوع وتعزيز الوعي بأهمية األعمال التطوعية
وتهدف الوزارة إلى زيادة أعداد المتطوعين في المملكة ليصل إلى  300ألف متطوع
بحلول عام 2020م .ويوضح الرسم البياني مجاالت التطوع وقيمته االقتصادية وعدد
المتطوعين لعام 2017

عدد المتطوعين للعام  ٢٠١٧في المملكة

القيمة االقتصادية للتطوع

55,832

45,558,912
رياال سعودياً
ً

فرداً متطوعاً

تفعيل الشراكات

ً
ً
كبيرا من المبادرات التي تصب في تعزيز نمو
عددا
تبنت الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاعات األخرى
االقتصاد واإلنتاج وإتاحة فرص العمل المختلفة لجميع الكفاءات والقدرات .ومن أبرز الجهات ما يلي:
صندوق االستثمارات العامة
يعتبر صندوق االستثمارات العامة الذراع االستثماري للحكومة الذي يسعى أن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم من
خالل بناء محافظ استثمارية متنوعة ورائدة على الصعيدين المحلي والدولي .ويتركز عمل الصندوق على دعم الجهود
التنموية والتنويع االقتصادي من خالل االستثمار بفاعلية على المدى الطويل محلياً وعالمياً وذلك بهدف تعظيم العائدات
واستدامتها.
ويمتلك الصندوق ست محافظ استثمارية ،وهي كالتالي:

 12.15مليون دوالر

محفظة االستثمارات في الشركات السعودية
محفظة االستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها
محفظة االستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية
محفظة المشاريع السعودية الكبرى
محفظة االستثمارات العالمية االستراتيجية
محفظة االستثمارات العالمية المتنوعة
وتسعى المملكة العربية السعودية من خالل صندوق االستثمارات العامة وبرنامجه الذي أطلق عام  2018إلى زيادة
الناتج المحلي اإلجمالي بوتيرة ثابتة ،وتنويع مصادر الدخل ،والحفاظ على الشركات السعودية الكبرى ،وخلق فرص
استثمارية جديدة ،واالرتقاء بمستوى االبتكار والتكنولوجيا ،وخلق فرص عمل للشباب و الشابات ،ورفع مستوى اإلنتاجية،
والدخول في مشاريع حكومية كبرى وتطويرها ،وتعزيز السياحة وتنميتها ،ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مجاالت التطوع
الصحي

كما تسعى المملكة من خالل برنامج الصندوق إلى تحقيق األهداف التالية:

اإلغاثة واإلنقاذ

تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة

التنظيمي

إطالق قطاعات جديدة
يهدف برنامج الصندوق إلى إطالق قطاعات جديدة وتنميتها من خالل تأسيس شركات جديدة وتطوير مشاريع كبرى
كالبنى التحتية والتطوير العقاري .ويسعى البرنامج إلى رفع نسبة أصول الصندوق في هذه القطاعات الجديدة إلى
( )20%من إجمالي أصوله ،وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي إلى  30مليار ر.س ( 8مليار دوالر) بحلول عام
.2020

الرياضي
االجتماعي
الفنون والتراث

بناء شراكات اقتصادية استراتيجية
يسعى برنامج الصندوق إلى تنمية األصول في األسواق العالمية إقليمياً ودولياً  ،وزيادة حجم استثمارات الصندوق الخارجية
لتصل إلى  25%من إجمالي األصول بحلول عام 2020م .كما يسهم البرنامج في زيادة االستثمارات األجنبية النوعية لتصل
إلى  20مليار ر.س ( 5.33مليار دوالر) من خالل الشراكات.

التقني
االعالمي

توطين التقنيات والمعرفة
يسعى برنامج الصندوق إلى توطين تقنيات ومعارف جديدة ومتطورة من خالل القطاعات والشراكات االستراتيجية
الجديدة ،وتحفيز البحث والتطوير عبر الشركات الوطنية .حيث يهدف البرنامج من خالل ذلك إلى توليد  11ألف وظيفة
محلية ،واستثمار مبلغ  210مليارات ر.س (56مليار دوالر).

اإلداري
التدريب والتعليم
النفسي

ارتفعت أصول الصندوق إلى  840مليار ر.س ( 224مليار دوالر) في الربع الثالث من عام 2017م مقارنة بنحو
 570مليار ر.س ( 152مليار دوالر) في عام 2015م .ويهدف البرنامج إلى رفع قيمة هذه األصول إلى 1.5
ترليون ر.س ( 400مليار دوالر) بحلول عام 2020م

القانوني
المالي

يعمل مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس
مجـلس الوزراء ،على تكريس الطاقات ومضاعفة الجهود وتوجيه األنشطة بغرض تعزيز مكانة صندوق االستثمارات العامة
للتسريع بدفع عجلة التحول االقتصادي الوطني والتغيير االيجابي المستدام في المملكة ،لإلسهام الفعال في تنمية
االقتصاد المحلي مع توسيع محفظة الصندوق من األصول الدولية ،مستثمرا في القطاعات واألسواق العالمية وفي
تكوين الشراكات االستراتيجية وإطالق المبادرات الكبرى لتحقيق أهدافه بكفاءة عالية ،وبما يضمن تعظيم العائدات
المستدامة على االقتصاد الوطني ككل وينسجم مع األهداف الوطنية الطموحة ليصبح صندوق االستثمارات العامة
واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً .
1
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1

برنامج صندوق االستثمارات العامة
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مؤشرات قياس أداء برنامج صندوق
االستثمارت العامة

المستهدف في 2020م

مؤشر األداء
إسهام الصندوق في الناتج المحلي

ريال – خط األساس عام 2016م  110مليار ريال  29.33مليار دوالر

تأثير استثمارات الصندوق على
ميزان المدفوعات

(التشمل التأثير غير المباشر على المحتوى المحلي)

ريال – خط األساس عام 2017م  32مليار ريال  8.53مليار دوالر

تأثير استثمارات الصندوق على معدل
االستهالك النهائي الفعلي لألسر

 1.4نقطة مئوية

تأثير استثمارات الصندوق
على معدل التضخم

 0.7نقطة مئوية

3,400
3,672

المستهدف السنوي
إجمالي المتحقق

108%

 256،000وظيفة بناء

نسبة اإلسهام في المحتوى المحلي

عدد الخريجين سنوياً

(معدل السنوات بين )2020 - 2018

 9،000وظيفة غير مباشرة

 13.33مليار دوالر  50مليار

 47مليار

ريال –  12.53مليار دوالر

إجمالي المتحقق

إجمالي المتدربين سنوياً

برامج التدريب اإللكتروني

34,370

المستهدف السنوي
إجمالي المتحقق

87%
145.8%

نسبة المتحقق

69.2%
85.7%
110.5%

نسبة المتحقق

إجمالي المتحقق

60.3%

إجمالي المتحقق

47.7%

2,580
1,556

المستهدف السنوي

2,450
1,974

المستهدف السنوي

80.75%

19,500
21,549

إجمالي المتحقق

إجمالي المتحقق

126.8%

إجمالي المتدربات سنوياً
المستهدف السنوي

عدد الخريجين سنوياً

3,050
3,866

المستهدف السنوي

نسبة المتحقق

إجمالي المتحقق

إجمالي المتحقق

المشترك والتدريب العسكري المهني
إجمالي المتدربين سنوياً

11,240
9,636

180,799

154,300

المستهدف السنوي

برنامج التدريب على رأس العمل والتنظيم الوطني للتدريب

الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية (للبنات)
المستهدف السنوي

2,791

إجمالي المتحقق

121%

إجمالي المتحقق

عدد الخريجين سنوياً

5,000

المستهدف السنوي

عدد الخريجين  /الخريجات سنوياً

إجمالي المتحقق

55.8%

16,020
11,092

المستهدف السنوي

إجمالي المتحقق

183,691

172,200

المستهدف السنوي

نسبة المتحقق

إجمالي المتحقق

18,157

15,000

إجمالي المتحقق

إجمالي المتدربين  /المتدربات سنوياً
43%

إجمالي المتدربين سنوياً

80,000

المستهدف السنوي

إجمالي المتدربين سنوياً
المستهدف السنوي

1,200
1,342

المستهدف السنوي

برامج التدريب األهلي
نسبة المتحقق

إجمالي المتحقق

5,719

إجمالي المتحقق

عدد الخريجين سنوياً

106.7%

80,000

4,992

إجمالي المتحقق

117.2%

المستهدف السنوي

12,000

المستهدف السنوي

86.2%

إجمالي المتحقق

2,400

المستهدف السنوي

111.8%

12,000
10,340

المستهدف السنوي

191.1%

إجمالي المتحقق

نسبة المتحقق

المستهدف السنوي

عدد المقبولين سنوياً

53,000
46,130

عدد المتخرجين سنوياً

المعاهد التقنية الثانوية

برامج التدريب الصناعي المهني في السجون

نسبة المتحقق

الكليات التقنية وفروعها والكليات التقنية العالمية (بنين)
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إجمالي المتحقق

إجمالي المتدربين سنوياً

43,295

عدد الخريجين سنوياً

إجمالي المتدربين سنوياً

عدد الخريجات سنوياً

1,100
1,050

208%

82,725

تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتدريب وتأهيل الشباب والشابات لدخول سوق العمل من خالل كليات
المؤسسة وفروعها المنتشرة في المملكة في مستوى الدبلوم والبكالوريوس في مجاالت تقنية عدة ،منها اإلدارية،
واإللكترونية ،والكهربائية ،والمدنية ،والمعمارية ،والحاسب ،باإلضافة إلى الميكانيكية .وذلك لسد حاجة سوق العمل
وإحالل الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة .كما توفر المؤسسة برنامج التدريب التعاوني للخريجين من الشباب
والشابات بعد اجتياز جميع المتطلبات التأهيلية من خالل شركائها في القطاع الخاص.وتوضح الرسوم البيانية أدناه
المستهدفات والمتحقق لعام 2016م مقسمة حسبة الجنس وحسب المجاالت التي تغطيها المؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني.

عدد المقبوالت سنوياً

عدد الخريجات سنوياً
المستهدف السنوي

نسبة المتحقق

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

116,643

1,101

إجمالي المتحقق

 2.3%من إجمالي المحتوى المحلي – خط األساس عام2017م  1.7%من إجمالي المحتوى المحلي

الدورات التدريبية مركز األعمال

عدد المقبولين سنوياً

1,200

95.45%

 20،000وظيفة مباشرة

ريال –  168مليار دوالر

10,000
9,943

99.4%

فرص العمل الجديدة

(تشمل اسنثمارات الصندوق المباشرة في المملكة
باإلضافة إلى استثمارات شركات المحفظة المحلية
ونفقاتها الرأسمالية)

إجمالي المتدربين سنوياً
المستهدف السنوي

نسبة المتحقق

المحلي – خط األساس عام2016م  4.4%من إجمالي الناتج المحلي

حجم االستثمار التراكمي غير الحكومي

 630مليار

إجمالي المتدربات سنوياً
المستهدف السنوي

نسبة المتحقق

 6.3%من إجمالي الناتج

مؤشر األداء

المعاهد العليا التقنية للشراكات االستراتيجية

91.75%

(تم احتساب الناتج المحلي باألسعار الثابتة ،وال يأخذ
في االعتبار اإلسهام غير المباشر للصندوق)

 45.33مليار دوالر  170مليار

المستهدف في 2020م

رعاية الفتيات وسجون النساء
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سوق العمل والتوظيف

توضح األشكال البيانية أدناه تغير سوق العمل خالل عام 2017م ومتوسط نسبة التوطين خالل السنوات الماضية

تشير إحصائيات العمالة في القطاع الخاص بنهاية عام 2017م إلى أن إجمالي العمالة في القطاع وصل إلى
عامال ،يمثلون نسبة  81,63%من إجمـالي العمالة
عامال .وبلغ إجمالي العمالة غير السعودية 7,907.514
9,686,974
ً
ً
عامال
في القطاع ،منهم  97,42%من الذكور و 2,58%من اإلناث .وبلغ إجمالي العمالة السعودية 1,779,460
ً
يشكلون نسبة  18,37%من إجمالي العمالة في القطاع ،منهم  68,26%من الذكور و 31,74%من لإلناث.
ارتفعت نسبة التوطين إلى 1،29%
في الربع الرابع من عام 2017م،
حيث زاد عدد العاملين السعوديين
في القطاع الخاص  92,677مقارنة
بالربع الثالث من نفس العام

غير سعودي

2017

18.37%

1,779,460

نسبة التوطين

7،907,514
سعودي

القوى العاملة في القطاع الخاص

9,686,974

8,215,803
17.12%

1,697,458

17.62%

الربع الثالث
8,545,316
16.55%

16.46%

1,663,362

17.12%

1,688,454

1,660,258

غير سعودي
%التوطين

الربع األول

الربع الثاني

8,174,260

1,694,781

8,424,370

16.62%

1,686,783

الربع الرابع

18,37%

1,779,460

7,907,514

8,186,367

8,345,001

سعودي

7,902,638
16.05%

1,530,871

7,141,745
15.64%

1,324,095

متوسط غير سعودي
متوسط سعودي
متوسط التوطين

2017

الربع الثالث

1.29%

+ 92,677

+

ارتفاع القوى
العاملة السعودية

ارتفاع في نسبة
التوطين

الربع الرابع

9,873,150

القوى العاملة في القطاع الخاص

9,686,974

1,686,783

سعودي

1,779,460

8,186,367

غير سعودي

7,907,514

2016

2015

2014

2013

تطور القوى العاملة في القطاع الخاص وتقدم المرأة
يشير توزيع العمالة في القطاع الخاص حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة والجنس والجنسية إلى تغيرات كبيرة تتباين
بشكل الفت بين السعوديين .فقد تضاعف إجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص بين عامي 2005م و2017م ،في
حين ارتفع إجمالي عدد العمالة من السعوديين في القطاع بحوالي ثالث مرات ،أي أن جاذبية القوى العاملة السعودية
ارتفعت خالل هذه الفترة .وبتناول مكونات العمالة في القطاع الخاص ،يالحظ بأن العمالة من الذكور السعوديين وغير
السعوديين في القطاع قد ارتفعت بنفس النسبة أي بالضعفين ،بينما ارتفعت العمالة النسائية السعودية في القطاع
بحوالي  16مرة مقارنة بارتفاع بنحو  6مرات للعمالة من غير السعوديات .وعليه ،فإن مشاركة السعوديات في األنشطة
النسائية أسهمت بالشطر األعظم في ارتفاع مستوى مساهمة العمالة السعودية في القطاع.

التحول الرقمي والنمو االقتصادي

17.08%

نسبة التوطين

- 278,853

انخفاض القوى
العاملة غير السعودية

- 186,176

انخفاض في حجم
القوى العاملة

18.37%

تشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي على صعيد الخدمات
الحكومية في سبيل تسهيل الوصول إليها وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي وعدد الوظائف على المدى الطويل .وتقوم
الجهات العامة بتطوير جميع خدماتها وأنظمتها لمواكبة التحول الرقمي الوطني من خالل رؤية المملكة  ،2030حيث
تضمنت الرؤية هدف استراتيجي يعنى بتنمية االقتصاد الرقمي .وتقوم الجهات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص بتطوير
اقتصاد رقمي متقدم يعمل بشكل رئيس عن طريق التقنية الرقمية والتقنيات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة ،مدعوماً
باالبتكارات ويساهم بشكل كبير في تطوير االقتصاد السعودي .ويغطي هذا الهدف جوانب تعنى بتطوير التقنيات
الرقمية في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وتأثيرها على القطاع االجتماعي .كما يركز الهدف على االبتكار في
التقنيات الرقمية ومساهمة االقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف.
وتبنت الجهات العامة عدد من البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير المحتوى واالقتصاد الرقمي ،ومن ضمنها وزارة
االتصاالت وتقنية المعلومات التي من أبرز برامجها ومبادراتها التالي - :وحدة التحول الرقمي :تعنى ببناء مجتمع رقمي
واقتصاد رقمي ووطن رقمي على نحو يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية إلثراء التفاعل
والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يساهم في تحسين تجربة المواطن والوافد والسائح والمستثمر في المملكة ،واقتصاد
رقمي لتطوير الصناعة وتحسين التنافسية والتأثير اإليجابي على الوضع االقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية وتقديم
خدمات أفضل للمستفيدين ،ووطن رقمي لتحفيز اإلبداع من خالل استقطاب االستثمارات والشراكات المحلية والعالمية
في مجاالت التقنية واالبتكار - .برنامج التعامالت الحكومية :يهدف إلى رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام ،وتقديم
خدمات أفضل لألفراد وقطاع األعمال وبشكل أيسر ،وزيادة عائدات االستثمار ،وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية
في الوقت المناسب.
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09
إقامة بنى تحتية قادرة على
الصمود ،وتحفيز التصنيع
الشامل للجميع والمستدام،
وتشجيع االبتكار

92

”إن التطوير سمة الزمة للدولة منذ أيام
المؤسس  -رحمه اهلل  -وسوف يستمر التحديـث
ً
وفقا لما يشهده مجتمعنا من تقدم وبما يتفق
مع ثوابتنا الدينية وقيمنا االجتماعية ،ويحفظ
الحقوق لكافة فئات المجتمع“.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز

93

تحرص المملكة على تطوير التجهيزات األساسية والنقل حيث خصصت لذلك أكثر من 54مليار ر.س (14.4مليار دوالر) في
ميزانيتها لعام  .2018كما تولي اهتماماً كبيراً بالبنى التحتية والرقمية ودعم الصناعات الواعدة والربط اإلقليمي
والدولي ودعم االبتكار واألبحاث والتقنية .وتتوافق بعض األهداف االستراتيجية الخاصة برؤية المملكة  2030بشكل كبير
مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة ومن تلك األهداف االستراتيجية:

تنمية االقتصاد الرقمي

تم استثمار ما يزيد عن  400مليار ر.س ( 106مليارات دوالر) في البنى التحتية للنقل على
مدار السنوات العشر الماضية ،نتج عنها بناء شبكة نقل متينة تغطي كافة أرجاء المملكة

تحسين الربط المحلي واإلقليمي
والدولي لشبكات التجارة والنقل
الطرق
 68,525كم
طرق بين المدن تحت إشراف
وزارة النقل ،بما فيها
 5,257كم طرق سريعة

البنية التحتية

 144،000كم
طرق مسفلته داخل المدن
تحت إشراف وزارة الشؤون
البلدية والقروية

يتضمن برنامج التحول الوطني العديد من المبادرات ذات الصلة بصيانة وتشغيل مشاريع البنى التحتية بمختلف أنواعها
بالشراكة مع القطاع الخاص ،وتعزيز ربط المملكة عالميا بالمراكز السكانية وسالسل القيمة التجارية والصناعية عن طريق
رفع أداء قطاع الخدمات اللوجستية والتنافسية والجودة .ومن أهم المبادرات في هذا المجال التالي:

الموانئ
تطوير شبكة الطرق

تطوير المطارات لدعم
النمو االقتصادي

 10موانئ
للتجارة  -غير النفطية
TEU 7.8
من وحدات التخزين
المعالجة

إعداد استراتيجية متكاملة
لقطاع النقل

اإلصالح التنظيمي لمنظومة الموانئ
السعودية ومؤسستها

ً
حاليا إنشاء طرق يبلغ مجموع أطوالها أكثر من ( )14ألف كم بتكاليف تبلغ حوالي ( )46مليار ر.س
يجري
(12.27مليار دوالر) ()2017
أطوال الطرق (كم) القائمة حتى نهاية العام المالي 1439/1438هـ (2017م) حسب التصنيف الهندسي
النوع

الطول (كم)

مفرد

49,713

مزدوج

13,155

سريع

5,393

عقبات

264

اإلجمالي

68,525

1

 4.5مليار ر.س ( 1.2مليار دوالر)
من إيرادات الموانئ

الخطوط الحديدية
 4،500كم
إجمالي طول الخطوط الحديدية
 1.2مليون مسافر
(الرياض  -الدمام)

TEU 600،000+
(الرياض  -الدمام)
 7+مليون طن متري من
المعادن

المطارات
 27مطار
 4مطارات دولية
 9مطارات إقليمية
 12مطار داخلي

 86مليون مسافر
 1مليون طن شحن

وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض المتوقع اكتماله بنهاية عام 2018م يعتبر أحد
أكبر مشاريع البنى التحتية في العالم بطاقة استيعابية قصوى تبلغ  4.5مليون راكب يومياً  .ويضم شبكة قطارات موزعة
على ستة مسارات بطول  179كلم ،وشبكة حافالت موزعة على  22مسار بطول  1900كلم .ويستعرض الجزء الخاص
بالهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة هذا المشروع بتفصيل أكثر.
1
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التحول الرقمي

المبادرة الوطنية لالبتكار
صدر األمر السامي رقم ( )35239وتاريخ 1439-7-17هـ (2018م) المتضمن الموافقة على وضع تصور
ً
شامال لكامل منظومة
متكامل لتنفيذ مبادرة وطنية لتعزيز االبتكار ُيراعى فيه أن يكون نطاق المبادرة
االبتكار ،وتحديد المجاالت ذات األهمية الوطنية التي يتم التركيز عليها في المنظومة ،وتحديد الكيان
المسؤول عن قيادتها؛ وأدوار ومسؤوليات الجهات األخرى فيها؛ وآليات التنسيق فيما بينها؛ وآلية الحوكمة
المالئمة1.

مستهدفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في كل
من دعم األبحاث وتوطين التقنية واالبتكار حتى عام

2020م2

350

يعد التحول إلى االقتصاد الرقمي وتوفير منصات الكترونية للجهات الحكومية من األولويات الرئيسة لرؤية المملكة
 2030ويعكس ذلك إنشاء وحدة التحول الرقمي لتسريع وتيرة التحول إلى االقتصاد الرقمي من أجل تحسين جودة
الخدمات وتهدف الوحدة إلى تحقيق ما استهدفته الرؤية في هذا المجال التي تنص بأن تكون المملكة دولة رقمية
رائدة ذات اقتصاد متنوع من خالل االنخراط مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ،وذلك بتنفيذ سياسات تمكينية عبر
القطاعات ،وإنشاء المنصات والبنية التحتية الحيوية .وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة انتشار شبكات االتصاالت المتنقلة للمناطق
المأهولة بالسكان ظلت ثابتة عند مستوى  99%خالل األعوام الثالثة المنصرمة.
إنتاج السيارات الكهربائية || برامج المركبات ذاتية القيادة

االستفادة القصوى من البيانات
الضخمة لتحسين شبكات النقل العام
توفر خدمات العمالء بشكل رقمي

تحليالت متطورة للتنبؤ بأعمال الصيانة
المطلوبة
النقل بالخطوط الحديدة فائقة السرعة
مثل :الهايبرلوب

توفر كافة الخدمات بشكل رقمي
وذاتي التحكم
الطيران

تحليل البيانات الضخمة لتحسين تجربة
العمالء واالرتقاء بها
توظيف حلول التحكم اآللي والذكاء
االصطناعي في عمليات المطارات

تقوم المملكة بدعم األبحاث والتقنية واالبتكار ،وإعداد خطط وطنية واستراتيجيات في هذا المجال ،وتنفيذ مشاريع
تطبيقية وتطوير اآلليات لتحويل البحوث العملية والتقنية إلى منتجات صناعية .ويأتي في هذا اإلطار إنشاء عدة برامج
تهدف إلى تطوير المنتجات واالبتكار الصناعي ،ونقل وتوطين التقنية من خالل إعداد دراسات في مجاالت عديدة
كالطاقة والمياه والنفط والغاز والصحة والتعدين وتقنية المعلومات واالتصاالت ،ومعالجة التحديات الخاصة بمنظومة
االبتكار والمحتوى المحلي على المستوى الوطني .وفي سبيل ذلك ،تم إطالق عدة برامج لدعم أحد مبادرات التحول
الوطني "برنامج دعم الجامعات والمراكز البحثية".

96

منشأة (تراكمي) الزمة
لتطوير المحتوى

نقل
وتوطين
التقنية

800

االبتكار

شركة (تراكمي) سيتم تأسيسها ودعمها
من برنامج دعم البحوث االبتكارية

125

تقنية (تراكمي) يتم تطويرها وتوطينها
في القطاعات االستراتيجية المستهدفة

20,000

األبحاث والتطوير

200

دعم
األبحاث

بحث سنوي صادرة من
الجهات العلمية في المملكة

األبحاث واالبتكار

1

17

الخطوط
الحديدية

النقل العام
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خبير (تراكمي) الذين تم تأهيلهم من خالل
برنامج إعداد القادة التقنيين

وظيفة (تراكمي) التي سوف يتم توليدها في الشركات
الناشئة من برنامج الحاضنات ومسرعات األعمال

1

أنظمة التنقل
الخاصة

النقل البحري

3600

خدمة (تراكمي) سيتم تقديمها
للجهات الحكومية والقطاع الخاص

5000

براءة اختراع (تراكمي)
الصادرة من المملكة

2

الرسم البياني أدناه يوضح نفقات األبحاث العلمية واإلبتكار والتقنية لعام 2016

2

نفقات األبحاث العلمية
 171،428،559ر.س ( )45،71مليون دوالر

الهياكل المؤسسية للعلوم والتقنية واالبتكار
 30،668،773ر.س ( )8،18مليون دوالر

دعم المخترعين
 28،000،000ر.س ( )7،47مليون دوالر

الموارد البشرية العليمة والتقنية
51،146،223ر.س ( )13،64مليون دوالر

العلوم والتقنية والمجتمع
 49،777،600ر.س ( )13،27مليون دوالر

التقنيات االستراتيجية المتقدمة
 119،201،715ر.س ( )31،79مليون دوالر

أنظمة العلوم والتقنية واالبتكار
 1،421،679ر.س ( )379,11ألف دوالر

قدرات البحث والتطوير
 86،277،807ر.س ( )23.00مليون دوالر

تنويع وتطوير وتعزيز مصادر الدعم لألنشطة
 21،291،284ر.س ( )5،68مليون دوالر

نقل وتطوير التقنية
 92,316،281ر.س ( )24،62مليون دوالر

 1أمر سامي رقم ( )35239بتاريخ 1439-7-17هـ
 2التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 2016 -
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القطاع الصناعي
نظراً للدور الذي يقوم به القطاع الصناعي في تحقيق األهداف االستراتيجية و االقتصادية ،فقد شملت جهود الدولة في
دعم التنمية الصناعية عدة محاور أساسية ،من ضمنها توفير البنية التحتية الالزمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع
الصناعيتين ،وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة وبرنامج التجمعات الصناعية ،إلى جانب إنشاء صندوق التنمية
الصناعية السعودي ،باإلضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية األخرى .فقد تم الترخيص لعدد  56مصنعاً تضم أكثر
من  3500عامل خالل عام 2017م ،ليرتفع عدد المصانع المرخصة التابعة للقطاع الخاص إلى أكثر من  7500مصنعاً  ،تضم
1
أكثر من مليون عامل بنهاية هذا العام
نسبة توزيع المصانع حسب المنطقة

تطور عدد المصانع خالل السنوات السابقة

تعزيز صحة قطاع النقل لضمان تحقـيق األداء
المستهدف بشكل مستدام ،وذلك بالتنسيق مع الجهات

9,000
8,000
7,000

41%

5,000
4,000
3,000

2014 2015 2016 2017

2013

2012

0

17%

22%

المنطقة الشرقية

20%

2,000
1,000

منطقة مكة المكرمة

2014

9.93%
2012

9.79%

10.8%
نسبة القيمة
المضافة للصناعة
التحويلية من الناتج
المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية

2015

مقياس المستهدف

12.68%

9465
2012

9373

12.87%

 1احصاءات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية  -الربع الثالث لعام 2017
 2الهيئة العامة لإلحصاء

نصيب الفرد من
القيمة المضافة
للصناعة التحويلية
باألسعار الجارية
(بالريال السعودي)

2016

9814

خط األساس

2020

3.16

3.38

3.70

مشاريع البنى التحتية لكل قطاع من
قطاعاتالنقل
تحسينمستوياتالخدمة
تحسين الربط بين أنماط النقل

26

20

8

وجه لكل من
إطالق برنامج سالمة ُم ّ
أنماطالنقل

تخفيف مستوى ازدحام
المدن (ساعات الذروة
المنقضية في االزدحام خالل
العام لخمس مدن رئيسة

23.5

15

10

خفض استهالك الطاقة في
قطاع النقل :نصيب الفرد من
مكافئ الطن النفطي

1.42

1.32

1.02

خفض نسبة المشاريع ذات
التكلفة األعلى من المخطط لها

-

50%

20%

خفض نسبة المشاريع التي
تتأخر بنسبة تتجاوز 20%

60%

50%

20%

نسبة مشاركة القطاع الخاص
في عمليات التطوير
والتشغيل

4%

10%

16%

تحويل المملكة العربية
السعودية إلى مركز
للخدمات اللوجستية

االرتقاء بجودة الحياة في
المملكة العربية السعودية

خفض الوفيات  /اإلصابات
لكل  100,000نسمة

10207
2015

10075
تعزيز االستدامة المالية

برامج ومبادرات لتحقيق
المستهدفات

2030

مؤشر األداء اللوجستي
الدولي

2014

2013

2016
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تحسين أداء قطاع النقل وضمان إدراجه كأحد عوامل
التمكين التي تُ سهم في تحقيق رؤية المملكة 2030

االرتقاء بأداء القطاع من خالل رفع التكامل بين مختلف
أنماط النقل على مستوى األصول وتحسين الروابط بين
أنماط النقل المختلف

مستهدفات

حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مجال الصناعات التحويلية ،إذ تبلغ نسبة القيمة المضافة للصناعة التحويلية من الناتج
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  12,91في المائة ،ونصيب الفرد منها  9.820ر.س ( 2618دوالر) .وتبلغ نسبة القيمة
2
المضافة للمنشآت والصناعات الصغيرة الحجم إلى مجموع القيمة المضافة للصناعة  21.1في المائة لعام 2016م

2013

التابعة لوزارة النقل

بقية المناطق

منطقة الرياض

6,000

2011

تطلعات قطاع النقل في
االستراتيجية الوطنية للنقل 2030

إنشاء أنظمة جديدة للنقل العام في
مختلفالمناطقالحضرية
توسعةالقدرةاالستيعابيةللنقلالعام
فيالمناطقالحضريةالقائمة
تحفيز استخدام النقل العام
تطوير ونشر برامج كفاءة استخدام الطاقة
تأسيس و إنشاء بنية تحتية داعمة لبرامج
رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل
تطويروتوظيفاستراتيجياتتحسيندورة
حياة األصول والتعاقد
تطوير وتوظيف آليات اإلشراف على
المشاريعوالمقاولين
وضع إطار عمل تنظيمي وطني مرن
للشراكة بين القطاعين العام والخاص يعمل
على تحسين جذب مستثمري القطاع الخاص
وإيجاد بيئة عمل تتسم بالشفافية
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الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)
شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة ،ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض ،عاصمة المملكة العربية
السعودية .تدير الشركة عملياتها التصنيعية على المستوى العالمي عبر األمريكتين وأوروبا والشرق األوسط ومنطقة آسيا
الباسيفيك ؛ حيث توفر منتجات متنوعة تشمل:

تتمتع سابك التي يقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض ،بالمملكة العربية السعودية ،بريادة عالمية في مجال الكيماويات
وتنتشر عملياتها التجارية في أكثر من  50بلداً  .وبدءاً من تمكين صناعة سيارات وطائرات أكثر كفاية في استهالك الوقود
وصوال إلى المساعدة في الحفاظ على إمدادات المياه في العالم .تُ سهم سابك في إيجاد حلول تواجه تحديات اليوم
ً
غد أفضل.
من أجل بناء ٍ

الرياض

المقر الرئيسي ومركز
سابك لألبحاث و االبتكار

البتروكيماويات
هي أكبر الوحدات اإلنتاجية،
وتشكل منتجاتها اللبنات األساسية
لمجموعة واسعة من الكيماويات
والبوليمرات ،والحلول المبتكرة
لتلبية المتطلبات العالمية
على نحو أكثر كفاية واقتصاداً
واستدامة،والمستخدمة في
قطاع عريض من الصناعات
واألسواق الرئيسة

المغذيات الزراعية
تشارك سابك بدور رئيسي في
تحقيق األمن الغذائي العالمي
حيث تُ عد العبا بارزاً في قطاع
صناعة األسمدة ،وتقدم حقيبة
متنوعة من منتجات األسمدة
الغنية بالعناصر الغذائية ،بدءاً من
وصوال إلى
األسمدة التقليدية
ً
منتجات األسمدة عالية التخصص

المعادن
المنتجات المتخصصة
سابك هي الشركة الرائدة في
توفر باقة واسعة من المنتجات
مجال صناعة الصلب بمنطقة
التقنية ذات االستخدامات
المتخصصة بما في ذلك المركبات الخليج ،وتُ عد الشركة السعودية
للحديد والصلب (حديد) المملوكة
والراتنجات الحرارية الهندسية
لها من أكبر منتجي الصلب في
واألسطح ذات الميزات الوظيفية
العالم ،وأكبر مجمع متكامل في
المتخصصة ومشتقات أكسيد
منطقة الشرق األوسط حيث
اإليثيلين وحلول المواد المضافة
تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من
لعمليات التصنيع
المنتجات المسطحة والطويلة
عالية الجودة

ً
جهودا حثيثة لجعل العالم الحديث مكانا أفضل للعيش ،فقد استثمرت خبراتها وقدراتها في
تبذل سابك
مجاالت صناعية عديدة ،تساعد حلول سابك شركات تصنيع السيارات والشاحنات والقطارات والطائرات على
تقليل الوزن ،مما تجعل وسائل النقل أكثر كفاية في استهالك الوقود دون المساس بالسالمة ،ماضية قدما
نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في صناعات الكيماويات.

رؤية المملكة 2030
ً
ً
تاما برؤية المملكة  2030وبرنامج التحول الوطني  ،2020فحملت على عاتقها عدة مسؤوليات من أهمها:
التزاما
تلتزم سابك

تعزيز المحتوى
المحلي وتطوير
األعمال

توليد فرص
العمل

إثراء الصناعات
التحويلية

تنمية المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة

وحدة المحتوى المحلي
أنشات سابك وحدة المحتوى المحلي ضمن قطاع االبتكار وتطوير األعمال لتتولى قيادة دورها في رؤية المملكة 2030
وبرنامج التحول الوطني  .2020واستناداً إلى (استراتيجية المحتوى المحلى) تُ بذل جهوداً حثيثة لتعزيز المحتوى المحلى
وتطوير األعمال من قبل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) التابعة لمجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية.تضع (وحدة المحتوى المحلي وتطوير األعمال) عدة مؤشرات أداء رئيسة لوحدات العمل الرئيسة وغيرها من
اإلدارات مما يسمح لها بتطوير وتوسيع برامجها الحالية ,ووضع برامج جديدة تُ سهم من خاللها في تحقيق رؤية المملكة
ُ .2030يشكل برنامج المحتوى المحلي في سابك عنصراً أساسياً لجذب االستثمارات الداخلية في مجاالت االبتكار
والتقنية ،والتصنيع ،والمشتريات عالوة ،على إيجاد آالف الفرص الوظيفية للعناصر الوطنية في المجاالت المتقدمة
والمتخصصة ما يساعد على ترسيخ الثقافة الصناعية وتوثيق مكانة المملكة الريادية وتهيئة مناخ أعمال أكثر حيوية.
التقرير السنوي (سابك)  -عام 2017
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5

محاور مركزية
لالبتكار

5

مراكز
للتطبيقات

21

موقع عالمي
للصناعات

المرتبة الرابعة
رابعة كبريات الشركات الكيماوية
العالمية ،تعمل في  7أسواق رئيسة

األسواق الرئيسة
النقل يشهد العالم تحركاً واسعاً وتطوراً ملحوظاً في مجال النقل ،خاصة النقل بالحافالت ،وتتزايد في ذات الوقت مساعي الجهات
التنظيمية للحد من تأثيراتها البيئية خاصة في المدن واألحياء المكتظة بالسكان ،وتضطلع سابك بدور فاعل في هذا الجانب
من خالل خبراتها وابتكاراتها وتطوير مواد أكثر ذكاء ،وأقوى وأخف وزناً لتحل محل المعادن والزجاج.
المغذيات يوجد الكثير من الناس حول العالم يعانون الجوع ونقص الغذاء ،وتتفاقم المشكلة مع تسارع النمو السكاني وانحسار األراضي
الزراعية الزراعية وتراجعها أمام الزحف العمراني ،بحيث انحصر الحل في زراعة مزيد من المحاصيل عبر مساحات أقل من األراضي .وتساهم
سابك في توفير المغذيات الزراعية المتخصصة المبتكرة .على سبيل المثال :قامت سابك عام  2015بتقديم المغذي الزراعي
المخصص للنخيل .وعززت توجهها في عام  ،2016بإطالق ُمركبين متخصصين جديدين لتلبية احتياجات المزارعين في المملكة
وجميع أنحاء الشرق األوسط.
البناء نجحت سابك في ابتكار منتجات من الصلب مسبقة الطالء الستخدامها أسقفاً مقاومة للحرارة ،فصبغات السيراميك المتكاملة
والتشيد تمتص طاقة الضوء المرئي واألشعة تحت الحمراء تعكس الحراراة وتحد من انتقالها الفعال عبر األسقف مع الحفاظ على برودة
المحصلة النهائية (طاقة أقل ،تلوث أقل ،وتكاليف أقل بشكل كبير ،مع توفر مقومات الراحة).
المناطق الداخلية نسبياً لتكون ُ
سواء في أرقى
األجهزة تؤدي بالستيكيات سابك المبتكرة دوراً رئيساً في تطوير وسائل الرعاية الطبية للماليين من البشر،
ً
الطبية المستشفيات و أكثرها تقدماً  ,وفي العيادات العادية التي تخدم المجتمعات المحلية بجميع أنحاء دول العالم النامية ،بما في
ذلك أنظمة ايصال الدواء المتطورة وأجهزة التشخيص البسيطة التي يستخدمها المريض بنفسه واألدوات الجراحية التي يمكن
إعادة استخدامها وأجهزة نقل المرضى وهياكل األجهزة وغيرها.
التعبئة تعمل (سابك) على تطوير مزيد من المواد الجديدة لتلبية احتياجات السوق وتمكنت من تعزيز منتجات مواد التغليف الرقيقة
والتغليف عبر تقديم مجموعة من الحلول المتعددة ذات الجودة العالية ،وذات القابلية العالية إلعادة التدوير والصديقة للبيئة.
الطاقة تعمل فرق سابك الفنية بشكل وثيق مع الشركات الصانعة لتطوير مواد جديدة توفر خيارات أفضل وبتقنيات حديثة وذات
النظيفة األثر القليل على البيئة .على سبيل المثال ،تُ صنع سابك الشرائح العازلة المبتكرة (شرائح سابك)  -التي تتحمل درجات حرارة
أعلى مقارنة بشرائح البولي بروبيلين شائعة االستخدام ،مما يتيح لمصنعي المحوالت والعاكسات تصميم أجزاء تناسب درجات
الحرارة العالية التي تصل إلى  150درجة مئوية ،مع الحد في الوقت ذاته من استخدام أنظمة التبريد واستخدام رقائق أشباه
الموصالت ذات كفاءة تقنية أعلى.
مستقبال هي تقنية
الكهربائيات تحل أنظمة اإلضاءة القائمة على نظام (ليد) محل المصابيح الكهربائية المتوهجة بشكل سريع ،لتصبح
ً
واإللكترونيات اإلضاءة المستخدمة عالمياً  .وتوفر درجات البولي كاربونيت ليكسان التي تنتجها سابك خصائص تقنية عالية وقدرة على
التكيف تلبي االحتياجات المختلفة لقطاع اإلضاءة الواسع في المنازل واألعمال التجارية والسيارات.

التقرير السنوي (سابك)  -عام 2017
تقرير االستدامة السنوي (سابك) 2017 -

101

االبتكار وحلول االستدامة

أهم عناصر األهمية النسبية لالستدامة في (سابك)

1

3
البيئة
والصحة
والسالمة

سلسلة
اإلمدادات

2

االبتكار واالستدامة في سابك جزء واحد ال يتجزأ ،يدفعهما معا إلى األمام التعاون الوثيق واالستجابة السريعة للمتطلبات
فمن خالل االبتكار يمكن للشركة تقديم الحلول للعديد من التحديات العالمية الكبيرة ،واغتنام فرص النمو ،وتعزيز الميزة
التنافسية في الوقت الحاضر ،ووضع حجر األساس للنمو المستدام في هذه السوق التنافسية سريعة التغير.

5
االبتكار
وحلول
االستدامة

كفاءة استخدام
الموارد واستهالك
الطاقة

تطوير
الموارد
البشرية

4

تنمي سابك جهودها في مجال االبتكار عبر ثالثة مسارات رئيسة :تطوير وتقديم تقنيات جديدة لإلجراءات ،بناء عالقات
تعاونية قوية لتحقيق الحجم المطلوب وتسريع الوصول إلى السوق ،وإيجاد حلول المنتجات التي تلبي احتياجات الزبائن
المتجددة وتوفير فرص العمل المتجددة.
من أهم اإلنجازات التي حققتها سابك هو التعاون مع شركة (إس جي إم) الصينية لصناعة السيارات إلطالق أكبر نافذة
ربعية خلفية في العالم ،مصنوعة من البولي كربونيت وتدخل في تكوينها مادة راتنجات ليكسان التي صنعتها سابك،
وذلك في السيارات الفاخرة الحديثة ،وقد صممت النافذة لتكون أخف وزناً من النوافذ الزجاجية المماثله بنسبة  40%مع
تقليل كمية انبعاثات غازات الدفيئة باإلضافة إلى برنامج أطلقته ُيعنى بإعادة تدوير المياه المحتوية على كميات كبيرة من
الغازات الذائبة مثل األمونيا ،واستخدامها في التبريد أثناء عمليات إنتاج الصلب ،األمر الذي يمكن من توفير حوالي 100
ألف متر مكعب من المياه سنويا ،وتقليل تكاليف التشغيل والحد من كثافة استهالك المياه في المصنع بحوالي .2%
كفاءة استهالك الطاقة

تستخدم هذه العناصر الخمسة ذات األهمية النسبية لالستدامة عبر ثالثة مسارات رئيسة

توجيه التركيز
على مشاركة
الجهات المعنية

تصميم ركائز استراتيجية
االستدامة ،وتحديد أولويات
األهداف والمقاييس
المطلوبة لقياس األداء

وضعت سابك أربعة أهداف لعام 2025م ،خفض الغازات المسببة لالحتباس الحراري ،وترشيد استهالك الطاقة ،والحد من
كثافة المياه المستخدمة بنسبة  25%وخفض هدر المواد بنسبة  50%مقارنة بالمستويات المسجلة عام 2010م باعتبار أن
خفض كثافة االستهالك ال يقلل اآلثار المترتبة على دورة حياة المنتجات فقط ،بل يساعد أيضا في تحسين الكفاية اإلنتاجية
وخفض تكاليف التشغيل ،وقد أحرزت (سابك) تقدماً الفتاً في تحقيق هذه األهداف من خالل االمتياز التشغيلي والتقنيـات
الجديدة ،والمشاريع التي تسـتهدف تعـزيز الكفاية .وتُ خضع (سابك) مرافقها القائمة للمتابعة الدقيقة المتواصلة ،وتقوم
بتقويم المواقع الجديدة بحثاً عن كل السبل الممكنة لخفض التكاليف وزيادة األرباح عبر انتاج كميات أكبر باستخدام نفس
حجم المدخالت ،مع الحرص التام عند إنشاء مصانع جديدة على تقويم االستدامة وكفاية الطاقة خالل مراحل التصميم
للتأكد من كونها األفضل في فئتها.

وضع إطار لهيكل
تقارير االستدامة

تعد االستدامة ركيزة جوهرية من ركائز (رؤية سابك  2025االستراتيجية) فهي تدمج قيم الشركة األساسية
في عملية صنع القرار من خالل توفير إطار علمي للتحسين في كل مسارات العمل ،ومواصلة السعي لتحقيق
األداء األفضل في مجاالت االبتكار ،والصحة والسالمة واألمن ،والمسؤولية االجتماعية ،وتنمية رأس المال
البشري وسلسلة اإلمدادات؛ كي تبقى سابك الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.
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10
الحد من انعدام المساواة
داخل البلدان وفيما بينها

104

”إن كل مواطن في بالدنا وكل جزء من أجزاء
وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي فال
فرق بين مواطن وآخر ،وال بين منطقة وأخرى،
وأتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن“.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز

105

المساواة وضمان العدالة

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

تحرص المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على تحقيق مبدأ المساواة وضمان العدالة وعدم استغالل النفوذ،
حيث نص النظام األساسي للحكم الصادر عام 1412هـ على تعزيز الوحدة الوطنية ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة
واالنقسام .وقامت المملكة بالعديد من المبادرات والبرامج بهذا الخصوص ،حيث تم وضع خطط وبرامج وقائية تعمل على
الحد من بعض الظواهر االجتماعية السلبية و/أو الحيثيات االجتماعية ،ومنها خطة تطوير الحماية االجتماعية ( )2018التي
تهدف لوضع منظومة مترابطة ومتكاملة للحماية االجتماعية الستهداف المستحقين وإيقاف انتفاع الميسورين.

معدل صافي القروض المتعثرة لمخصصات القروض
إلى رأس المال ونسبة إجمالي القروض المتعثرة
 1.40%إلى اإلجمالي الكلي للقروض عام 2016م

نسبة رأس المال التنظيمي إلى األصول مرجحة
المخاطر بينما بلغ نسبة رأس المال التنظيمي
من فئة  )17.50%( 1عام 2016

ارتباط الهدف العاشر برؤية المملكة 2030

1

-4.7%

70%

20.3% 19.5%

تحسين ظروف العمل للوافدين
نسبة العائد على األصول وبلغت نسبة العائد على
األسهم عام 2016م 12.60%

تسهيل ممارسة األعمال
تحسين الظروف المعيشية للوافدين

نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي
الدخل وبلغت مصاريف غير الفوائد
نسبة  38 %إلى إجمالي
الدخل عام  2016م

1.8%

9%

نسبة األصول السائلة
من إجمالي األصول
و 31.80%من المطلوبات
قصيرة األجل عام 2016م

نسبة زيادة حصة العمل في الناتج المحلي
اإلجمالي خالل الفترة 2015-2012م لتصل
إلى  29%بنهاية الفترة

هيئة حقوق االنسان
وفقا لمعايير حقوق اإلنسان الدولية في جميع
أنشئت هيئة حقوق اإلنسان بهدف حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ً
المجاالت ،ونشر الوعي بها واإلسهام في ضمان تطبيق ذلك .والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما
يتعلق بمسائل حقوق اإلنسان .إذ ترتبط الهيئة مباشرة بمقام خادم الحرمين الشريفين .كما تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية
ويكون لها االستقالل التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في تنظيم الهيئة.

خطة تطوير الحماية االجتماعية
تهدف خطة تطوير الحماية االجتماعية إلى وضع أنظمة وسياسات وبرامج تساعد الفقراء والفئات الضعيفة على مواجهة
األزمات والصدمات ،وإيجاد فرص العمل واالستثمار في رأس المال البشري وحماية المواطنين المسنين.

أهداف الخطة

ومن اإلنجازات المتحققة في هذا الصدد انتخاب المملكة للمرة الرابعة في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
لمدة ثالث سنوات " "2019-2017من خالل التصويت الذي أجرته الجمعية العامة في نيويورك ،وهذا يؤكد ما تتمتع به
المملكة من مكانة دولية مرموقة ،وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة
وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
وقد عقدت الهيئة العديد من الشراكات منها مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لإلحصاء لتعزيز التعاون بينهما في مجال
اإلحصاءات المتعلقة بحقوق اإلنسان ،ومذكرة التعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية لتعزيز الشراكة والمتابعة
المباشرة لتنفيذ المهام المنوطة بكل جهة ،والتعاون في مجاالت مكافحة االتجار باألشخاص ،وحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،وحقوق األسرة والطفل والمرأة ،والحماية من اإليذاء ،وحقوق المسنين .كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم
للتعاون الفني مع المنظمة الدولية للهجرة،في المسائل المتعلقة بمكافحة االتجار باألشخاص،والوقاية منه ،ومساعدة
2
الضحايا ورعايتهم وإيوائهم.

المرونة

االستفادة من فرص العمل

المساواة

المرونة من خالل التأمينات االجتماعية
وذلك بتقديم برامج تساعد المواطنين في
االستجابة للمخاطر الشائعة ،مثل المرض
والتقدم في السن والبطالة وذلك بجمع
االشتراكات لالستفادة من التعويض عند
وقوع المخاطر.

االستفادة من الفرص المتاحة في سوق
العمل ،وذلك عن طريق تقديم برامج تدريبية
لتنمية مهارات الباحثين عن العمل.

المساواة بين المواطنين من خالل
المساعدات االجتماعية وذلك بتقديم
إعانات منتظمة غير قائمة على االشتراكات
ومصممة بطريقة تمكن الفئة المستهدفة
من المعوزين والفئات الضعيفة التنبؤ بها.

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان
وهي جهة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً وليس لها ارتباط بأي جهاز حكومي تهدف إلى بناء مجتمع العدل والمساواة
وسيادة القانون وفقاً لتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة التي تدعو إلى التسامح ونبذ العنف والتطرف .وتعمل الجمعية
سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً وتتعاون مع
على الدفاع عن حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية وخارجها
ً
الجمعيات الحكومية واألهلية داخل المملكة وخارجها من أجل تحقيق ذلك.

 1تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لعام  - 2017الهيئة العامة لإلحصاء
 2تقرير هيئة حقوق االنسان السنوي 2016
مجموعة البنك الدولي
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11
جعل المدن والمستوطنات
البشرية شاملة للجميع وآمنة
وقادرة على الصمود ومستدامة

108

”نحن متفائلون ونتوقع األوضاع بالنسبة لنا
إيجابية أكثر مما كنا نظن ،سوف يكون هناك
مئات اآلالف من الوحدات المجانية في برنامج
ً
أيضا سيكون هناك أكثر من مليون
اإلسكان،
وحدة ميسرة للمواطنين السعوديين باإلقراض“.
ولي العهد
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
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موجز عن المدن المستدامة

التعاون الدولي

يتطلب تحقيق تنمية مستدامة بالمدن السعودية  -وفقاً لتوصيات «المنتدى الحضري العالمي» الذي تم تنظيمه بالتعاون مع
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)  -إعداد دراسة شاملة حول مدى قدرة هذه المدن على توزيع مكتسبات
التنمية بعدالة ،وتذليل العقبات التي تحول دون إيجاد اقتصاد متطور وناضج ونظام بيئي أخضر وذلك من خالل دراسة مدى
توافق االستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية بالمدن السعودية مع متطلبات المحاور الستة التي أوصى بها المنتدى
الحضري العالمي التالية:

في المملكة العربية السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات األخيرة نمواً حضرياً سريعاً خاصة في المدن الكبرى بسبب النمو
الديمغرافي واالقتصادي واالجتماعي الملحوظ .وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد المدن لتصل إلى  285مدينة في عام
 2014مما نجم عنه العديد من التحديات الحضرية الحديثة .وقد صدر مرسوم ملكي قضى بقيام وزارة الشـؤون البلدية
والقروية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنـات البشرية بتنفيذ برنامج « الـمدن الـسعوديـة المستقبلية » من
استجابة للتحديات الحضرية التي نشأت عن النمو السريع ودعم االستراتيجية
أجل تحقيق التحضر المستدام الدائم للمملكة
ً
الحضرية للمملكة لتحقيق التنمية المتوازنة .ويرتبط برنامج المدن المستقبلية للمملكة بأهدافه ومخرجاته ارتباطاً
كامال
ً
برؤية المملكة 2030باإلضافة إلى برنامج التحول البلدي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

برنامج المدن السعودية المستقبلية

1

ُيعد برنامج “المدن السعودية المستقبلية” برنامج تعاون فني بين وزارة الشئوون البلدية والقروية وبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية (الموئل) .ويسعى البرنامج إلى تطوير رؤية جديدة وإطار تخطيط استراتيجي للمستقبل الحضري
المستدام في المملكة العربية السعودية متبعاً المعايير العالمية والتي تتماشي مع خطة التحول االستراتيجي الجديدة
لوزارة الشؤون البلدية والقروية .ويتمثل الهدف الرئيس للبرنامج في توفير مدن مزدهرة منتجة وعادلة وشاملة اجتماعياً
ومستدامة بيئياً  ،وذات بنية تحتية كافية ومناسبة وذات جودة حياتية مرتفعة.ويهدف البرنامج أيضاً إلى تحقيق التحضر
المستدام في المملكة عبر التالي:

إعداد خطة استراتيجية
تفصيلية وتنفيذ مشروعات
ريادية لتحقيق المدينة
السعودية المستدامة

تحليل أوضاع التشريع العمراني
والبنى المؤسسية في المدن
السعودية ومدى قدرتها على
تنفيذ السياسات

دراسة وتحليل األوضاع
الراهنة في المدن
السعودية من حيث
إمكاناتها وقدراتها
في توفير بيئة حضرية
مستدامة

1

المحور األول

يتضمن دراسة مدى قدرة المدن السعودية على توفير فرص عمل مجزية تسهم في ازدهارها ورخائها.

المحور الثاني

يتضمن دراسة نقاط القوة والضعف ووضع مشروعات أولية بالمشاركة المجتمعية من أجل إيجاد مدن حيـوية
توفر نوعية حياة ذات جودة عالية.

المحور الثالث

وضع خطط للتطوير المؤسسي والتشريعات المنظمة لعملية تخطيط واإلدارة الحضرية.

المحور الرابع

يتضمن دراسة واقتراح السياسات واألدوات المتعلقة بإعادة توزيع ثمار وعوائد التنمية والفرص المتاحة في
المدن ،ووضع آليات فاعلة تساعد األمناء في استخدام األراضي ونظمها الضريبية بصورة مثلى بما يحقق
العدالة والمساواة في الحصول على األراضي والخدمات والمرافق األساسية.

المحور الخامس

يركز على تعزيز الهوية الحضرية للمدن وإبرازها من خالل التجديد الحضري لألحياء القديمة ،والمحافظة على
الحرف التقليدية ،والحفاظ على المباني الحضرية القديمة المهمة مثل القصور ،وأماكن العبادة،والمتاحف،
والمراكز الثقافية والترويحية ،والمتاجر والمطاعم.

المحور السادس

يهدف إلى وضع حلول تخطيطية وأدلة تنفيذية لتحسين وتطوير منظومة النقل العام داخل المدن تعمل على
إيجاد حركة مرورية انسيابية تسهل وتختصر زمن الوصول لمختلف أنحاء المدينة ،وتسهم في عملية اندماج
أحياء المدينة ،وتوفير الطاقة وحماية البيئة من الملوثات واالنبعاثات الغازية.

الدروس المستفادة

تم تحديث االستراتيجية العمرانية الوطنية ( )2030بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي لتمثل ترجمة مكانية ألهداف رؤية المملكة  2030على مستوى مناطق

أهمية المسؤولية االجتماعية

تفعيل دور القطاع الخاص

تعتني المملكة بمفهوم المسؤولية
االجتماعية وتقدير جهود القطاع الخاص
تحمله لمسئولياته البيئية واالجتماعية
وتثمين ّ
و االقتصادية الوطنية على مستوى المدن
من أجل تحقيق االستدامة.

تعمل المملكة على تحسين الشراكة بين
القطاعين العام والخاص في مجال نقل
وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات
والمعرفة والتجارب الناجحة والدروس
المستفادة وفرص تطوير الكفاءات
وصوال
والقدرات البشرية بما يحقق التكامل
ً
لبيئة مستدامة واقتصاد أخضر.

ومدن وقرى المملكة وتدمج أهداف التنمية المستدامة و أهداف األجندة الحضرية
الجديدة ضمن سياساتها التنموية المكانية الهرمية.

 1وزارة الشؤون البلدية والقروية

110

تفعيل دور الشراكات العالمية
تسعى المملكة إلى رفع مستوى رضى
السكان عن جودة الخدمات ،وتعزيز تنافسية
المدن السعودية وتحسين مؤشرات ازدهارها،
واالستدامة الحضرية وتحسين كفاءة إدارة
المدن ،والتقليل من اآلثار البيئية السلبية،
وجذب االستثمارات الداخلية والخارجية،
وإيجاد فرص عمل ،وذلك من خالل تنفيذ
عدة مبادرات وبرامج بالتعاون والشراكة مع
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 -الموئل.
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أرقام وإحصائيات

الرياض

( 2017مسح المساكن والسكان)
أظهرت نتائج مسح المساكن والسكان أن إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية بالمملكة بلغ ()3،504،690
مسكناً في عام  2017مقارنة بنحو ( )3،417،788مسكناً في عام  .2016وبلغ عدد األفراد الذين يقطنون هذه المساكن
( )20،931،182نسمة ،وبمتوسط حجم لألسرة السعودية بلغ ( )5.97مقارنة ( )6.24في عام ( .)2016وتستحوذ منطقة
مكة المكرمة على النسبة الكبرى من المساكن المشغولة بأسر سعودية البالغة ( ,)24.8%تليها في الترتيب منطقة
الرياض بنسبة ( )23.6%وثم المنطقة الشرقية بنسبة (.)14.2%

23.6%

4.9%
1.6%

1.8%

1.8%

الجوف

الباحة

نجران

1.06%
جازان

الحدود
الشمالية

2.2%

حائل

تبوك

31% 299,571

99.7%

46%

تبوك

25

6.9%

5

عدد المساكن

الجوف

حائل

الحدود
الشمالية

66,080

100% 77%

4%

56,280

100% 91%

48%

78,171

99.8% 69%

30%

37,072

99.8% 95%

47%

59%

القصيم

المدينة
المنورة

مكة
المكرمة

نسبة مصدر المياه
(شبكة المياه العامة)

نسبة مصدر الكهرباء
(الشبكة العامة)

نسبة الصرف الصحي
(الشبكة العامة)

الرياض

برنامج المدن السعودية المستقبلية
صـدر مرسوم ملكي يقضي بقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
الموئل  -بتنفيذ برنامج " المدن السعودية المستقبلية" من أجل تحقيق التحضر المستدام الدائم للمملكة العربية السعودية
استجابة للتحديات الحضرية التي نشأت عن النمو السريع ودعم االستراتيجية الحضرية للمملكة لتحقيق التنمية المتوازنة.
ً
ويرتبط برنامج المدن السعودية المستقبلية للمملكة بأهدافه ومخرجاته ارتباطاً
كامال مع رؤية المملكة  2030باإلضافة
ً
إلى برنامج التحول البلدي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

التعاريف
أصال لسكن أسرة واحدة وله باب أو عدة أبواب
المسكن :هو مبنى او جزء من مبنى مكون من غرفة أو أكثر معد
ً
مستقلة سواء كان مشغول بأسرة أو خاليا.
نسبة مصدر المياه :هي نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تصلها خدمات شبكة المياه العامة.
نسبة مصدر الكهرباء :هي نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تصلها خدمات الشبكة العامة للكهرباء
نسبة الصرف الصحي :هي نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية التي تصلها خدمات الشبكة العامة للصرف الصحي
عدد المساكن :هو عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية.

ً
ً
بيئيا وذات
اجتماعيا ومستدامة
يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في توفير مدن مزدهرة منتجة وعادلة وشاملة
بنية تحتية كافية ومناسبة وذات جودة حياتية مرتفعة عبر التالي:

تقييم الوضع الراهن
للمدن السعودية

الهيئة العامة لإلحصاء
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79% 117,656

100%

الباحة

66,030

100% 35%

15%

10
0

عسير

93% 500,465

99.8%

82%

نجران

100% 77% 174,196

18%

15
4.6%

المنطقة
الشرقية

82% 164,480

99.7%

58%

20

14.2%

3.3%

المدينة
المنورة

71% 243,940

99.9%

49%

عسير

24.8%

8.5%

64% 871,089

99.7%

48%

المنطقة
الشرقية

التوزيع النسبي لعدد المساكن (المشغولة بأسر سعودية) حسب المنطقة االدارية

76%

مكة
المكرمة

القصيم

كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة ( )74.8%من المساكن المشغولة بأسر سعودية تعتمد على شبكة المياه العامة
كمصدر للمياه ،ونسبة ( )99.8%تعتمد على شبكة الكهرباء العامة كمصدر رئيس للكهرباء ،بنسبة ( )57%تعتمد على
الشبكة العامة للصرف الصحي.

89% 829,670

99.8%

جازان

تحليل التحديات

وضع الخطط
والمشروعات الريادية

الهيئة العامة لإلحصاء
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مشروع الملك عبدالعزيز للنقل
العام بمدينة الرياض

ارتباط برنامج مستقبل المدن
السعودية برؤية المملكة 2030

إتاحة فرص تملك السكن
المالئم لألسر السعودية

المخطط االستراتيجي الشامل لمدينة الرياض

تطوير وتنويع فرص الترفيه
لتلبية احتياجات السكان

يعد المخطط االستراتيجي الشامل لمدينة الرياض بمثابة مرجع استراتيجي ينظم التنمية المستقبلية لمدينة الرياض ،ويضبط
جميع العوامل المؤثرة في نموها ،من خالل مرجعية تنظيمية ،ومخططات هيكلية ،وسياسات حضرية وخطة إدارة حضرية،
تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ،ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج
التنفيذية لهذه المؤسسات.

الحد من التلوث
بمختلف أنواعه
االرتقاء بجودة الخدمات
المقدمة في المدن السعودية
تحسين المشهد الحضري
في المدن السعودية
استراتيجية
التنمية
االقتصادية

نطاق البرنامج

الرياض

مكة
المكرمة

المدينة
المنورة

القصيم

المنطقة
الشرقية

عسير

تبوك

حائل

الحدود
الشمالية

جازان

نجران

الباحة

استراتيجية
البيئة

استراتيجية
المرافق
العامة

استراتيجية
الخدمات
العامة

استراتيجية
اإلسكان

استراتيجة
النقل

المخطط
الهيكلي
العام

خطة إدارة
مخطط أنظمة استعمال المخططات
استعمالت وتطوير األراضي الهيكلية التنمية الحضرية
المحلية
األراضي

توفير سبل التنقل اآلمن واليسير من خالل تطوير نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات
التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة ويساهم في توجيه التنمية الحضرية

النقل العام

شبكة الطرق

الجوف
اإلدراة المرورية

التنظيمات المؤسسية

مخرجات البرنامج
تشكيل اللجنة
الوطنية الحضرية

إعداد خطة
عمل متكاملة

جمع البيانات
والمؤشرات

رفع مستوى
الوعي العام

تعزيز وتنمية
القدرات الوطنية
تكامل تخطيط النقل
مع استعالمات األراضي

تطوير شراكات
وطنية وإقليمية
ودولية

فيلم وثاقي
عن المدن السعودية
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إقامة ورش
عمل ودورات
تدريبية

تحليل البيئة
المؤسسية والتشريعية

اقتصاديات النقل

مشاريع حضرية
جديدة

هيئة تطوير مدينة الرياض
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وادي حنيفة
يساهم المشروع في تحقيق توجهات رؤية المملكة  2030في تعظيم االستفادة من مشاريع البنية التحتية والخدمات
باإلضافة إلى تحسين تصنيف مدينة الرياض عالمياً وتحقيق أحد أهداف الرؤية في تصنيف  3مدن سعودية بين أفضل 100
مدينة في العالم.

يعد وادي حنيفة من أبرز المعالم الطبيعية في مدينة الرياض الذي تبلغ مساحة حوض تجميعه  4000كلم مربع ويمتد
على طول  120كلم وقد شكل الوادي منذ القدم مصدراً مهماً للمياه ،قامت على جانبيه العديد من التجمعات السكانية.
وأدى استغالل موارد الوادي الطـبيعية بشكل جائر خالل العقود الثالثة الماضية لتلبية احتياجات النمو المتسارع في مدينة
الـرياض إلى تدهور بيئته ،وظهور الـعديد من الـمشاكل والمظاهر السلبية كتراكم النفايات وتكون المستنقعات وصرف
المياه الملوثة إلى الوادي وتدمير المعالم التاريخية واألثرية .وتم في عام  2003اعتماد مخطط شامل لتطوير الوادي
لتحقيق األهداف التالية:

سواء للسكان أو الوظائف وذلك على محاور وأعصاب األنشطة الرئيسة الستة في
تم تحديد المناطق ذات الكثافة العالية
ً
المدينة.
تبرز أهمية النقل العام كجزء من منظومة النقل في المدينة وركيزة أساسية القتصادها ورفع مستوى تنافسيتها في
جذب االستثمارات وإيجاد فرص العمل.
يساهم المشروع في خفض عدد الحوادث والحد من االختناقات المرورية على معظم الطرق الرئيسة باإلضافة إلى خفض
االنبعاثات الكربونية من عوادم السيارات وتحسين جودة الهواء والبيئة في المدينة.

استغالل المياه الجارية

إعادة تأهيل الوادي
والمحافظة عليه

أرقام

قطار
الرياض

6

مسارات

7

85

محطة قطار

5

22

3000
1900
1083

مراكز للمبيت
والصيانة

مراكز للتحكم
والصيانة

176

250

906

470

3,600,000

900,000

كم طولي

عربة قطار

موقع عمل

راكب يوميا
الطاقة االستيعابية القصوى
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نسبة
االنجاز
68%

7

1800

محطات
رئيسة

مسار

حافالت

راكب يوميا
الطاقة االستيعابية القصوى

محطة توقف

كم

محطة خطوط
عادية

تهيئة الوادي كمصرف
طبيعي للمدينة
المحافظة على
المواقع التاريخية والتراثية

يتكون المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة من خطة إلدارة مصادر المياه الحالية والمستقبلية ،ومخطط تصنيفي
بيئي يشمل االستعماالت القابلة لالستدامة واالستراتيجيات اإلدارية لحماية النظم البيئية للوادي .ويشمل أيضاً مخطط
استعماالت األراضي التي تحقق التوازان بين المحافظة على البيئة واحتياجات المدينة.وقد حاز هذا المخطط على جائزة
المياه بواشنطن كونه يعتمد معايير عالمية جديدة للتنمية المستدامة .وتشمل أبرز العوائد المباشرة وغير المباشرة لتنفيذ
مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة اآلتي:

حافالت
الرياض

نقطة توقف
باالحياء

تحقيق التوازن بين البيئة
واحتياجات المدينة .االستفادة من
الوادي كمتنفس للمدينة

الرفع من المستوى الصحي
في الوادي والمدينة

درء مخاطر السيول
والفيضانات

2

1
إيقاف التدهور البيئي
في الوادي

3
القضاء على تجمعات
المياه اآلسنة

4

إيجاد فرص ألماكن الترويح
والتنزه في المدينة

5

6

االستفادة من المياه
المعالجة بشكل آمن

ويشمل التأهيل البيئي جميع مكونات الوادي الرئيس ،وما تم تنفيذه في مشروع التأهيل البيئي في الوادي الرئيس ُيمثل
اللبنة األساسية لبرنامج التطوير في الوادي ،وسيتبع ذلك تأهيل منطقة بحيرات الحاير وسد نمار ومنطقة لبن باإلضافة
إلى األودية الرافدة والمحميات الطبيعية وخطة إلعادة استخدام المياه تشكل مشاريع التأهيل البيئي في وادي حنيفة
وروافده ،من األهمية الكبيرة والقيمة االستراتيجية للوادي ،حيث ساهمت هذه المشاريع بفضل اهلل ،فيإعادة الوادي
وروافده إلى وضعها الطبيعي كمصرف لمياه األمطار والسيول ،وجعل بيئتها خالية من الملوثات ,وإعادة تنسيق المرافق
المنقاة لالستخدامات الزراعية
والخدمات القائمة بمايتناسب مع بيئتها الطبيعية ،إضافة إلى إيجاد مصدر استراتيجي للمياه
ّ
والصناعية ،وتحويل الوادي وروافده إلى أكبر متنزهطبيعي يحيط بمعظم أحياء المدينة وضواحيها ،ومنطقة جذب واعدة
بالفرص االستثمارية في قطاعات الزراعة والسياحة والترفيه.
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وادي حنيفة

أرقام ومؤشرات
نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل
النقل العام المناسبة بحسب العمر والجنس
واألشخاص ذوي اإلعاقة

نسبة معدل استهالك األراضي إلى معدل
النمو السكاني

نسبة المدن التي لديها هيكل يتيح مشاركة
المجتمع المدني على نحو مباشر في تخطيط
ويدار بطريقة
المناطق الحضرية ويعمل بانتظام ُ
ديمقراطية

يرتبط بالهدف االستراتيجي لوزارة الشؤون البلدية
والقروية التالي تحقيق تنمية حضرية مستدامة
ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن
ومناطق المملكة

يرتبط بالهدف االستراتيجي لوزارة الشؤون البلدية
والقروية التالي تحقيق تنمية حضرية مستدامة
ومتوازنة ” وتحسين مستوى جودة الحياة في
مدن ومناطق المملكة“

يرتبط باألهداف االستراتيجية لوزارة الشؤون
البلدية والقروية التالية ” تقديم خدمات سريعة
وذات جودة عالية ” توفير بيئة حضرية محلية ذات
معيشة صحية.

نسبة إنجاز استراتيجية النقل ووسائل
المواصالت في التخطيط الحضري

نسبة اكتمال مراحل تحديث االستراتيجية
العمرانية

مؤشر رضا المستفيدين (األفراد ورجال االعمال)
عن الخدمات البلدية المقدمة

خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

المستهدف
2020

خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

المستهدف
2020

خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

المستهدف
2020

0%

17.20%

100%

0%

15%

100%

اليوجد

61,85%

75%

معدل نصيب الفرد من أطوال الطرق

المرصد الحضري لمدينة الرياض
يعمل المرصد الحضري لمدينة الرياض على رصد وتقييم اتجاهات التنمية وتأثير عمليات النمو السريع لمدينة الرياض ,ويهدف
إلى إيجاد نظم مراقبة حضرية مستدامة لمساندة التخطيط وربط نتائج المؤشرات بالسياسات باالضافة إلى تحفيز وتسهيل
عملية الشراكة بين القطاعات.

الهيكل التنظيمي:
يحدد الهيكل التنظيمي للمرصد الحضري لمدينة الرياض هوية المرصد وآلية العمل واالختصاصات ,وقد تم تحديد المكونات
بناء على المرجعية التخطيطية (المشتركة) لمدينة الرياض ممثلة في الهيئة
الرئيسة للهيكل والعالقة بين هذه المكونات ً
العليا لتطوير مدينة الرياض وأنظمة المعلومات الحضرية العالقة التنظيمية والفنية التي تربط المرصد مع شبكة المراصد
المحلية والعالمية.

اإلطار العام للمؤشرات الحضرية والموائمة مع اهداف التنمية المستدامة :2030
بناء على :الرؤية المحلية والتي تتمثل في المخطط االستراتيجي الشامل لمدينة
تم تطوير اإلطار العام للمؤشرات الحضرية ً
الرياض الرؤية الوطنية وتتمثل في رؤية المملكة  ,2030وأهداف برنامج التحول الوطني  2020و  2025والرؤية العالمية
وهي الدليل المرجعي للمرصد الحضري العالمي وتتمثل في أهداف التنمية المستدامة  2030التي أعتمدت في قمة
األمم المتحدة عام 2015

التعاون الدولي:
توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي (.)UNDP
برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية (.)UN HABITAT
المنظمة الدولية للمعايرة (.)ISO
المجلس العالمي لبيانات المدن (.)WCCD
منظمة مؤشرات مدن العالم (.Global City Indicators Facility (GCIF
ترشيح مدينة الرياض أحد مراكز البيانات المحلية لمدن العالم ألهداف التنمية المستدامة .2030

خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

3.35
متر طولي/الفرد

4.27
متر طولي/الفرد

4.04
متر طولي/الفرد

عدد األشخاص المتوفين والمفقودين ومن تأثروا
مباشرة بسبب الكوارث من بين كل 100.000
شخص من السكان والخسائر االقتصادية المباشرة
المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي
بالهياكل األساسية الحيوية وعدد األعطال التي
لحقت بالخدمات األساسية بسبب الكوارث
واألضرار
يرتبط بالهدف االستراتيجي لوزارة الشؤون البلدية
والقروية التالي "التحسين المستمر بتغطية المدن
بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة
عالية وأنسنتها"
نسبة السكان الذين تم خدمتهم بمشاريع
تصريف مياه األمطار
خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

25%

ال يوجد

المستهدف
2020
100%

خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

المستهدف
2020

خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

المستهدف
2020

0%

20%

100%

30%

59%

70%

نسبة األراضي المأهولة التي تم مسح وتحديث خرائطها
المساحية (مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)

مؤشر رضا السكان عن نظافة
المدن

خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

المستهدف
2020

خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

المستهدف
2020

25%

35%

100%

40%

64%

70%

نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام
ويجري تفريغها نهائياً على نحو كاف من مجموع
النفابات الصلبة للمدن بحسب المدينة
يرتبط بالهدف االستراتيجي لوزارة الشؤون البلدية
والقروية التالي “ توفير بيئة حضرية محلية ذات
معيشة صحية”
نسبة النفايات التي تم معالجتها
خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

المستهدف
2020

0%

لم تبدأ المبادرة
بعد *

40%

تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية تطوير آليات
وإجراءات الرقابة البلدية
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المستهدف
2020

نسبة اكتمال المخططات اإلقليمية للمناطق
المستهدفة

مؤشر رضا السكان عن سالمة الغذاء في
المطاعم ومراكز النفع العام

مؤشر رضا السكان عن خلو الصحة
العامة من اآلفات
خط األساس
2015

المنجز حتى
2017

المستهدف
2020

40%

59%

90%

متوسط الحصة السكنية بالمدن التي تمثل فضاء
لالستخدام العام للجميع بحسب العمر والجنس
واألشخاص ذوي اإلعاقة
يرتبط بالهدف االستراتيجي لوزارة الشؤون البلدية
والقروية التالي "التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق
عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها"

معدل نصيب الفرد من الساحات
واألماكن العامة
خط األساس
2015
3.48
متر مربع  /الفرد

المنجز حتى
المستهدف
2017
2020
4.44
4.14
متر مربع  /الفرد متر مربع  /الفرد
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12
ضمان وجود أنماط
استهالك وإنتاج مستدامة

120

”إن منهجنا ثابت ومتواصل في السعي نحو
التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في
مناطق المملكة كافة ،وإتاحة الفرص للجميع
لتـحقيق تطلـعاتهم وأمانيهم المشروعة في
إطار نظـم الدولة وإجراءاتها”.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز

121

شهدت الــمملكة الــعربية الـسعودية خـالل اآلونـة األخــيرة طـفرة صنـاعية وزراعـية ونمواً حــضرياً ســريعاً وزيــادة في
النمو السكاني وزيادة في عدد المدن الجديدة والمســتقبليـة وسوف تـخلق هـذه الـزيـادات الـعديـد من التـحديـات على
مختــلف األصعدة وخصوصاً فيما يتعلق في إدارة النفايات بمختلف أنواعها.
تشــكل عـملـية إدارة الـنفـايـات وإعــادة تدويرها واستخدامها واســتعــادة الطاقة واالقتصاد الـدائـري عنـاصـر مـهمـة
للحفاظ علـى المـوارد الطـبيعـية للمملكة باإلضافة إلى خلق فـرص عمل والحد مـن انـبعاثـات الغازات الـدفـيئـة من مرادم
النفايات وتحويلها إلى طاقة.
اشتـملت رؤيـة الممــلكة  2030على أربعة أهداف اسـتـراتـيـجيـة تـدعـم وتـرتـبـط بشكل وثيق بالهدف الثاني عشر من
أهداف التنمية المستدامة وهي كالتالي:

االستراتيجية الشاملة إلدارة
النفايات بمدينة الرياض

إدارة نفايات الرعاية الصحية والتخلص اآلمن
منها بطرق بيئية مستدامة للحفاظ على
الصحة العامة بمدينة الرياض

حماية وتهيئة المناطق الطبيعية مثل
الشواطئ والجزر والمحميات الطبيعية

اإلدراة الشاملة
للنفايات

تحسين المشهد الحضري في
المدن السعودية

معالجة
الحمأة
والتخلص منها

حماية البيئة من األخطار الطبيعية مثل التصحر
إدارة النفايات الصناعية والتخلص اآلمن منها
بطرق بيئية مستدامة للحفاظ على الصحة
العامة بمدينة الرياض

مبادرات ومشاريع

مبادرة تأسيس
شركة سعودية
إلعادة التدوير

تطوير أنظمة ادارة
النفايات البلدية

أرقام وإحصائيات

1.21

1.20

1.18

مبادرة حفظ
النعمة

1.16

1.15

مبادرة حفظ النعمة

1.24
1,22
1,20
1.18
1.16
1.14
1.12
1.10

2016

2015

2014

2013

2012

2011

تشير اإلحصائيات المقدمة من الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية لمعدل إنتاج النفايات اليومي
للفرد الواحد في المملكة خالل األعوام  2016 - 2010م ،إلى أن معدل إنتاج الفرد اليومي من النفايات المنزلية في
عام  2010م بلغ حوالي  1.15كلغ بينما بلغ في عام  2016حوالي  1.39كلغ ،ولهذه الزيادة مبررات من أهمها زيادة
عددالسكان في المملكة
 1الهيئة العامة لإلحصاء
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إدارة مخلفات
البناء والهدم
والحفر

زيادة الوعي العام لخفض كمية إنتاج
النفايات وفصلها من المصدر لتقليل طمر
النفايات في المدفن وزيادة فرص إعادة
التدوير واالستخدام كمورد جديد واستغاللها
اقتصادياً

2

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة حفظ النعمة بالشراكة مع جمعية إطعام وشركة تدوير المتخصصة ،وذلك
لالستفادة من فائض الطعام المهدر وتحويله إلى أسمدة عضوية .حيث تعمل على إنشاء مصنع إلنتاج األسمدة
العضوية من بقايا األطعمة بطاقة استيعابية تصل إلى  6000طن سنوياً  ،إذ يحقق المشروع األهداف المشتركة
باالستفادة من الموارد المهدرة والحفاظ على البيئة:

أبرز التحديات

2010

بلغ معدل إنتاج الفرد اليومي
من النفايات المنزلية 1.39
1
كلغ في عام 2016

1.39

1.24

االستراتيجية الشاملة
إلدارة النفايات بمدينة
الرياض

إدارة مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر
بطرق بيئية مستدامة من خالل إعادة
استخدامها والحد من التخلص بطرق غير
نظامية

التخلص اآلمن من الحمأة الناتجة من عمليات
معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة
استخدامها إن أمكن

إدارة النفايات
الصناعية
الخطرة
إدارة النفايات
البلدية الصلبة

قامـت حكومـة المملكة بإطالق العديـد من المشاريـع والـمبـادرات لتعزيـز أنشطة التخلص من الـنفايـات وتحسين المسائل
المتعلقة بإعادة تدويرها واستعمالها واستعادة الطاقة وتفعيل مفهوم االقتصاد الدائري ،ومن أهمها:

مبادرة إدارة النفايات
في مدينة الجبيل

إدارة مادة
اإلسبستوس

التعامل مع مادة اإلسبستوس بطرق بيئية
آمنة وصحية لتجنب أمراض السرطان وغيرها
من اآلثار الصحية

إدارة النفايات
الطبية

الحد من التلوث بمختلف أنواعه مثل
التلوث الهوائي والصوتي والمائي والترابي
تطبيق المخرجات االستراتيجية الشاملة
للوصول إلى مستوى عال من إدارة النفايات
بمختلف أنواعها

ضبط رمي
النفايات في
األماكن العامة

الحد من رمي النفايات في الحدائق
والمنتزهات والشوارع والمناطق المفتوحة
ورفع الوعي البيئي للمحافظة على بيئة
المدينة

تزايد حجم
النفايات

قلة الوعي البيئي
بمخاطر النفايات

فرز النفايات
من المصدر

التنسيق بين
الجهات ذات العالقة

 2أمانة المنطقة الشرقية
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مبادرة إدارة النفايات المتكاملة
في مدينة الجبيـل الصناعية

يتم إعادة تدوير ما يقارب
500طن شهرياً في
الردم الصحي

االستدامة في
إدارة النفايات
المردم
الصحي

أطلـقــت الـهيـئـة الـملكية للـجبيل ويـنبـع مـبــادرة إدارة النفايات المتكـامــلة في مـديـنـة الـجبـيـل الصـنـاعـيــة لـتكـون
خــاليـة مـن النـفــايات وذلك عـن طـريق التـحول الذكـي إلدارة النـفايات والتـخلـص منـها بشكــل آمـن ومــستدام والـرفع
من مســـتوى المـحافـظـة عـلى الــبيئة وإطالة عـمر الــمــردم البيئــي االفــتراضي من خالل تـفعـيل برامــج إعادة التـدوير
وتحويـل النفايات إلى طاقة ،كما قامـت الـهيئة بتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مـجال إدارة النـفايات والتي تساعد
على رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتنفيذ حمالت توعوية بشأن أعمال النظافة بهدف تقليل كمية النفايات المنتجة
والحد من آثارها البيئية

إعادة
التدوير

التخلص من النفايات في مردم بيئي
هندسي بطريقة آمنة وغير ضارة
بالبيئة

الحفاظ على
األصول

التقنيات
الجديدة

طرق التخلص
من النفايات

تقييم ودراسة األصول الخاصة في
إدارة النفايات واالستخدام األمثل
لألصل

تصميم المردم البيئي بمدينة الجبيل الصناعية
بطريقة هـندسية تمكن من التخلص من
النفايات بشكل آمـن للبيئة من خالل تحليل
عينات المياه الجوفية لقياس مستوى جودتها
والناتجة من تحلل النفايات ،وفحص والتخلص
من العصارة والتحكم وقياس مقدار االنبعاثات
من الغازات الناتجة عن عمليات ردم النفايات
طريقة
الحرق

طريقة
الردم

طريقة
التدوير

25%

41%

34%

11%

38%

51%

2010
توفير نظام مرن واقتصادي
وفعال لجمع النفايات
والتخلص منها

تقديم برامج ومبادرات
جديدة تساهم في تقليص
كمية النفايات المتولدة

أهداف
المبادرة

الحد من اآلثار السلبية على
السمات والوظائف البيئية
ذات العالقة بجمع النفايات
والتخلص منها

التعاون مع المصانع ومقاولي
ومشغلي خدمات النفايات في القطاع
الخاص حول الجوانب ذات االهتمام
المشترك

العمليات التشغيلية اليومية
للنفايات البلدية باألرقام

الحد من مشاكل االستخدام
المفرط لألراضي الحالية
واالستخدام األمثل لألراضي
مستقبال
ً

الهيئة الملكية للجبيل وينبع  -قطاع التشغيل والصيانة :ادارة النظافة

 91معدة مزودة بآخر التقنيات الحديثة تعمل
بشكل يومي يتم تفريغ  7800حاوية يوميــــاً
وغسيل وتعــقيـم  300حاويـــة يومياً ويتم
استخدام العديد من التقنيات الحديثة األخرى
مثل الحاويات الضاغطة تحت األرض ومعدة
شفط النفايات وشاحنة كنس الطرق

ُينتج أكثر من  200نوع من النفايات الصناعية
في مدينة الجبيل الصناعية

2017

نظافة األحياء السكنية والمناطق التجارية
تقدم خدمة إدارة النفايات إلى:

معالجة النفايات
واالستدامة البيئية

 40,000منزل سكني
 103مراكز تجارية
 281طن من النفايات

يتم فرز  23طن يوميا ليتم معالجتها

نظافة الطرق الرئيسة والشوارع الداخلية
تقدم خدمات الكنس والنظافة إلى:
75كم طولي
الشوارع
الداخلية
أرقام عامة
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كفاءة
العمليات
التشغيلية

أرقام وإحصائيات

مـبــادرة إدارة
النفايات المتكـامــلة

التأكد من وجود القدرة
الكافية على التخلص من
النفايات البلدية والخطرة

وضع خطط وجداول عمل يتم من
خاللها ضمان االستمرارية والجودة

 226حاوية مخصصة لتجميع الورق موزعة
على المباني الحكومية

 65كم طولي
الطرق الرئيسة

تم إعادة تدوير ما يقارب  51%من المخلفات
الصناعية وتم رفع نسبة إعادة تدوير النفايات
البلدية إلى  2.87%في عام  2018مقارنة
بنحو  0.35%في عام 2015

تستهدف الهيئة الملكية للجبيل وينبع إعادة
تدوير  61%من إجمالي النفايات المنتجة
في مدينة الجبيل الصناعية بحلول عام 2020
وذلك من خالل استخدام التقنيات الحديثة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع  -قطاع التشغيل والصيانة :ادارة النظافة
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13
اتخاذ إجراءات عاجلة
للتصدي لتغير المناخ وآثاره

126

ً
”حفاظا على الطابع البيئي الخاص والفريد
للمنطقة ،سيتم وضع قوانين وآليات تخص
االستدامة البيئية ،حيث سيتم العمل على
ً
وفقا
المحافظة على الموارد الطبيعية

ً
عالميا“.
ألفضل الممارسات والمعايير المعمول بها
ولي العهد
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان

127

ُيعد التغير المناخي من أكبر التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين والذي يؤثر في المدى البعيد بشكل كبير
على األنظمة البيئية على سطح األرض.ويتطلب بذل جهود مشتركة للحد من كل ما من شأنه التأثير على المناخ للمحافظة
على الطبيعة المستدامة وتنبع أهمية التغير المناخي للمملكة من كونها تتميز بكبر مساحتها والبالغة تقريباً مليوني متراً
مربعاً  ،وبذلك تأتي في المرتبة  12بين دول العالم من حـيث المساحـة .واتخذت المملكة عدة إجراءات للحد من مسببات
التغير المناخي .إذ وقعت على عدة اتفاقيات وبرتوكوالت دولية معنيه بالتغير المناخي ،منها :اتفاقية األمم المتحدة
التغير المناخي ،برتوكول كيوتو ،واتفاقية باريس كما تولي رؤية المملكة  2030أهمية للتغير المناخي،
اإلطارية بشأن
ُّ
إذ تشتمل على عدة مبادرات وسياسات ذات عالقة بالتغير المناخي منها :استراتيجية البيئة .قامت المملكة العربية
التغير
حددة على المستوى الوطني إلى أمانة اتفاقية األمم المـتحدة اإلطـارية بشأن
ُّ
الم َّ
السعودية بتقديم مساهماتها ُ
المناخي كجزء من مساهمتها في اتفاقية باريس ضمن المجتمع الدولي للتأقلم وللتخفيف من آثار التغير المناخي .وترتكز
ـحدد
المساهمات الوطنية الخاصة بالمملكة على مبادئ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
الم َّ
التغير المناخي والنهـج ُ
ُّ
في مبادرة التنويع االقتصادي التي تم تبنيها في قراراتها.حيث تشارك المملكة بإجراءات وخطط تهدف إلى نهج التنويع
والتكيف مع اآلثار
االقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة المتمثلة في تجنُّ ب انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس لحراري
ُّ
التغير المناخي إلى جانب الحد من آثار تدابير االستجابة وإجراءات مواجهة هذه الظاهرة مما يساعد
الناجمة عن ظاهرة
ُّ
المملكة في تحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة.

تهدف اإلجراءات والخطط إلى تحقيق منافع مشتركة وطموحة في
التغير المناخي ،وتتمثل في تفادي انبعاثات
مجال تخفيف آثار ظاهرة
ُّ

الغازات بما يصل إلى  130مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

كما أن المملكة من أوائل الدول التي أدركت خطورة وقوع الكوارث الطبيعية ،مما استدعى إلى استحداث مجموعة من
اللوائح والخطط واإلجراءات المرتبطة ،وذلك لحماية األرواح ،والممتلكات من كافة المخاطر الطبيعية ،إذ تم استحداث:

ً
وفقا ألولوياتها وظروفها الوطنية .ويتم تنفيذ
سنويا بحلول عام ،2030
ً

هذه اإلجراءات والخطط بما يساهم في التنويع االقتصادي والتكيف
مع ظاهرة التغير المناخي.
برامج ومبادرات
اإلسهام في التنويع االقتصادي مع تحقيق
المنافع المشتركة إلجراءات تخفيف آثار التغير

التكيف
اإلسهامات في مجال
ُّ
وتشمل اإلجراءات التالية :2

المناخي ،وتشمل البرامج التالية :1

كفاءة استهالك الطاقة
تنويع مصادر الطاقة المتجددة
تقنيات فصل وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون
استغالل الغاز الطبيعي
استخالص الميثان والحد من حرق الغاز

إدارة المياه ومياه الصرف الصحي
التخطيط العمراني
حماية البيئة البحرية
خطط اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
التصحر
الحد من
ُّ
ِّ
المبكر
أنظمة اإلنذار

ارتباط الهدف الثالث عشر برؤية المملكة 2030
الحد من التلوث بمختلف أنواعه

الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية ،إذ تغطي هذه الخطة مجموعة
من السيناريوهات المحتمل حدوثها ،ومنها األمطار الغزيرة ،رياح سطحية
سريعة ،زالزل مدمرة ،عوالق ترابية شديدة ،ثوران بركاني ،أعاصير شديدة،
انهيارات أرضية ،انهيارات مباني ،انهيارات سدود او خزانات المياه
الخطة الوطنية للحوادث الكيميائية والجرثومية ،تغطي هذه الخطة التدابير
واإلجراءات الالزمة عند وقوع الحوادث الكيميائية أو الجرثومية للسيطرة
عليها والحد من انتشارها
الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية ،تغطي هذه الخطة مجموعة من
التدابير واإلجراءات لمواجهة أي كوارث محتملة في بحار المملكة
الالئحة التنفيذية لعمليات اإلخالء واإليواء :تغطي هذه الالئحة اإلجراءات
والتدابير والمسؤوليات لإلخالء واإليواء قبل وقوع الكوارث لحماية المدنيين
من التعرض للمصائب
االستراتيجية الوطنية للبيئة

تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية
حماية البيئة من األخطار الطبيعية

 1وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
 2وزارة البيئة والمياه والزراعة
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تسعى المملكة إلى تحسين البيئة المعيشية ومـن أهـمها المنـاخ من خالل استخدام الطاقة الـنظيفة وتشجيع المباني
الخضراء ،والتشجير وخصوصـاً فـي المدن ،باإلضافة إلى تطوير البنى التـحتيـة لتتأقـلم مع المتغيرات المناخية .كما تنفذ
الممـلكة العـديـد من المشاريع ذات التأثير اإليجابي على البيــئة مــثل إنشاء وتطوير السدود ،واستخدام وتطوير المدرجات
الجبلية الزراعية ،وتطوير وصيانة مشاريع درء السـيــول ،باإلضافــة إلى تجهــيز األوديــة ،وذلك لتقليل االحتباس الحراري.

برنامج زيادة المسطحات
الخضراء بمدينة الرياض

بيئة الرياض 1إدارة جودة الهواء

64

ساحة بلدية تم االنتهاء منها
من أصل 100

أطلقت بيئة الرياض مؤخراً تطبيقاً على الهواتف الذكية باسم جودة الهواء يتم من خالله تحديد موقع المستخدم من خالل
اتصاله بشبكة االنترنت ،ويظهر أقرب محطات قياس جودة الهواء للمستخدم ،باإلضافة إلى تاريخ ووقت آخر قياس أجرته
المحطة.ويظهر أيضاً مؤشرات جودة الهواء وينقسم المؤشر إلى قسيمن ،قسم حالة الغازات من (أول أكسيد الكربون
وثاني أكسيد النتروجين) ،والقسم اآلخر حالة الجسيمات العالقة من (الجسيمات العالقة والتي يبلغ قطرها  10ميكرو متر
أو أقل والتي يمكنها النفاذ إلى الرئيتين باإلضافة إلى الجسيمات العالقة األخرى التي يصل عرضها  2،5ميكرون ويقل
قطرها  30مرة عن قطر شعرة اإلنسان والتي تدخل إلى الجهاز التنفسي لإلنسان وتنفذ إلى الرئيتين إذ أن هذه الجسيمات
التي تشكل ضبابا في الجو.

26

منتزهاً رئيساً تم تنفيذه

 1هيئة تطوير مدينة الرياض  -بيئة الرياض
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5

ماليين من الزهور الحولية تم زراعتها
في شوارع وميادين الرياض

3750

شجرة موزعة على  26شارع ضمن
نطاق  10بلديات في مدينة الرياض

480
حديقة وملعب أطفال

9.9

مليون م 2هي إجمالي مساحة
المسطحات الخضراء في المشاريع
القائمة بمدينة الرياض

هيئة تطوير مدينة الرياض  -بيئة الرياض
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14
حفظ المحيطات والبحار
والموارد البحرية واستخدامها
على نحو مستدام لتحقيق
التنمية المستدامة

132

”إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي،
ً
آماال كبيرة في بناء وطنه،
ونعقد عليه بعد اهلل
والشعور بالمسؤولية تجاهه”.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز
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سواحل المملكة العربية السعودية
للمملكة العربية السعودية إطاللة بحرية بمجموع أطوال تقدر بنحو  2,330كم تزخر بالشعاب المرجانية السليمة التي
تشكل مساكن طبيعية للكائنات البحرية .إذ أن الكثافة السكانية على طول سواحلها باستثناء عدد قليل من المناطق
الحضرية الكبيرة – تعتبر منخفضة نسبياً  ،األمر الذي من شأنه أن يحد من التأثيرات البشرية السلبية على البيئة البحرية كما أن
عدم وجود نظم نهرية كبيرة تصب في البحر األحمر يجعل هذه البيئة البحرية بيئة فريدة من نوعها.
ارتباط الهدف الرابع عشر برؤية المملكة 2030

ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية
الحد من التلوث بمختلف أنواعه
حماية وتهيئة المناطق الطبيعية (الشواطئ والجزر والمحميات الطبيعية)

أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للتوجهات الدولية واإلقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار
والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري مشيرة إلى رؤية المملكة  2030التي أولت حماية البيئة والحفاظ على
الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة أولوية كبيرة وتضمنت العديد من األهداف والبرامج والمبادرات التي تصب في
هذا اإلطار .إذ تسعى الـمملكة إلى تحسين البيئة البحرية ألهميتها في التنمية وتعزيز األمن الغذائي ،كما أكدت على
تقديم حلول للتصدي لمشكالت المنظومة البحرية ومنها (التلوث البحري ،المخلفات البالستيكية ،الحموضة البحرية،
التنوع األحيائي البحري ،والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية) بإيجاد تقنيات بيئية مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة
المستقبلية .كما تم اعتماد استراتيجيات وسياسات ومحميات وأنظمة للحد من العبث أو التهاون في المنظومة البحرية
للمملكة.إذ تم اعتماد االستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع األحيائي للمملكة عام  ،2005والتي تهدف إلى ضمان
المحافظة على التنوع األحيائي وتنميته ،إذ اشتملت على خطط دراسة الوضع الراهن للتنوع األحيائي والتهديدات التي
تواجهه وسبل المحافظة عليها وتنميتها ،كما غطت عدة جوانب تتوافر فيها التنوع االحيائي سواء البري أو الجبلي أو
البحري ،وذلك باالستخدام األمثل والمستدام للتنوع االحيائي المائي في المياه العذبة والبحار .باإلضافة إلى حماية التنوع
1
األحيائي والموارد البحرية الحية ،إذ يتوفر أنظمة للصيد البحري وأنظمة لمكافحة الصيد الجائر وغير المشروع.

كما تُ صدر عدة مراكز بحثية في المملكة تقارير عن (االستزراع السمكي ،واستزراع الربيان،
واالحتياجات الغذائية لألحياء البحرية ،وأمراض األحياء البحرية ،والمرجان البحري ،والشعاب
المرجانية) ،ومن أبرز هذه المراكز:
مركز أبحاث الثروة السمكية
الجمعية السعودية لالستــزراع المائي
كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز
مركز أبحاث الثروة السمكية بجامعة الملك فيصل
مركز أبحاث البحر األحمر بجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية

 1الهيئة السعودية للحياة الفطرية
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مركز أبحاث الثروة السمكية

1

أنشئ مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة عام 1982م ،بموجب اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية
ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة .ويركز الهدف الرئيس للمركز على البحوث والتطوير في مجال تربية
األحياء المائية البحرية المالئمة لالستزراع من األسماك والربيان ،ونشر التطبيقات التقنية لالستزراع المائي ،وتقديم البرامج
التدريبية .روعي عند إنشاء المركز الذي يبعد مسافة 60كم إلى الشمال من جدة ،اختيار موقع مالئم للنماذج التطبيقية
لنظم التربية المختلفة كاألقفاص ،المسيجات والبرك ،عالوة على المرافق الملحقة .وتشمل أهداف المركز تنفيذ برامج
بحثية لتحديد األنواع االقتصادية من األسماك الزعنفية البحرية والربيان المالئمة للتربية واإلنتاج التجاري في الظروف
البيئية المحلية للمملكة .كما يقوم المركز بتقييم الوسائل المختلفة ألنظمة االستزراع السمكية وتحديد المناسب منها
للتطبيق في مناطق مختلفة ،وتطوير خلطات علفية قياسية لألسماك والربيان باستخدام المكونات المتوفرة محلياً .
إضافة إلى ذلك ،يقوم المركز بإجراء بحوث ودراسات ميدانية في مجال األمراض لألنواع المستزرعة من األسماك والربيان،
ومتابعة ضبط جودة مياه الصرف للمزارع السمكية.
كما يقوم بتنفيذ برامج تدريبية تشمل مختلف جوانب عمليات تربية األحياء المائية ،وتزويد قطاع مشاريع االستزراع السمكي
باحتياجاتها من يرقات وإصبعيات األسماك والربيان ،بجانب نشر وتوزيع كتيبات إرشادية مجانية تشتمل على جميع التقنيات
التشغيلية ،وتقديم استشارات فنية لمشاريع االستزراع المائي ،واختيار المواقع الساحلية المالئمة لمشاريع تربية األحياء
المائية ،وتقييم دراسات الجدوى لمشاريع االستزراع المائي .كما تم من خالل المركز منح  10رخص جديدة في مجال
االستزراع السمكي ،ومضاعفة اإلنتاج بنسبة  131%في عام  ،2017إذ تم تصدير  30ألف طن من المنتجات السمكية إلى
أسواق شرق آسيا ،أوروبا ،وامريكا الشمالية.

ً
بيولوجيا
نسبة األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام
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15
حماية النظم اإليكولوجية البرية
وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو
مستدام ،وإدارة الغابات على نحو
مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف
تدهور األراضي وعكس مساره،
ووقف فقدان التنوع البيولوجي
136

”سنسعى إلى تحفيز السياحة في
مختلف المجاالت ،سواء كانت تاريخية
أو مايتعلق بالجوانب الحضارية”.

ولي العهد
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
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تهتم المملكة باألنظمة اإليكولوجية منذ زمن بعيد ،وتُ عد من الدول المبادرة والساعية إلى المحافظة على الدورة البيئية.
وينبع هذا االهتمام من كون األنظمة اإليكولوجية السليمة تعتبر األساس في التنمية المستدامة ،حيث أن االضطرابات
التي تصيب هذه األنظمة تؤثر على عدة عناصر أساسية في الطبيعة مثل(المناخ ،النباتات ،الحيوانات ،المياه) ،مما تؤثر
بدورها على مسيرة التنمية المستدامة بطرق مباشرة وغير مباشرة .وتترجم رؤية المملكة  2030هذا االهتمام من خالل
البرامج والمبادرات التي تنفذها.
ً
وطبقا لتحليل األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة  ،2030يوجد ترابط بين الهدف الخامس عشر من أهداف
التنمية المستدامة واألهداف االستراتيجية للرؤية التالية:

الحد من التلوث
بمختلف أنواعه

حماية البيئة من
األخطار الطبيعية

حماية وتهيئة
المناطق الطبيعية

يعتبر التغير المناخي من التحديات الرئيسة التي تعيق الجهود المبذولة لتحقيق التنمية،
كونه يؤدي إلى زيادة وتيرة التصحر وقلة األمطار بشكل واسع وملحوظ ،باإلضافة إلى أن
ً
سلبا على جميع جهود إعادة
التغير المناخي يؤدي إلى زيادة في درجات الحرارة التي تؤثر
تأهيل األنظمة البيئية .كما أن لألنشطة البشرية دور في تدهور األنظمة اإليكولوجية مثل:
االحتطاب والصيد الجائر .كما أدى التوسع العمراني وما يصاحبه من دك للتربة وعمل
المعدات الثقيلة والجرافات عليها إلى تدهور األراضي ،باإلضافة إلى ذلك فإن تعاقب
األجيال على هذه األراضي يقلل من االهتمام بإدارتها بصورة صحيحة ،كما أن للتغير
المناخي دور كبير في هذا التدهور بسبب ما ينجم عنه من قلة األمطار واالرتفاع في
1
درجات الحرارة.

تقوم المملكة بتطوير وتنمية البيئة والمحافظة عليها من خالل إنشاء المحميات الطبيعية التي تشهد بصفة مستمرة
بناء على التنوع اإليكولوجي فيها ،وذلك لحماية الحيوانات والنباتات التي توجد
زيادة في عددها وتوسع في مساحاتها ً
فيها من العبث واالنقراض عن طريق متابعتها والبحوث التي تساعد على تنميتها .فقد تزايدت مساحات المحميات البرية
من  55,034كيلومتر مربع تشكل  2.75%من إجمالي مساحة المملكة عام  1988إلى  85,393كيلومتر مربع تشكل
 4.27%من إجمالي مساحة المملكة عام  .2016كما ازدادت مساحات المحميات البحرية خالل الفترة نفسها من 5,408
كيلومترات مربعة تشكل  0.23%من إجمالي مساحة المملكة في بداية الفترة إلى  7,823كلومتر مربع تشكل 0.33%
2
من إجمالي مساحة المملكة بنهاية الفترة.

تضمنت رؤية المملكة  2030عدد من األهداف الكفيلة بتحقيق الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وتبذل المملكة جهود كبيرة لمكافحة الظواهر البيئية التي تشكل تهديداً مباشراً على حياة اإلنسان والحيوان كظاهرة
التصحر والجفاف .ويندرج ضمن هذه الجهود إنشاء “المركز اإلقليمي لمراقبةالجفاف واإلنذار المبكر“ ،والذي يقوم بالرصد
والمتابعة المستمرة لظاهرة الجفاف وآثاره على المملكة والدول العربية ،ويعمل على مساعدة الجهات الحكومية ذات
العالقة في المملكة للقيام بالتخطيط المستقبلي لمجابهة اآلثار السلبية للحد من تأثيرات الجفاف على جميع أشكال
الحياة (الزراعة والرعي والقطاعات االقتصادية واالجتماعية والبيئية) وإصدار التحذيرات من هذه الظاهرة من وقت آلخر.
ويقوم بتحديد المواسم المطيرة من خالل برنامج التوقعات الفصلية والتنبيه باحتمالية الظواهر المناخية الشديدة .وتعتبر
التوقعات الفصلية عنصر أساسي لبرنامج مراقبة الجفاف وذلك لمعرفة المواسم المطيرة والجافة ,كما يعمل على تحديث
قاعدة البيانات الخاصة بمراقبة الجفاف وآثاره ومستوى مياه السدود والمياه الجوفية بفحص النقاط المرجعية لمؤشرات
1
الجفاف والغطاء النباتي بالقيام بعمليات مسح ميداني لجميع مناطق المملكة.
كما تبنت المملكة عدد من االستراتيجيات منها استراتيجية البيئة ،واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي بمنطقة الرياض التي
تهدف لتخـفيـف األضرار المـتعلـقـة بالجفاف وآثاره السلبية.
كما تحرص المملكة على إصدار أنظمة تحافظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والنباتية ،وتنظم صيد الحيوانات
والطيور البرية؛ واالتجار بالكائنات الفطرية المهددة باالنقراض ومنتجاتها .وتشير التقارير الحكومية إلى وجود  15منطقة
محمية تشكل مساحتها اإلجمالية حوالي  4%من المساحة الكـلية للمملكة.
وتم إطالق العديد من المبادرات أبرزها جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئة برعاية كريمة من خادم الحرمين
الشريفين ،حيث تهدف الجائزة إلى ترسيخ المفهوم الواسع لإلدارة البيئة في الوطن العربي ،وأطلقت أمانة منطقة الرياض
مبادرة “شجرة لكل مبنى“ ،بهدف زيادة وتيرة التشجير في مدينة الرياض ومضاعفة أعداد األشجار والعناية بها ،وتشمل
مخصصا لمبادرة
إلكترونيا
موقعا
زراعة األرصفة أمام المنازل السكنية والمنشآت والمراكز التجارية .كما أنشأت األمانة
ً
ً
ً
تشجير المباني (هنا) ،لتسهيل خطوات مشاركة أفراد المجتمع في زراعة األرصفة أمام منازلهم .كما تم إنشاء بنك للبذور
يهدف إلى إكــثار النباتات المحلية واستزراعها في مناطقها الطبيعية ،والمحافظة على األنواع النادرة من االنقراض.
وتعمل الجهات ذات العالقة على حماية وتسيـيج المناطق الطبيعية ،كما أصدرت هيئة تطوير مدينة الرياض تطبيقاً لقياس
2
جودة الهواء بمدينة الرياض للملوثات الغازية والعوالق الهوائية.

 1الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
 2هيئة تطوير مدينة الرياض
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محمية جزر فرسان

محمية الجبيل لألحياء البحرية

محمية جزيرة أم القماري

 1وزارة البيئة والمياه والزراعة
 2الهيئة السعودية للحياة الفطرية
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أرقام وإحصائيات
محمية جزيرة أم القماري
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محمية الجبيل لألحياء البحرية
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محمية جزر فرسان

الشرقي للبحر األحمر ،وتبعد حوالي  42كيلومتراً
تقع محمية جزر فرسان في القسم الجنوبي ّ
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المساحة اإلجمالية للمحميات
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نسبة مساحة المحميات
إلى مساحة المملكة
العربية السعودية ()2016

المساحة اإلجمالية للمحميات
البحرية ()2016

0.33%

1.35%
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نسبة مساحة المحميات
البحرية إلى مساحة
المملكة
العربية السعودية ()2016

نسبة مساحة األراضي التي
تغطيها الغابات ()2016

عدد حاالت ضبط حيوانات
وطيور ()2017

4.27%
نسبة المواقع الهامة للتنوع
البيولوجي لألرض والمياه
العذبة التي تغطيها المناطق
المحمية ،حسب نوع النظام
البيئي ()2016

تقوم المملكة بأداء الدور المنوطة بها وفق االتفاقيات
والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها فيما يخص االتجار
بالحيوانات والطيور حيث أن المملكة ال تسمح بتصدير أو استيراد
أو حتى عبور الحيوانات والطيور الحية أو النافقة إال باألوراق
الثبوتية الرسمية والدولية المتعارف عليها .وقد أدت الجهود
الكبيرة التي تبذلها المملكة بهذا الشأن إلى انخفاض عدد
الضبطيات للحيوانات والطيور في جميع المنافد من 470
ضبطية عام  2014إلى  119ضبطية عام .2017

المساحة :ألف كيلومتر مربع

الهيئة السعودية للحياة الفطرية
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الهيئة العامة لإلحصاء
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16
السالم والعدل والمؤسسات
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”جميع الحقوق التي تسعى البشرية لها من إسعاد البشر،
ومن رفع مستوى المعيشة ،ومن التراحم بين الناس،
ومن الشورى ومن حفظ حقوق اإلنسان من كل
المقاييس والمعايير التي يدعيها ويقول بها الناس
في هذا الزمان فهي محفوظة في كتاب اهلل وسنة
رسوله".

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز

143

ينسجم الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة مع العديد من األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة .2030
وفي هذا السياق ،فقد تبنت المملكة عدة استراتيجيات منها االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لتكون
إطار وطني شامل وفق منطلقات وأسس وآليات تُ عنى بتعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بشتى صوره ومظـاهره،
وتحصين المـجتمع السعودي ضد الفساد بترسيخ القيم الدينية واألخالقية والتربوية،وتوفير المناخ المالئم لنجاح خطط التنمية
وال سيما االقتصادية واالجتمـاعية منها .وتجدر اإلشارة إلى أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في ترتيـبها العـالمي في
مـؤشر مـدركات الفـساد لعام 2017م الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية،حيث تحتل المرتبة  57عالمياً من بين 180دولة
بتقدم  5مراكز مقارنة بترتيبها في عام 2016م.
كما تقوم المملكة بجهود كبيرة لمكافحة جميع أشكال العنف وسوء المعاملة وخصوصاً العنف ضد األطفال .وأثمرت هذه
الجهود عن تحقيقها تقدماً ملحوظاً في مجال حماية حقوق الطفل ،وإيجاد السبل التشريعية والتنفيذية لتوفير هذه الحماية
بعد مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل ،وإعداد العديد من الدراسات واالستراتيجيات منها الخطة االستراتيجية الوطـنية
للوقاية والتصدي للعنف األسري في المجتمع السعودي والتي أعدتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية .وتهدف الخطة
إلى تلبية احتياجات ضحايا العنف والمعنفين كسماح الزيارات العائلية واحتضان األطفال المعنفين ،باإلضافة إلى سد الفجوات
التشريعية وتحقيق االتساق بين كافة األنظمة الخاصة بالحماية االجتماعية ،وتحديث وتطوير اللوائح التنفيذية لنظامي الحماية
1
من اإليذاء وحماية الطفل.

ارتباط الهدف السادس عشر برؤية المملكة 2030

لجنة مكافحة الفساد

1

تم تشكيل لجنة ُعليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وعضوية
كل من:

رئيس أمن
الدولة

رئيس هيئة
الرقابة والتحقيق

النائب
العام

رئيس الهيئة
الوطنية لمكافحة
الفساد

رئيس ديوان
المراقبة العامة

مهام اللجنة
حصر المخالفات والجرائم واألشخاص والكيانات ذات العالقة في قضاياالفساد العام
التحقيق ،وإصدار أوامر القبض ،والمنع من السفر ،وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ،وتتبع األموال واألصول
ومنع نقلها أو تحويلها من قبل األشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ،ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى
تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب األحوال

ضمان تجاوب الجهات الحكومية مع مالحظات
عمالئها

اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق األشخاص والكيانات واألموال واألصول الثابتة
والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة األموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات واألصول باسم عقارات الدولة،
ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية
تعزيز قيم العدالة والشفافية

عدد ضحايا القتل العمد لكل مئة ألف نسمة ،بحسب الفئة العمرية ونوع الجنس ()2016

2

5
4

يقوم المركز االستراتيجي ألبحاث مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية برصد وتوثيق
شامل لحركة الجريمة في المملكة ،ودراسة مسببات السلوك اإلجرامي،وإعداد برامج
ومبادرات للحد من الجريمة ويوجد لدى المركز عدد من المبادرات المتعلقـة
بمكافحة الجريمة منها ”مبادرة برنامج الحد من الجريمة من خالل التصميم البيئي” والتي
تهدف إلى تعزيز الشعور باألمن لدى السكان ،ومبادرة برنامج الحد من الجريمة من خالل
التنمية االجتماعية والتي صممت لمعالجة العوامل االجتماعية و االقتصادية واستهداف
2
الظروف التي تشجع ارتكاب الجرائم.

3
2
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الذكور
اإلناث

 1االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
 2تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لعام  - 2017الهيئة العامة لإلحصاء
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المركز الوطني لقياس
أداء االجهزة العامة

مركز المعلومات الوطني
يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية .ويقدم المركز الدعم وخدمات
تقنية المعلومات لثالث عشر إمارة وأكثر من ( )40جهة تابعة لوزارة الداخلية على مدار الساعة ،باإلضافة إلى أكثر من ( )35جهة
حكومية التي أبرم معها المركز اتفاقيات لتبـادل المعلومات .ويساهم المركز في تهيئة البنية التحتية للحكومة اإللكترونية ،حيث
قدم المركز خدماته ألكثر من سبعة ماليين من المواطنين والمقيمين عبر بوابة الخدمات اإللكترونية (أبشر) .كما يوفر المركز
مباشرة أو من خالل شركائه االستراتيجيين .ومن أبرز المهام الرئيسة للمركز
مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية لقطاع األعمال
ً
التالي
تأمين أنظمة تقنية لجميع قطاعات وزارة الداخلية
تخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية ذات العالقة بمجال عمل المركز
التنسيق مع الجهات التقنية وتمثيل وزارة الداخلية في مجاالت تقنية المعلومات
مساندة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية في االستفادة من خدمات وإمكانيات المركز

النشأة والتأسيس
بناء على
أنشئ المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة «أداء» بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )3بتاریخ 1437 - 1 - 6هـً ،
توصية من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ،كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء .یعمل
مركز «أداء» على بناء مؤشرات أداء األجھزة العامة ،من خالل تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفایتھا
وفاعلیتھا ،وإصدار تقاریر دوریة عن مدى تحقق األھداف االستراتیجیة للجھة وحالة مؤشرات األداء ،ومدى تقدم المبادرات
نحو تحقیق رؤیة المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية

الرؤية المستقبلية

قياس أداء األجهزة العامة بمعاییر عالمية ،نحو أداء حكومي متميز ،ورؤية وطنية محققة

استندت االستراتيجية الرقمية 2019-2017م لمركز المعلومات الوطني إلى رؤية المملكة  2030وبرنامج التحول الوطني،
حيث تم تحديد ثالثة مرتكـزات أساسية لتوجهات المركز الداعمة لتحقيق الرؤية  2030وهي:

الكفاءة

األمن الوطني :وهو األساس لتحقيق التحول المنشود على المستويين االقتصادي واالجتماعي
البيانات الوطنية :تُ عد عامل نجاح أساس في تحقيق التحول الوطني المنشود
التحول الرقمي الوطنيُ :يعد عامل رئيس لتحقيق التحول االقتصادي واالجتماعي

المسؤولية

التعاون
الشفافية

المنظور االستراتيجي الثالث
العمليات الداخلية
الهدف العام

الهدف العام

تحقيق أكبر مساهمة ممكنة في نجاح التحول الوطني

تحقيق التميز التشغيلي والمالي ضمن أعلى المستويات األمن والحوكمة المؤسسية

األهداف المحددة

األهداف المحددة

المساهمة الفاعلة في
تحقيق رؤية المملكة 2030

اإلسهام في تعزيز رفاهية
المجتمع من خالل التميز
في الخدمات الرقمية
المتاحة للوطن

اإلسهام في تحقيق أعلى
مستويات األمن والحماية
والسالمة وتقليل المخاطر
على المستوى الوطني

تعزيز االستدامة وتحقيق
االتميز على المستويين
الخدمي والمالي

تعزيز فعالية البحث والتطوير
وابتكار منتجات وخدمات
جديدة

المحافظة على بنية تحتية
تقنية متميزة وعالية األداء
تواكب مستوى الطلي
وتدعم استمرارية الخدمات

تحقيق التميز في الخدمات
اإللكترونية ودعم التحول
الرقمي على المستوى
الوطني

تعزيز مركزية البيانات
كأصول وطنية وتحقيق
أعلى درجات الحماية
والخصوصية لها
واالستفادة منها

تعزيز تميز الخدمات
الحكومية واستمرارية
األعمال

تحسين مستوى الحوكمة
المؤسسية والفعالية في
إدارة اإلجراءات والخدمات

تحقيق أعلى مستويات األمن
والخصوصية للمعلومات
والحماية والسالمة لألصول
والمنشآت

االستغالل األمثل للتقنيات
الحديثة بما يالئم متطلبات
وتوجهات المركز

مهام مركز "أداء"
بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء األجهزة،
واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر

تعزيز فعالية إدارة البرامج
والمشاريع وتحقيق أعلى
فوائد ممكنة منها

المنظور االستراتيجي الثاني
العمالء والشركات

تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي
تواجه األجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها
واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها

المنظور االستراتيجي الرابع
المنظمات والقدرات البشرية
الهدف العام

الهدف العام

توفير منتجات رقمية ريادية تدعم تميز عمالئنا وتعزز شراكاتنا االستراتيجية

تطوير القدرات البشرية ضمن بيئة عمل منافسة ،آمنة ،وتحفز على التعلم والنمو

األهداف المحددة

األهداف المحددة

توسيع قاعدة عمالء
القطاعين العام والخاص
وتحسين مستوى رضاهم

توسيع قاعدة شركاء
األعمال وتعزيز العالقة
معهم لتحقيق أعلى قيمة
متبادلة

توفير خدمات وحلول رقمية
بأعلى مستويات األمن،
الجودة واالستمرارية

تحسين االنتاجية واستثمار
قدرات الموظفين بالشكل
األمثل

تحقيق أعلى درجات
االستقرار والتطور الوظيفي
لمنسوبي المركز

إتاحة منصات رقمية وطنية
تمكن العمالء والشركاء من
بناء وتشغيل خدمات وحلول
رقمية آمنة ومتميزة

تطوير مستوى معرفة
ومهارة وتأهيل العمالء
بشكل مستمر

تحسين فعالية التسويق
والتواصل مع العمالء
والشركاء وتعزيز الصورة
المؤسسية للمركز

تحفيز االبداع وتطوير
مستوى معرفة ومهارة
موظفي المركز بشكل
مستمر

تعزيز جاذبية بيئة العمل
وتطوير ثقافة المنظمة

استقطاب الكفاءات البشرية
المميزة والمحافظة عليها

نال المركز خمس جوائز في ملتقى أبشر في نسخته الرابعة وهي :جائزة شركاء دعم التحول الرقمي ،وجائزة تطبيقات
المحمول عن تطبيق أبشر في نسخته الجديدة ،وجائزة الخدمات األمنية عن نظام التعرف على الوجه ،وجائزة المبادرات
االستراتيجية عن نظام أبشر أعمال ،وجائزة التميز في وسائل التعريف بالخدمات عن مشاركة المركز في معرض جيتكس الدولي.
ممثال باإلدارة العامة لتطوير الموارد البشرية على شهادة الجودة األيزو  ،9001:2015وذلك بفضل قيام المركز
وحصل المركز
ً
بتفعيل تطبيق أنظمة الجودة في كافة إداراته وفروعه بهدف االرتقاء بمستويات جودة الخدمات التي يقدمها في الدعم
التقني لقطاعات وزارة الداخلية المختلفة والجهات الحكومية المستفيدة
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القيم في أداء

الثقة

األهداف االستراتيجية العامة
المنظور االستراتيجي األول
المساهمة الوطنية والمؤسسية

الدقة

نشر ثقافة قياس أداء األجهزة ومراجعته وتحسينه،
وتعزيز قدراتها في هذا المجال

إعداد التقارير عن نتائج أداء األجهزة ،التي يمكن
توظيفها في مراجعة وتحسين األداء الحكومي

دعم األجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها
االستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق
أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة

دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية
وتطويرها من خالل قياس جودة الخدمات
ورضا المستفيدين
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الهيئة العامة لإلحصاء

1

االستراتيجية الوطنية للتنمية اإلحصائية
أدت األزمات المتتالية في مجال الطاقة والغذاء واالقتصاد والمال التي شهدها العالم في اآلونة األخيرة إلى تزايد
ملحوظ من حيث الكم والكيف في طلب البيانات والمعلومات االحصائية ،كان لقطاع اإلحصاء والمعلومات بالمملكة
العربية السعودية حظاً وافراً منه ،وذلك نظراً للمكانة البارزة التي تتمتع بها المملكة في المنظومة الدولية والدور
األساسي الذي يلعبه على الصعيدين اإلقليمي والدولي .كما أن التقدم الملحوظ لتقنيات المعلومات واالتصاالت أدى
إلى التسريع بالطلب على معلومات إحصائية تتسم باآلنية والشمولية والموثوقية والمرونة .وعلى الصعيد الوطني فإن
التطوير المستمر للمسار التنموي في المملكة يحتاج هو اآلخر إلى إحصاءات أكثر دقة وشمولية وآنية لدعم صنع القرار
ورسم السياسات ورصد مدى التقدم وتقييم اآلثار واألداء.

عمال
كانت بداية العمل اإلحصائي في المملكة العربية السعودية منذ مرحلة مبكرة في عام (1349هـ) الموافق (1930م) ،وأصبح
ً
منظماً يستند في مرجعيته النظامية واإلدارية والفنية إلى نظام اإلحصاءات العامة الصادر بمرسوم ملكي .لقد عمل نظام اإلحصاءات
مركزيا لإلحصاءات) وبين
العامة على تنظيم قطاع اإلحصاء من خالل ضبط العالقة بين مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات (جهازً ا
ً
الجهات األخرى ،بهدف تفعيل العمل اإلحصائي وشموله ،وتعميـق أثره في التخطيـط ،وتعزيز الوعي اإلحصائي.

المحاور االستراتيجية وأهم األهداف:

المهام الرئيسة

تلبية جل احتياجات المستخدمين بتوفير
بيانات ومعلومات إحصائية سهلة االستخدام
وفي التوقيت المناسب باالضافة إلى
الحفاظ على مستوى عال من رضا
المستخدمين.
تنفيذ العمل
اإلحصائي

تزويد الجهات
باإلحصاءات الرسمية

جمع البيانات
والمعلومات اإلحصائية

استخدام أحدث التقنيات في كل
العمل اإلحصائي.

إعداد النشرات
والتقارير اإلحصائية

تقديم العمل
اإلحصائي والخدمة
االستشارية والفنية

استخدام
البيانات
والمعلومات
اإلحصائية

التقنيات
الحديثة

تطوير السجالت اإلدارية وتحسين العمليات
الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث
باإلضافة إلى تطبيق أحدث المعايير
واألساليب والتصانيف في جمع وتحليل
ونشر البيانات.
إنتاج البيانات
والمعلومات
اإلحصائية

الحوكمة

توطيد المبادئ التي تحكم عمل
قطاع اإلحصاء والمعلومات وإرساء
ثقافة اإلدارة القائمة على النتائج.

االتصال
والتوعية

إيجاد نظام مركزي
للمعلومات
اإلحصائية

تعزيز المعرفة اإلحصائية في المجتمع من
خالل التعليم والتوعية باإلضافة إلى إرساء
ثقافة االتصال لدى الفاعلين في قطاع
اإلحصاء والمعلومات.

تقديم الخدمات
اإلحصائية

نقل المعرفة

إعداد األدلة والتصنيفات
اإلحصائية الوطنية
 1الهيئة العامة لإلحصاء

148

إعداد االستراتيجية الوطنية
للعمل اإلحصائي

الرصد والمتابعة

تطبيق المعايير
الدولية

اإلشراف على تكوين منظومة
شاملة ِم ْن قواعد البيانات
اإلحصائية
الهيئة العامة لإلحصاء
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المسيرة اإلحصائية
مسيرة العمل اإلحصائي خالل الخمسين سنة الماضية

1
ما قبل عام
1390
هجري

1390 - 1399
هجري

2

1

3

1400 - 1409
هجري

برنامج البيانات اإلحصائية
الوطنية (مصدر)
خطة التنمية
العاشرة
1436 - 1441
هجري

1410 - 1420
هجري

6
4

5
1421 - 1435
هجري

1

خالل المرحلة األولى من مسيرة العمل اإلحصائي تم حصر السكان والمباني والمؤسسات لكافة مناطق المملكة وبناء
تقديرات ومؤشرات إحصائية أهمها تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي وتم أيضاً حصر عيني للمؤسسات الخاصة.

2

خالل المرحلة الثانية من مسيرة العمل اإلحصائي تم تنفيذ عدد من المسوحات من أهمها،تنفيذ التعداد العام للسكان
والمساكن للعام الهجري  ،1394وتم تنفيذ تعداد المؤسسات للعام الهجري  1396باإلضافة إلى العديد من البحوث
اإلحصائية بالعينة وبحوث لإلنفاق االستهالكي.

3

خالل المرحلة الثالثة من مسيرة العمل اإلحصائي تم توسيع دائرة شمول البحوث والمسوحات وتنفيذ بحث اإلنفاق
االستهالكي على عشرة مناطق في المملكة ،وتم اجراء التعداد االقتصادي للعام الهجري1401باإلضافة إلى التعداد
الزراعي في العام الذي يليه ،وتم تطوير نطاق إعداد وإصدار األرقام القياسية لتكلفة المعيشة حيـث أصبحت تُ صدر شهريا.

4

خالل المرحلة الرابعة من مسيرة العمل اإلحصائي تم تنفيذ عدد من المسوحات من أهمها،تنفيذ التعداد العام للسكان
والمساكن للعام الهجري  ،1413وتم البدء بتطبيق نظام الحسابات القومية طبقاً لخطة تنفيذية متعددة المراحل ،وتم خالل
المنسق لتصنيف بيانات إحصاءات التجارة الخارجية.
العام الهجري  1414تنفيذ تعداد المنشآت والبدء باستخدام النظام ُ

5

خالل المرحلة الخامسة من مسيرة العمل اإلحصائي تم تنفيذ عدد من المسوحات من أهمها،تنفيذ التعداد العام للسكان
والمساكن للعام الهجري  ،1425وتم توحيد الفترة الزمنية للتعداد لتكون عشرية وتم تنفيذ تعدادين اثنين للمنشآت
والبدء بتطبيق نظام الحسابات القومية وتطوير برامج األسعار واألرقام القياسية باإلضافة إلى البدء بتصميم نظام مركزي
للمعلومات يرتبط آلياً بجميع األجهزة الحكومية.

6

تهدف خطة التنمية العاشرة إلى تيسير الحصول على البيانات والمعلومات اإلحصائية بالجودة والتوقيت المناسبين ،وضمان
تلبيتها الحتياجات المستخدمين باإلضافة إلى تأمين بنية إحصاء تحتية بجودة عالية و تعزيز المعرفة اإلحصائية والوعي بأهمية
اإلحصاءات لدى المجتمع،وتحديث أنظمة العمل في قطاع اإلحصاء والمعلومات ،واستقطاب ذوي الكفاءات وتعزيز قدرات
العناصر البشرية ،وانتظام صدور البيانات والتقارير الدورية.

برنامج البيانات اإلحصائية الوطنية «مصدر » هو برنامج طموح تقوم الهيئة العامة لإلحصاء بتنفيذه بهدف بناء قاعدة
بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات اإلحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية إلنتاج التبويبات
والمؤشرات والتحليالت التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتستخدم كمرجع إحصائي لدعم
اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة.

هدف البرنامج
بناء قواعد بيانات إحصائية وطنية مقرها الهيئة العامة لإلحصاء

طريقة استقاء البيانات األولية
الهيئة العامة لإلحصاء

الوزارات

الهيئات

الهيئة العامة
لإلحصاء

المؤسسات
المالكة
والمنتجة
للبيانات

يتم استقاء البيانات األولية التي يحتاجها البرنامج من خالل الربط بين الهيئة وعدد  33جهة حكومية من وزارات وهيئات
ومؤسسات مالكة ومنتجة للبيانات اإلحصائية بحيث تتجمع هذه البيانات على شكل معلومات قابلة لالستخدام في
نظام معلومات متكامل يدعم اتخاذ القرار للوزارات ومتخذي القرارات في المملكة العربية السعودية ويوفر آليات تواصل
شاملة ومتجانسة للمستخدمين لالطالع على المعلومات واتخاذ القرارات

المنتجات اإلحصائية
تطبيقات الهواتف الذكية للمؤشـرات اإلحصائية
تطبيقات على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية للمؤشرات اإلحصائية بشكل تفاعلي وبتواصل مباشر بين مستخدمي
األجهزة الذكية والهيئة.
بوابة البيانات اإلحصائية التفاعلية
البوابة اإللكترونية الرئيسة والتي تحتوي على المؤشرات اإلحصائية والبيانات الوصفية مجمعة ومبوبة في واجهات
رسومية تفاعلية ورسوم بيانية يمكن تخصيصها بحسب المستخدم واستعراضها وتحميلها بصيغ متعددة.
بوابة البيانات التفاعلية للجهات
بوابة الكترونية تفاعلية خاصة بالجهات المستفيدة من البيانات ،تحتوي البوابة على المؤشرات الخاصة بالجهة مبوبة في
واجهات رسومية تفاعلية.

الرؤية المستقبلية
قطاع إحصائي ومعلوماتي كفؤ وفعال يلبي احتياجات المستفيدين بمهنية
وجودة عالية ويتمتع بمصداقية.

الخدمة الذاتية للبيانات باني المؤشرات
خدمة ذاتية للبيانات يقوم من خاللها المستخدم ببناء جداوله ورسومه البيانية.
تبادل البيانات مع الجهات المستفيدة
خدمة تبادل البيانات والبيانات الوصفية مع الجهات ذات العالقة.
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”كما أننا سائرون إلى تحقيق التضامن العربي
واإلسالمي بتنقية األجواء وتوحيد الصفوف لمواجهة
المخاطر والتحديات المحدقة بهما .ويصاحب ذلك كله
العمل من أجل تحقيق األمن واالستقرار في العالم،

17
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط
الشراكة العالمية من أجل
التنمية المستدامة

152

وإرساء مبدأ العدالة والسالم ،إلى جانب االلتزام بنهج
الحوار وحل الخالفات بالطرق السلمية ،ورفض استخدام
القوة والعنف ،وأي ممارسات تهدد األمن والسلم
العالميين“.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز
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تتعاون المملكة العربية السعودية مع المجتمع الدولي للتصدي للمصـاعب االقتصادية واالجتماعية والبيئـية التي
تواجهها العديد من الدول النامية ،حيث تولي أهمية كبرى لدعم الجهود التنموية في الدول النامية ،ومن هذا المنطلق
تحرص الـمملكة على الـمساهمة ودعم هذه الدول في شتى المجاالت المختلفة.

بنـاء الـقـدرات

وشهدت الـسنوات األخيـرة زيـادة كـبيـرة فـي حجم الـمساعدات السعوديـة لـتصل إلى  143.4مليـار ر.س ( 38.24مليار
دوالر) خالل الفترة  2012وحتى 2017م وهو ما يمثل نسبة  1.9في الـمائة من الناتج الـقومي للـمملكة ،لتأتي بـذلك
في المركز الرابع ضمـن قـائمة أكـبر البلدان الـمانحة بعد كل من الـواليات الـمتحدة األمـريكية والـمملكة الـمتحدة
وألـمانيـا .وكنسبة من الدخـل القـومي اإلجمالي ،جاءت الـمملكة في المركز األول من بين الدول عام  2014م بنسبة
تفوق بدرجة كبيرة الـنسبة الـمستهدفة والـموضوعة من قـبل األمـم الـمتحدة الـمقدرة ب  0.7في الـمائة من الـدخـل
1
القومي اإلجمالي.

1

38.24

مليار دوالر حجم
المساعدات السعودية
خالل الفترة 2012
حتى2017

ترتيب المملكة في
تقديم المساعدات
اإلنمائية كنسبة من
الدخل القومي
اإلجمالي ،عام 2014

40

دولة ٌقدمت لها مساعدات
إنمائية رسمية بأكثر من
مليار دوالر منذ انشاء مركز
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية ،عام 2015

تقوم المملكة بتمويل العديد من البرامج االقتصادية واالجتماعية والبيئية والبرامج الخاصة بالمؤسسات العامة وبرامج
التكيف الهيكلي التي تنفذها الدول النامية بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .ويهدف هذا التمويل إلى
مساعدة الدول النامية على التغلب على عدد من المشكالت االقتصادية التي تعيق برامجها التنموية من خالل تقديم
قروض ميسرة في قطاعات إنتاجية محددة .ويساهم التمويل في تعزيز ميزانيات الدول المقترضة ومواجهة حاالت العجز
في ميزان المدفوعات والركود االقتصادي ،والعمل على إيصال االقتصاد إلى حالة من االستقرار بمعالجة االختالالت
االقتصادية والمالية والنقدية وتحقيق نمو اقتصادي مستمر من خالل إجراء تعديالت على بنية االقتصاد الوطني .باإلضافة
إلى إسهامه في استثمارات تلك الدول من خالل تطوير شبكات النقل ،ودعم قطاعات البنية االجتماعية ،والصناعة
والطاقة ،وبرامج البحث والتطوير والتكنولوجيا الحديثة ،وتوفير المعدات الالزمة لتلك القطاعات لتحسين أداء المؤسسات
العـامة ،وتقديم الخدمـات االستشارية والفنية الالزمة.

500

مليون دوالر لتمويل خطة
االستجابة االنسانية لليمن لعام
ُ 2018منحت من قبل المملكة
العربية السعودية إلى األمم
المتحدة خالل مؤتمر المانحين لليمن
في جنيف

بلغ عدد الدول التي استفادت من برامج دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والبرامج
الخاصة بقطاع المؤسسات العامة وبرامج التكيف الهيكلي ( )16دولة منها ( )14دولة
إفريقية ودولتين آسيويتين ،وبلغ إجمالي تكلفة تمويل البرامج ( )465.1مليون ر.س
( 124.03مليون دوالر)

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

حققت برامج دعم التنمية االقتصادية والتكيف الهيكلي األهداف الرئيسة التالية:

أسس مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية عام 2015م ليكون الذراع اإلنساني واإلغاثي للمملكة.وقدم
المركز منذ تأسيسه مساعدات ألربعين دولة ،وبلغت قيمتها اإلجمالية  3.918مليار ر.س (1.045مليار دوالر) ،أكثر من
 70%منها مساعدات إنمائية رسمية .وغطت هذه المساعدات قطاعات األمن الغذائـي والصحة والتعليم والمياه
واإلصحاح البيئي واإليواء والمواد غير الغذائية والخدمات اللوجيستية والتغذية والحماية والتعافي المبكر واالتصاالت
في حاالت الطوارئ وغيرها من القطاعات.
ً
ً
كبيرة الستضافة الالجئين من العديد من الدول
جهودا
تحرص المملكة على تعزيز العمل اإلنساني ،وتبذل
التي تمر بأزمات إنسانية ،حيث بلغ عددهم

5,611,911
ً
يمنيا

262,573
ً
سوريا

تحقيق النمو

االقتصادي

249،669
ً
ميانماريا

الوصول إلى

تخفيض
التضخم

بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة إلى اليمن خالل السنوات الثالث الماضية أكثر من 5.79مليار
ر.س ( 1.543مليار دوالر) كما نفذ المركز  260مشروعاً استهدفت األمن الغذائي ،والالجئين ,ومكافحة الكوليرا ،والمياه,
والصرف الصحي ودعم البنك المركزي
ساهمت المملكة في مشاريع للتعليم في  32دولة حول العالم ،بلغ عددها  132مشروعاً وإجمالي تكلفتها أكثر من
 18،77مليار ر.س ( 5مليارات دوالر) ،واستفاد منها أكثر من مليوني نسمة و 393,000طالباً

توازن ميزان

المدفوعات

إنقاذ البنوك

تحسين استخدام

فتح أسواق البلدان

الدائنة للدول

الموارد االقتصادية

النامية أمام منتجات

النامية

للدولة

الدول المتقدمة
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تقدم الممـلكة المسـاعدات عن طريق الـتعاون اإلنمائي الثنائي مع الدول النامية المسـتفيدة مـن خالل وزارة المالية
والجهات األخرى مثل :الصندوق السعودي للتنمية ،ومركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ،وكذلك عن طريق
سواء اإلقليمية منها أو الدولية ،والمنظمات المتخصصة .وقد بلغ ما
المؤسسات والهيئات التمويلية المتعددة األطراف
ً
قدمته المملكة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية حوالي  14.6مليار دوالر للمساهمة في تمويل ( )635مشروعاً
إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً في ( )83دولة وذلك حتى نهاية عام  .2017كما تجدر اإلشارة إلى أن المملكة تُ عد في
طليعة الدول من حيث نسبة تحويالت العاملين الوافدين ،فبحسب النشرة اإلحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
السعودي (ساما) حيث نسبة تحويالت العاملين الوافدين ،بلغت جملة تحويالت الوافدين العاملين في المملكة
حوالي  151.9مليار ر.س ( 40.5مليار دوالر) خالل عام  2016م.
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مشاريع مولتها المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة البديلة
سـاهمت المملكة العربية السعودية من خالل توقيع  15اتفاقية قرض لتمويل بناء وتحسين  11سداً إلنتاج الطاقة
الكهرومائية تشمل تحويل مسارات األنهار وبناء مصـدات وسدود ومولدات لتحويل القوة المائية إلى مصـدر للطاقة
مستدام ومتجدد ونظيف .وقد بلغ إجمالي القروض المقدمة لذلك  2.4مليـار ر.س ( 640مليون دوالر) تعادل نسبة
 22.08%من إجمالي قروض القطاع ،حيث تم تنفيذ  4مشاريع في قارة آسيا من خالل توقيع  6اتفاقيات قروض بلغت
قيمتها اإلجمالية  1.1مليار ر.س ( 293.33مليون دوالر) ،و 7مشاريع في قارة إفريقيا نفذت من خـالل توقيع  9اتفاقيات
قروض بلغت قيمتها اإلجمالية  1.2مليار ر.س ( 320مليون دوالر).

الصندوق السعودي للتنمية
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التجارة
تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد سوق حرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث تستحوذ على
حصة قدرها  25%من الناتج المحلي اإلجمالي للدول المنطقة ،وال سيما أن موقعها الجغرافي يوفر لها سهولة الوصول
إلى أسواق التصدير ،في كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

تدعم المملكة الشركات الوطنية من خالل فتح آفاق جديدة لها في
الدول النامية ،وتمكين رأس المال من االنتشار في جميع مناطق
العالم من خالل إقراض مشاريع تسهم في جذب المستثمر السعودي
لتلك الدول كمشاريع الطاقة والمياه للمستثمرين بالقطاع الزراعي.

اتساق السياسات
تحرص المملكة على حضور االجتماعات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية لتعزيز اتساق أهداف التنمية المستدامة مع
الخطط واالستراتيجيات اإلقليمية والدولية ،حيث شاركت في وضع اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية
المستدامة تحت مظلة جامعة الدول العربية .ويهدف اإلطار إلى دعم مجهودات الدول العربية في تنفيذ خطة التنمية
المستدامة  2030من خالل إعداد ومواءمة االستراتيجيات الحالية لدول المنطقة وإيجاد اآلليات الالزمة لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة .،كما تؤدي المملكة دوراً
فاعال في مجموعة العشرين ،حيث ستستضيف قمة قادة مجموعة العشرين
ً
لعام 2020م والذي يطرح مواضيعاً لتعزيز التعاون ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشير المواءمة بين األهداف االسـتراتيجـية لرؤية المملكة  2030إلى وجود ارتباط بين
الهدف السابع عشـر من أهداف التنمية المستدامة مع األهداف االستراتيجية للرؤية التالية:

وتقدم المملكة حوافر لجذب المشترين لمنتجاتها عبر برنامج الصادرات السعودية ،حيث تم اعتماد مبلغ  72مليار ر.س
( 19.2مليار دوالر) لدعم برنامج تحفيز الصادرات وتعزيز تمويل الصادرات ومبادرة اإلقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة.ويسهم البرنامج في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر للمملكة وجعـلها مركزاً عالمياً للدعم اللوجستي
والنقل وفتح المجاالت أمام الصناعات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الدول وخاصة الدول النامية التي ال زالت بحاجة
إلى السلع والخدمات.
وتعد المملكة أحد األعضاء المؤسسين للبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية الذي ُأنشئ حديثاً  .وتقوم المملكة
بالمساهمة في وضع الترتيبات السياسية والتنسيقية في بلدان البريكس (بنك البريكس اإلنمائي قيد اإلنشاء) ومنتدى
حوار الهند والبرازيل وجنوب إفريقيـا الذي سـاهم في تـسريع اتفاقات التجارة الحرة ،وتشجيع االستثمار في مصادر الطاقة
النظيفة مثل الوقود الحيوي .كما تسعى المملكة مع الدول العربية األخرى إلى تعزيز الروابط مع بلدان أمريكا الجنوبية
وإفريقيا لزيادة التبادل التجاري معها واالستثمار .وتمثل المملكة وحدها نحو  64في المائة من المساعدات اإلنمائية
الرسمية العربية التي ُقدمت إلى إفريقيا من  1973إلى  2008م.
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جذب االستثمار
األجنبي المباشر

بناء شراكات اقتصادية
استراتيجية من خالل صندوق
االستثمارات العامة

تطوير العالقات االقتصادية
مع الشركاء العالميين

تطوير العالقات
االقتصادية اإلقليمية
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أمثلة على شراكات
المملكة العالمية
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
صندوق العيش والمعيشة شراكة نوعية بين المملكة العربية السعودية ,اإلمارات العربية
المتحدة ,البنك اإلسالمي للتنمية ,مؤسسة بيل ومليندا غيتس.
تسـاهم المملكة العربية الـسعودية ممثلة في مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
في صندوق العيش والمـعيشـة بمبلغ  100مليون دوالر ،شراكة نوعية بين المملكة واإلمارات
العربية المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسـة بيـل ومـلينـدا غيتس .ويبلغ رأس مال
الصندوق  9.3مليار ر.س ( 2.48مليار دوالر) ،ويركز على مكافحة الفقر وتوفير سـبل الـعيش
والـمعـيشة في الخمس سنوات القادمة في  32دولة منها  26دولة من الدول األقل نمواً
و 6دول منخفضة ومتوسطة الدخل .ويهدف الصندوق إلى تمكين الدول المستفيدة من
القضاء على األمراض المعدية ومكافحة شلل األطفال ،وتقوية وتعزير الرعاية الصحية األولية،
ودعم مشاريع األسر الزراعية الصغيرة المنتجة ،ودعم قطاع البنية التحتية وتوليد ونقل الكهرباء
للـمجتـمعـات الريفية ،ومشاريع إمداد المياه والصرف الصحي وغيرها من مشاريع دعم العيش
1
والمعيشة.

مؤسسة األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية)
تسعى مؤسسة األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» منذ تأسيسها عام  2011إلى أن تكون داعمة للتغيير
اإليجابي في الـمملكة الـعربية السـعودية ،مما ّ
يمكن من استكشاف طاقات الشـبـاب واستثمـارها وتنـميتها ُليصبـحوا
متمكـنين من الـقيادة في ظل االقتصـاد الجديد .تلتزم مؤسسة مسك الخيرية بتمكين الشباب من خالل
فعالين
أعـضـاء ّ
ّ
الرامية إلى التغيير ضمن أربعة محاور أساسية ،وهي التعليم والتدريب ،واالبتكار والتقنية ،والثقافة والفنون،
المبـادرات
ّ
كبيرا للشباب في المملكة العربية السعودية
داعما
نشئت مؤسسة مسك الخيرية لتكون
واإلعالم الرقمي اإلبداعي .اُ ِ
ً
ً
والعالم أجمع من خالل مراكزها ومبادراتها وبرامجها التي تهدف إلى إحداث التغيير.

التغيير للتمكين
التغيير بالعلم والمعرفة

إبتداء من مرحلة رياض
تسعى مؤسسة مسك الخيرية إلى تنمية رأس المال البشري وتمكينه عبر المراحل العمرية المختلفة
ً
األطفال وحتى المرحلة الثانوية .باإلضافة إلى التعليم الجامعي والتعليم العالي وزمالة مسك والبرامج التدريبية .وذلك من
خالل المؤسسات والمبادرات والبرامج التعليمية التي تعقدها مؤسسة مسك الخيرية.
األثر في عام  ،2017امتدت مؤسسات مسك التعليمية ومبادراتها لتطور مهارات  5,721شاباً وشابة حول المملكة ،حيث شارك  2,128منهم في 11
إبتداء من رياض األطفال وحتى المرحلة الثانوية ،و 58طالباً وطالبة في مرحلة الدراسات العليا.
برنامج تدريبي ،و 3,508طالب وطالبة في المراحل الدراسية
ً

منصة المساعدات السعودية

2

تم إنشاء منصة المساعدات السعودية عام  2018من قبل مركز الملك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية ،وهي منصة شاملة لمساعدات المملكة العربية السعودية اإلنسانية
والتنموية والخيرية المقدمة لدول العالم .حيث تم إنشائها لتسجيل المشاريع والمساهمات
اإلنسانية والتنموية والخيرية بناء على المعايير الدولية في التسجيل والتوثيق المعتمدة
لدي لجنة المساعدات اإلنمائية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،ومنصة التتبع المالي
لألمم المتحدة ،ومبادئ الشفافية الدولية .وتعتبر المنصة مثال ُيحتذى به في إحداث اتساق
السياسات بين الجهات المانحة السعودية في مجال التنمية المستدامة حيث توفر كل
البيانات الخاصة بالمساعدات اإلنسانية والتنموية والخيرية المقدمة من المملكة.

التغيير باالبتكار والتقنية

تسعى مسك االبتكار إلى تمكين الشباب من اإلبداع في رسم مستقبل العالم ونيل الصدارة في خلق األفكار وتطويرها.
تدعم مسك االبتكار والمبدعيين الرقميين ومقدمي الحلول الرقمية والرواد الرقميين بالتركيز على خمس تقنيات،وهي
الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وانترنت األشياء والذكاء االصطناعي واألمن اإللكتروني والبرمجة الحاسوبية.
األثر السعودية تبرمج هي مبادرة من مؤسسة مسك الخيرية بالتزامن مع ساعة البرمجة .وهي حملة إعالمية مقدمة بواسطة  code.orgونجحت مسك
االبتكار في تمكين أكثر من  300ألف شاب وشابة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع  4,411مدرباً ومدربة في أكثر من  100مدينة خالل مدة
 30يوماً  ،حيث تعلم الشباب والشابات خالل هذه المبادرة أساسيات البرمجة واإلبداع التقني من خالل منصات متنوعة كالمنابر اإللكترونية واللقاءات
المباشرة ومسابقات الروبوتات .وحصلت على المستوى الرابع عالميا في تفعيل ساعة البرمجة من ناحية أداء المشاركين وتفاعلهم مع ساعة البرمجة .كلنا
أونالين أطلقت مؤسسة مسك الخيرية هذه المبادرة بالتعاون مع شركة جوجل العالمية ووزارة التعليم السعودية ،إذ استفاد من البرنامج  20,326طالب
وطالبة حول المملكة في استخدام اإلنترنت والمنصات اإللكترونية بإيجابية وآمان وتعزيز المحتوى النَّ افع.

التغيير بالفن والثقافة

المركز الدولي لمكافحة اإلرهاب

3

تم انشاء مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب عام 2011م بناء على دعوة الملك عبداهلل
بن عبدالعزيز – رحمه اهلل  -المجتمع الدولي إلنشاء مركز دولي لمكافحة اإلرهاب من
أجل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة اإلرهاب ودعم الدول األعضاء في تنفيذ االستراتيجية
العالمية لمكافحة اإلرهاب ،حيث أنشىء المركز بمساهمة مالية بمبلغ  10ماليين دوالر
قدمتها المملكة العربية السعودية إلى األمم المتحدة ،كما قدمت المملكة عام 2014م
منحة بمبلغ إضافي قدره  100مليون دوالر للمساعدة في تمويل أعمال المركز ،ويهدف
المركز إلى تعزيز تنفيذ ركائز استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب على
نحو شامل ومتكامل ،وذلك بوضع خطط تنفيذ على الصعيدين الوطني واإلقليمي
الستراتيجية مكافحة اإلرهاب .كما يقوم المركز بتنفيذ مبادرات تهدف إلى تعزيز التعاون
الصعد الوطنية
الدولي لمكافحة اإلرهاب ،وتعزيز التعاون بين مراكز مكافحة اإلرهاب على ُ
واإلقليمية والدولية ،حيث دعم المركز ونفذ أكثر من  30مشروعاً لبناء القدرات في جميع
أنحاء العالم.
 1مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
 2الموقع اإللكتروني لمنصة المساعدات السعودية
 3المركز الدولي لمكافحة اإلرهاب
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تمكن مؤسسة مسك الخيرية الشباب السعودي من تحريك عجلة الفنون في المملكة العربية السعودية من خالل تهيئة
الساحة للمواهب الشبابية اإلبداعية في التعبير عن اآلراء واألفكار بمختلف أشكال الفن .وتؤمن مؤسسة مسك الخيرية
قدما
بأن الفنانين من الشباب السعودي سيبهرون العالم أجمع بأعمالهم وإبداعاتهم ،لذا تسعى إلى تمكينهم من المضي ً
اإلبداعية.
نحو الساحة العالمية عبر مؤسساتها ومبادراتها
َّ
األثر نجحت مؤسسة مسك الخيرية عام  2017في تمكين  116فنان وفنانة سعوديين وما يتجاوز  150ألف من المهتمين في مجالي الثقافة والفنون
خالل أكثر من  11معرض فني في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا .وتم عرض أكثر من  250قطعة فنية تعكس
الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية.

التغيير باإلبداع في االعالم الرقمي

ِّ
يمكن اإلعالم اإلبداعي في مسك الشباب من اكتساب المعارف والمهارات وإدراك إمكاناتهم في فنون رواية القصة
وعلومها ،باإلضافة إلى مجاالت اإلعالم اإلبداعي األخرى كاإلعالم الرقمي واالجتماعي وصناعة األفالم واإلنتاج
اإلعالمي إلثراء المحتوى العربي والمشهد الرقمي اإلبداعي.
بلدين بمشاركة أكثر من  30من
األثر نجحت مبادرات مسك لإلعالم اإلبداعي في تمكين أكثر من  350ألف شاب وشابة من خالل أربع مبادرات في َ
القادة في مجال اإلعالم اإلبداعي .باإلضافة إلى ذلك ،تم إنتاج عدد من سلسالت الرسوم المتحركة بالتعاون مع منتجي أفالم عالميين.

التغيير عالميا لتمكين الشباب

ومددت آفاقها خارج حدود المملكة العربية السعودية لتمكين الشباب حول
وسعت مؤسسة مسك الخيرية نطاق آثارها
َّ
ّ
ومنصاتها الهادفة إلى التغيير اإليجابي.
مبادراتها
خالل
من
الجديد
االقتصاد
فعالين في
َّ
العالم ليصبحوا أعضاء َّ
األثر خالل عام  ،2017شارك  7,700من القادة الشباب و  600منظمة غير حكومية من  75بلد في مبادرات مسك العالمية .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم
بمنَ ح قدرها  100ألف دوالر أمريكي لتطوير أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع.
مؤسسة مسك الخيرية الدعم إلى  100مبتكر حول العالم ِ
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مبادرات وبرامج
يضم منتدى مسك العالمي الذي انطلق ألول مرة في عام  2016القادة والمبدعين والمفكرين من جيل الشباب مع
ويعقد منتدى مسك العالمي بالشراكة مع
مبدعين عالميين تحت سقف واحد الستكشاف سبل مواجهة تحدي التغييرُ .
جامعات عالمية رائدة وشركات بارزة لمناقشة أربعة محاور أساسية من خالل الجلسات الرئيسة في “الميدان” وتوفير
سعيا لبناء
البرامج التدريبية المكثفة في قسم “الحوارات العميقة” وتقديم ورش العمل في قسم “ورش المهارات”،
ً
المعرفة العملية في المواضيع التالية :إعادة تعريف الكينونة البشرية ،والقوى واالتجاهات المؤثرة على المستقبل
المهني ،والتخطيط للمدن الذكية والمستدامة ،وكيفية بناء حياة مديدة وسعيدة.
يجمع منتدى مسك وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للشباب ،قرابة  400من قادة العالم ومسؤولي األمم المتحدة
والقطاعين العام والخاص باإلضافة إلى القادة الشباب والطالب ورواد األعمال االجتماعيين .ويهدف إلى تحقيق أهداف
التنمية المستدامة من خالل تعزيز التفاهم بين الثقافات والتسامح واالحترام المتبادل وأخالقيات المواطنة وتقاسم
المسؤوليات.

تحديات مسك الكبرى بالتعاون مع بيل ومليندا غيتس
تحديات مسك الكبرى بالتعاون مع بيل وميليندا قيتس هو تعاون بين مؤسسة مسك الخيرية ومؤسسة بيل ومليندا
غيتس ،حيث ستستمر هذه المبادرة لمدة ثالث سنوات .وهي أكبر مبادرات مسك العالمية والمبادرة ما زالت فعالة،
لتحويل األفكار الالمعة إلى عمل ملموس.تهدف تحديات مسك الكبرى إلى مساعدة الشباب على تغيير العالم من خالل
العالمية التي يواجها الشباب ،وتمكين الشباب بالمهارات
للتحديات
تمكينهم من إيجاد الحلول اإلبداعية غير المسبوقة
َّ
َّ
التي يحتاجونها للنجاح في اقتصاد المعرفة ،والهام الشباب بمواجهة المصاعب األكثر تحدياً  ،وتطوير وتفعيل جيل جديد
من القادة الذين لديهم القدرة على تحويل مجتمعهم وتغيير العالم.

التغيير بالشراكات العالمية
تدرك مؤسسة مسك الخيرية بأن الفرص ال حدود لها .لذا ،تتعاون مؤسسة مسك الخيرية مع كبرى الجهات العالمية من
الجامعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية لرسم آفاق جديدة للشباب ليزدهروا ويبدعوا ،ولتحقيق رؤية مؤسسة
مسك الخيرية التي تركز على التعليم والتدريب والتقنية والعلوم ،والثقافة والفنون ،واإلعالم الرقمي اإلبداعي.

برامج التدريب والزمالة المتعددة في أكثر من  20جامعة عالمية
العملية ذات
الرامية إلى تمكين الشباب من اكتساب المعارف
ّ
تقدم مؤسسة مسك الخيرية طائفة واسعة من البرامج ّ
القيادية والصحافة والتصميم الرقمي والتعليم التقني وتنمية
المستوى العالمي ،وتغطي تلك البرامج مجاالت التنمية
ّ
العالمية.ص ِّممت زمالة مسك لألخذ بأحالم الطالب والطالبات وطموحاتهم
المهارات البرمجية في أضخم الجهات
ُ
سعيا لتوفير األدوات الالزمة لتغيير مستقبلهم تحت شعار أكاديميون مؤثرون.
وذلك
وتحويلها إلى خطط تنفيذية فريدة،
ً
أكثر من  2126مستفيد من برامح التدريب في عام  2017فقط واألرقام في ازدياد ،أكثر األعداد استفادة هو من
برنامج يوداستي وتهدف هذه المبادرة (برنامج يوداستي) لبناء المعرفة والمهارة التقنية المطلوبة في سوق العمل لدى
الشباب والشابات السعوديين .لذلك تعتبر هذه الشراكة خطوة سباقة لرفع المهارة التقنية للباحثين عن فرص العمل في
هذا المجال في المملكة .والتي بدورها ستكون ذات أثر فعال على شبابنا ووطنا أجمع

برنامج كلنا اونالين بالتعاون مع قوقل
تسعى مؤسسة مسك الخيرية من خالل برنامج كلنا اونالين إلى تعزيز الوعي الرقمي وثقافة االستخدام اآلمن لإلنترنت لدى
الطالب والطالبات وتشجيعهم على نشر اإليجابية من خالل الوسائل التعليمية التفاعلية
برنامج كلنا اونالين قام بتدريب أكثر من  20،000طالب وطالبة على مستوى المملكة في عام  2017بالتعاون مع قوقل

مبادرة السعودية " تبرمج"
السعودية “تبرمج” ،مبادرة من مؤسسة مسك الخيرية بالشراكة مع مايكروسوفت والتي تستهدف الشباب والشابات
بالمملكة .وقد تم تصميم المبادرة إلزالة الغموض حول البرمجة وتشجيع الجميع على تعلم األساسيات المتعلقة بهذا
المجال .وبالتعاون القائم بين مؤسسة مسك الخيرية ووزارة التعليم ومايكروسوفت ،تُ قدم فرصة للشباب والشابات لتعلم
أساسيات البرمجة في بيئة ممتعة وسهلة .حققت مبادرة “ تبرمج” المركز الرابع عالميا على مستوى مبادرة ساعة البرمجة
بعدد مشاركين أكثر من  307،000على مستوى  13منطقة إدارية بالتعاون مع شركة مايكروسفت ،حيث تراوحت أعمار
 97.5%من المشاركين والمشاركات ما بين  18-7سنة ،وبلغت نسبة الفتيات بينهم .76%
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يبرز االستعراض الطوعي األول للمملكة العربية السعودية تجربتها وأوضاعها الراهنة فيما يتعلق بمواءمة أهداف
التنمية المستدامة وتنفيذها .ويلقي االستعراض الضوء على المنجزات المهمة التي حققتها المملكة والتحديات التي
تواجهها والدروس المستفادة في هذا الصدد .وكما يؤكد االستعراض في كافة جنباته أن المملكة تلتزم التزاماً راسخاً
بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها .وتحرص على المشاركة الفاعلة على المستوى العالمي في تبادل المعرفة
والخبرات والممارسات المثلى فيما يتصل بأجندة التنمية المستدامة لعام  .2030وسعياً إلى تحقيق هذه الغاية ،فإن
المملكة تعرب عن بالغ تقديرها للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام  2018بوصفه منبراً
لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستفادة وتعزيز التعاون على المستوى الدولي.
تولي المملكة اهتماماً وطنياً بالغاً بأجندة التنمية المستدامة ،ويقترن هذا االهتمام بالتزام سياسي بتنفيذها .ويتجلى ذلك
في تكوين فريق متخصص لهذا الغرض في وزارة االقتصاد والتخطيط يعنى بتنسيق النشاطات ذات الصلة بأهداف التنمية
المستدامة على مستوى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية إلعداد هذا االستعراض.
كذلك يجري العمل على قدم وساق لتعزيز اإلطار المؤسسي الداعم ألهداف التنمية المستدامة ودفع خطى التعاون بين
الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
وفي الواقع ،يعزى التنفيذ المبكر ألجندة  2030في المقام األول إلى رؤية المملكة  2030التي أطلقت في أوائل عام
 2016والتي ترسم خارطة الطريق الذي سوف تسلكه المملكة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح .وفي
هذا الصدد ،فإن األطر القوية والشاملة المتعلقة بتخطيط السياسات وإدارتها والتي تم بناؤها لتنفيذ أهداف رؤية المملكة
 2030توفر بدورها أسساً وطيدة لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة  .2030وتشمل تلك األطر العديد من برامج التحول
والتنفيذ التي تحدد أهداف وغايات بعيدة المدى وذات أولوية ،إضافة إلى شبكة واسعة من الجهات والهيئات الحكومية
التي تم استحداثها أو إعادة هيكلتها أو دمجها
كما يوضح هذا االستعراض في أكثر من موضع أن هناك بالفعل قدراً كبيراً من المواءمـة بين أهداف التنمية المستدامة
ورؤيــة المملكة  ،2030اذ تتسق العديد من األهداف االستراتيجية لرؤية  2030مع أهداف التنمية المستدامة ،وعليه
فإن أهداف التنمية المستدامة تمثل صورة موسعة لألولويات الرئيسة ألجندة التنمية الوطنية بأبعادها الثالثة االجتماعية
واالقتصادية باإلضافة إلى االستدامة البيئية .وسوف يجري العمل لضمان تحقيق المزيد من التوافق والمواءمة بين
السياسات والبرامج الوطنية على مستوى القطاعات والمحاور على الصعيدين المحلي والوطني من جهة ،وأهداف
التنمية المستدامة من جهة أخرى.
وكما يشير االستعراض إلى أن المملكة أحرزت تقدماً مطرداً في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة .ففي المجال
وعدال .وتوجد مجموعة واسعة
االجتماعي ،قامت المملكة بتحديث نظام الرعاية االجتماعية ليصبح أكثر تمكيناً وكفاءة
ً
من برامج الحماية االجتماعية التي توفر للمواطنين سبل العيش الكريم .كما توفر أيضاً رعاية الطفولة ،والرواتب التقاعدية
للمسنين والعناية بهم ،وتقديم الدعم للمرأة ،وغير ذلك من المساعدات االجتماعية .كذلك تم إعادة توجيه إعانات الوقود
عدالة لإلعانات .كذلك تم
والمياه والغذاء والكهرباء بحيث تستفيد منها الفئات األكثر حاجة مما يسهم في توزيع أكثر
ً
إنشاء حساب المواطن للتخفيف من تبعات اإلصالحات االقتصادية عن كاهل األسر التي يمكن أن تتأثر من جراء تلك
اإلصالحات .وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية ،فقد وظفت المملكة موارد ضخمة في مجاالت الرعاية الصحية والتعليم
مما أثمر عن تحسن كبير في مخرجاتها .وتتجلى شواهد التحسن أيضاً في مجاالت األمن الغذائي واألمن المائي والزراعة
المستدامة والمشاركة في سوق العمل ،وغير ذلك من المجاالت .وقد تبنت المملكة إجراءات عديدة لرفع مكانة المرأة
وتعزيزها ،ومن ذلك إنشاء مرصد وطني لمشاركة المرأة في شؤون المجتمع واألنشطة االقتصادية ،وإنشاء بوابة
الكترونية للباحثات عن العمل بحيث يسجلن فيها اسمائهن ويحصلن على المعلومات المتعلقة بفرص العمل المتاحة في
كافة مناطق المملكة .ويوجد برنامج لدعم خدمات نقل النساء العامالت ،إضافة إلى برنامج لتوفير رعاية األطفال للمرأة
العامل.
تحوال ملحوظاً بفضل ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي بوتيرة سريعة امتد لعدة
وحدث على الصعيد االقتصادي
ً
عقود ،حيث أصبحت المملكة في مصاف الدول ذات الدخل المرتفع ،وانضمت لعضوية مجموعة الدول العشرين .وفي
حين أن أسس هذا النجاح توفرت من خالل الموارد الطبيعية الوفيرة للمملكة ،فإن الحكومة تلتزم حالياً بتنويع القاعدة
وفضال عن ذلك ،فقد استثمرت المملكة موارد كبيرة لالرتقاء
االقتصادية ،وتعزيز قدرات القوى العاملة وتنويعها.
ً
بقطاعات النقل واالتصاالت ،والمعامالت الحكومية اإللكترونية ،وامدادات المياه والصرف الصحي والطاقة .كذلك
أنشأت الحكومة بنية تحتية متقدمة لألبحاث والتطوير واالبتكار ،كما أقامت شراكات بين القطاعين العام والخاص
والجمعيات والمؤسسات األهلية ومراكز البحوث والجامعات وغيرها من الجهات والمؤسسات .وكما يشير االستعراض
إلى أنه تحقق تحسن ملحوظ في بيئة األعمال واالستثمار ُبغية تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية ،وتعزيز التنمية
الصناعية .وطبقاً لتقرير أداء األعمال في نسخته األخيرة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي ،فإن المملكة حققت العدد
األكبر من اإلصالحات الرامية إلى تحسين مناخ األعمال للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا.
وفي مجال البيئة ،فقد وجهت المملكة استثمارات هائلة لتحقيق كفاءة إدارة النفايات ،حيث أنشأت مشاريع شاملة
إلعادة التدوير ،إضافة إلى الجهود التي تبذلها للحد من التصحر ومكافحة التلوث بمختلف أشكاله .وسعياً لمواجهة
التحدي المتمثل في محدودية موارد المياه وتوفير مياه شرب عالية الجودة للسكان ،فإن المملكة تعزز التوجه نحو تحقيق
االستفادة المثلى من الموارد المائية من خالل ترشيد االستهالك واالستفادة من المياه المحالة ومعالجة المياه .وعلى
صعيد آخر ،فإن المملكة تعزز من استخدام الطاقة النظيفة ،وإنشاء مباني خضراء .وقد تم توجيه استثمارات كبيرة في
مجال الطاقة المتجددة ،وال سيمـا الطاقة الشمسية .كذلك تبذل المملكة جهوداً جادة لحماية األنظمة البيئية البحرية
والساحلية ،وتحقيق االستخدام المستدام لها .وفي الواقع ،تهتم المملكة باألنظمة البيئية وتأتي في مقدمة الدول التي
تدعو للمحافظة على النظام البيئي كأساس للتنمية المستدامة .وفي هذا الصدد ،فقد حدثت زيادة كبيرة في مساحة
المناطق المحمية في المملكة.
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يبرز االستعراض أيضاً المساعدات التنموية واإلنسانية السخية التي قدمتها المملكة لعدد من المجتمعات والدول الفقيرة
في مختلف أنحاء العالم .وتتبوأ المملكة المركز الرابع في قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات على مستوى العالم.
كذلك تعد المملكة مصدراً رئيساً للتحويالت المالية إلى الدول ذات الدخل المنخفض ،وذلك من خالل التحويالت المالية
التي تقوم بهــا العمالة الوافدة المقيمة فيها .وقد أسهمت المملكة بقدر كبير من خالل هاتين القناتين في تقليص الفقر
وتحسين الظروف المعيشية في كافة أرجاء العالم.
وبرغم التقدم الهائل الذي يشير إليه االستعراض ،إال أنه تبرز تحديات كبيرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة .وتتعلق
تلك التحديات بتوافر البيانات وقدرات الجهات اإلحصائية على جمع اإلحصاءات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة
ونشرها ،وإيجاد سبل للوصول إلى تنسيق أكثر فاعلية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لضمان تضافر
الجهود وعدم ازدواجها ،والبناء على األطر المؤسسية القائمة دون استحداث أطر هيكلية جديدة ،وتعزيز أهداف التنمية
المستدامة على المستوى المحلي.
تلتزم المملكة بالسعي لتنفيذ أجندة التنمية العالمية من خالل التعاون والتضافر الوثيق بين األطراف المعنية .وسوف تسير
النشاطات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة جنباً إلى جنب بشكل لصيق مع تنفيذ رؤية المملكة  2030التي تمضي
بخطى ثابتة وزخم كبير .ومن خالل إرساء طريق التحول قدماً إلى األمام لمجتمع المملكة واقتصادها ،فإن رؤية المملكة
 2030تشكل حجر الزاوية واألساس الراسخ للسعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .وتلتزم المملكة باستثمار موارد
كبيرة سعياً لتحقيق ذلك التحول .وفي هذا الصدد ،فقد خصصت المملكة اعتمادات مالية كبيرة في الميزانية لالستثمار
في تنمية الموارد البشرية ،ويشمل ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب .وقد اعتمدت المملكة ما يزيد عن مليار
دوالر إلنشاء مدينة الملك عبد اهلل للطاقة الذرية والمتجددة التي تهدف من خاللها إلى توليد  3,4جيجاواط من الطاقة
المتجددة بحلول عام  .2020كذلك أطلقت المملكة خطة مشروع الطاقة الشمسية  2030الذي يهدف إلى توليد 200
جيجاواط بحلول عام  2030من مختلف مزارع الطاقة الشمسية في كافة أنحاء المملكة .وإضافة إلى ذلك ،فقد أعلنت
المملكة عن اعتزامها تنفيذ عدة مشروعات كبرى للبنية التحتية بتكلفة تبلغ مئات المليارات من الدوالرات .وتشمل تلك
المشروعات توسعة الشبكة الوطنية لخطوط السكك الحديدية ،وخطوط المترو ،وشبكة خطوط الحافالت الجديدة في
الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ،ومحطات الصرف الصحي ،ومحطات تحلية المياه ،وغيرها من المشاريع.
وباإلضافة إلى ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين ،فإن المملكة تتطلع الجتذاب المزيد من السائحين من خالل تخفيف
القيود على التأشيرات واالستثمار في مشاريع الضيافة.
وسوف تسير النشاطات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع تنفيذ رؤية المملكة  2030التي تمضي
بخطى ثابتة وزخم كبير .وسوف تستمر المملكة في تضمين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في السياسات والخطط
العامة من خالل التعاون الوثيق بين جميع األطراف المعنية.
وفيما يلي بعض المجاالت ذات األولوية فيما يتعلق بإجراءات العمل المركزة في غضون السنوات القادمة:
مواصلة العمل في مواءمة أهداف التنمية المستدامة وتطويعها بما يتفق مع حقائق الواقع في المملكة من
خالل المزيد من مواءمة البرامج والخطط واالستراتيجيات الوطنية مع أهداف التنمية العالمية ومقاصدها ومؤشراتها.
كذلك سيتم التوسع في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة كمبدأ توجيهي في كافة مجاالت السياسات .ويتطلب ذلك
بذل الجهود لرسم خارطة أهداف التنمية المستدامة على مستوى الغايات والمؤشرات بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة
لإلحصاء
تحسين جودة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ونطاق تغطيتها وتحليل البيانات من خالل تعزيز منهجية ونظم إنتاج
البيانات وتحليلها ،السيما في نسق تفصيلي .وسوف يتم ربط ذلك مع النشاطات الداعمة لقدرات المنظومة اإلحصائية
الوطنية وذلك على أساس المنهجيات المطابقة للمعايير الدولية
تعزيز رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي .سوف يتم إجراء المراجعات بصورة
دورية لتحديد األساليب المثلى والتحديات ،وإجراء التعديالت المناسبة .وسيتم تعزيز أنظمة رفع التقارير الدورية ،وإيالء
اهتمام خاص بمواءمة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي ،وإنشاء نظم للمتابعة،
واستخدام مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في عمليات صنع القرارات على المستوى المحلي.وباعتبارها الجهة
المنسقة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،سوف تستمر وزارة االقتصاد والتخطيط في تقديم الدعم لبناء القدرات
للمؤسسات المعنية ،خاصة على المستوى المحلي.ويشمل هذا الدعم نشر المعلومات وتوزيعها على الجهات المعنية،
والتدريب على إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية ،والتدريب على تطوير مؤشرات أهداف التنمية
المستدامة ،والتدريب على إعداد وصياغة خطط العمل ،وما إلى ذلك
تعزيز التعاون والتضافر بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات األهلية .وسوف
يتـم تحقيـق ذلك من خالل التوسع في البناء على أطر الحوكمة القائمة ،والسيما اإلطار المؤسسي لرؤية المملكة
 .2030كذلك فإن المشاركة بصورة أكثر فاعلية في أهداف التنمية المستدامة سوف تعزز الشعور بالملكية وااللتزام
من قبل األطراف المعنية .سوف يتم إيالء اهتمام خاص بتعزيز مشاركة الجامعات والمؤسسات األكاديمية والجمعيات
والمؤسسات األهلية في أهداف التنمية المستدامة
تعزيز دور المملكة في تعزيز الشراكات الدولية الدولية بشأن أهداف التنمية المستدامة ،خاصة على المستوى
اإلقليمي .ويشمل هذا الجانب تبادل الدروس المستفادة واألساليب المثلى والخبرات وذلك من خالل التعاون الثنائي
والتعاون متعدد األطراف
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اسم المؤشر

الوحدة

القيمة

نسبة ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من العام 1980إلى العام 2017

نسبة مئوية

93%

ريال

76,261

دخل الفرد في المملكة العربية السعودية
نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة بحلول عام
2030

نسبة مئوية

65%

الوحدة

دوالر أمريكي

القيمة
(بالدوالر)
20.300

العام

اسم المؤشر

2017

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن من أرباب األسر

رب أسرة

2016

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن من غير المؤهلين من التابعين

تابع

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن من غير المؤهلين من أرباب األسر

رب أسرة

120,173

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن من التابعين

تابع

9,542,633

2030

3,862,346

2018

422,439

2018
2018
2018

إجمالي ما تم تخصيصه لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص

مليار ريال

200

مليار دوالر أمريكي

53.33

2017

إجمالي المبالغ المعتمدة لتنفيذ أول  17مبادرة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

مليار ريال

72

مليار دوالر أمريكي

19.20

2017

والتابعين

الهدف الثاني :القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

المبلغ اإلجمالي المخصص لمبادرة تسريع مشاريع اإلسكان

مليار ريال

21

مليار دوالر أمريكي

5.60

2017

المبلغ اإلجمالي المخصص لمبادرة تمويل القطاع الخاص

مليار ريال

17

مليار دوالر أمريكي

4.53

2017

صادرات التجارة اإللكترونية للتمور المتوقعة بحلول عام 2020

المبلغ اإلجمالي المخصص لمبادرة رفع الكفاءة والتقنية

مليار ريال

17

مليار دوالر أمريكي

4.53

2017

مساعدات مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية لتأمين الغذاء دوليا (األمن

المبلغ اإلجمالي المخصص لمبادرة تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

مليار ريال

12

مليار دوالر أمريكي

3.20

2017

الغذائي) في الفترة 2018 2015-

المبلغ اإلجمالي المخصص لمبادرة تحفيز الصادرات

مليار ريال

5

مليار دوالر أمريكي

1.33

2017

معدل انتشار سوء التغذية (الهزال) بين األطفال دون سن الخامسة

ما تم ضخه لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي

مليار ريال

25

مليار دوالر أمريكي

6.67

مليار ريال

15

مليار دوالر أمريكي

4

مجموع ما تم ضخه مؤخرا في الشركة الوطنية لإلسكان
إجمالي ما قدمته المملكة من معونات غير مستردة ومساعدات إنمائية ميسرة خالل آخر

مليار ريال

315

إجمالي دعم الجمعيات التعاونية سنويا

مليون ريال

100

إجمالي اإلعانات المقدمة للجمعيات الخيرية سنويا

مليون ريال

450

مخصصات الضمان االجتماعي في الميزانية العامة للدولة

مليار ريال

15

مليار دوالر أمريكي

مخصصات الصحة والتنمية االجتماعية في الميزانية العامة للدولة

مليار ريال

95

مليار دوالر أمريكي

مليار ريال

17

مليار دوالر أمريكي

ثالث عقود

إجمالي مصروفات معاشات التأمينات االجتماعية لعام 2015
عدد المستفيدين من قرار اإلعفاء من دفع رسوم التأشيرات لفئة (ممرض،عامل،سائق) من

ملياردوالر أمريكي
مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر
أمريكي

معدل انتشار سوء التغذية (زيادة الوزن) بين األطفال دون سن الخامسة

2017

معدل انتشار توقف النمو بين األطفال دون سن الخامسة

نسبة مئوية

120

2015

مجموع ما تم تخصيصه لمبادرات تحقيق الرؤية من مخصصات الخدمات الصحية والتنمية

4

2017

االجتماية لعام 2018

25.33

2017

4.53

2015

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات األساسية

نسبة مئوية

100%

2016

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على خدمة المياه اآلمنة

نسبة مئوية

99%

2016

نسبة مئوية

99%

2016

نسبة مئوية

0.0043%

2016

نسبة مئوية

36%

2017

من إجمالي اإلنفاق الحكومي
مجموع ما خصص لبرامج المنح التعليمية التابع للصندوق الخيري االجتماعي خالل العام

مليون ريال

524.30

مليون ريال

114.40

مجموع ما خصص لبرامج مستقبلي التابع للصندوق الخيري االجتماعي خالل العام 2016

مليون ريال

18.10

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن من أرباب األسر

رب أسرة

3,710,634

2017

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن من التابعين

تابع

9,237,735

2017

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن من غير المؤهلين من التابعين

تابع

451,000

2017

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن من غير المؤهلين من أرباب األسر

رب أسرة

85,742

2017

تابع/رب أسرة

12.948.369

2017

2016
مجموع ما خصص لبرامج التدريب والتوظيف التابع للصندوق الخيري االجتماعي خالل
العام 2016

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن من المؤهلين شاملة أرباب األسر
والتابعين

أمريكي
مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر
أمريكي

النسبة المئوية للمساحة الزراعية الخاضعة للممارسات الزراعية المستدامة

نسبة مئوية

16%

2014

26.67

مستفيد

مليون دوالر

مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية

نسبة مئوية

11.1%

2016

2015

63,000

نسبة اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية (التعليم والصحة والحماية االجتماعية)

نسبة الموارد الوراثية الحيوانية التي تعتبر مصدر األغذية والزراعة

نسبة مئوية

20%

2016

84

2017

الصحي

معدل انتشار نقص التغذية

نسبة مئوية

4.10%

2016

2015

مستفيد

الخسائر االقتصادية المباشرة نتيجة الكوارث كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

139.81

2016

30.51

2016

5.83

نسبة مئوية

3.30%

2016

نسبة مئوية

73,500

نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على خدمات الصرف

مليون ريال

982.5

مليون دوالر أمريكي

262

2018

9.10%

2017

(ذكور)

مليون ريال

820

مليون دوالر أمريكي

218.67

2020

10.60%

مستفيد

عدد المستفيدين من قرار اإلعفاء من رسوم التأشيرات من ذوي االحتياجات الخاصة (إناث)

13.404.978

2016

136,500

عدد المستفيدين من قرار اإلعفاء من رسوم التأشيرات من ذوي االحتياجات الخاصة

2018

2016

2017

ذوي االحتياجات الخاصة

تابع/رب أسرة

(بالدوالر)

2017

الهدف  :1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

168

الوحدة

القيمة

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن من المؤهلين شاملة أرباب األسر

الوحدة

القيمة

العام

2016

الهدف الثالث :ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
مخصصات قطاع الخدمات الصحية والتنمية االجتماعية لعام 2018

عدد المستشفيات الجديدة التي ال يزال العمل على تنفيذها وتطويرها في جميع مناطق
المملكة
الطاقة السريرية للمستشفيات الجديدة التي ال يزال العمل على تنفيذها وتطويرها في

مليار ريال
مليار ريال
مستشفى

147
33

مليار دوالر أمريكي
مليار دوالر أمريكي

39.20
8.8

36

2018
2018
2018

سرير

8,950

عدد المدن الطبية الجديدة التي ال يزال العمل على تنفيذها وتطويرها

مدينة طبية

2

2018

الطاقة السريرية للمدن الطبية الجديدة التي ال يزال العمل على تنفيذها وتطويرها

سرير

2,350

2018

األطباء في المملكة لكل  10،000نسمة شامال أطباء األسنان

طبيب

28,3

2016

الممرضين والممرضات في المملكة لكل  10،000نسمة شامال القابالت

ممرض

57

2016

الصيادلة في المملكة لكل  10،000نسمة

صيدلي

7,9

2016

فني/إداري

33,8

2016

تصنيف المملكة العربية السعودية من بين  190دولة في جودة النظام الصحي

تصنيف

26

2017

عدد المشاركات في أول ماراثون نسائي في محافظة األحساء "الحسا تركض"

مشارك

1500

2017

جميع مناطق المملكة

باقي الفئات الطبية المساعدة األخرى في المملكة باستثناء(األطباء وأطباء األسنان
والممرضين والقابالت والصيادلة) لكل  10،000نسمة

عدد المشاركين في فعاليات رياضة المشي المنعقدة في كل من جدة والرياض والجبيل
مع نهاية عام 2017

مشارك

2018

2017

5,000

الهدف الرابع :ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
عدد المدارس في المملكة العربية السعودية

مدرسة

38,368

2017

عدد الطالب في المدارس (طالب وطالبات)

طالب

6,230,108

2017

عدد المعلمين في المدارس (معلمين ومعلمات)

معلم

537,147

2017

عدد الجامعات الحكومية في المملكة

جامعة

28

2017

عدد الجامعات والكليات األهلية في المملكة

جامعة/كلية

30

2017

عدد طالب الجامعات في المملكة (طالب وطالبات)

طالب جامعي

1,489,013

2017

عدد الطالب المبتعثين خارج المملكة (طالب وطالبات)

مبتعث

174,333

2017
مليار دوالر أمريكي

51.20

2018

الميزانية المخصصة للتعليم العام والعالي والتدريب في المملكة لعام 2018

مليار ريال

192

معدل االلتحاق لمرحلة التعليم االبتدائي

نسبة مئوية

98%

2017

نسبة القيد الصافية لمرحلة التعليم االبتدائي

نسبة مئوية

98%

2017

169

الوحدة

القيمة

اسم المؤشر

الوحدة

القيمة

نسبة القيد الصافية لمرحلة التعليم المتوسطة

نسبة مئوية

97%

2017

نسبة القيد الصافية لمرحلة التعليم الثانوي

نسبة مئوية

94%

2017

معدل البقاء في التعليم االبتدائي

نسبة مئوية

97%

2017

مؤشر التكافؤ بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم

نسبة مئوية

1.02%

2017

معدل الطالب لكل معلم

طالب

11

2017

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة تبوك

نسبة مشاركة التعليم األهلي واألجنبي

نسبة مئوية

17.90%

2017

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة تبوك

مليون متر مكعب

نسبة المباني المستأجرة من إجمالي المباني التعليمية

نسبة مئوية

23%

2017

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة حائل

مليون متر مكعب

معدل االلتحاق بالتعليم المهني

نسبة مئوية

24.26%

2017

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة حائل

مليون متر مكعب

نسبة القيد اإلجمالية بالتعليم العالي

نسبة مئوية

69%

2017

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة الحدود الشمالية

مليون متر مكعب

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة الحدود الشمالية

مليون متر مكعب

22

نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

نسبة مئوية

18%

2017

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة جازان

مليون متر مكعب

42

النسبة المتوقعة لمشاركة المرأة في سوق العمل بحلول عام 2020

نسبة مئوية

25%

2020

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة جازان

مليون متر مكعب

36

2016

نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشورى

نسبة مئوية

20%

2013

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة نجران

مليون متر مكعب

0

2016

عدد المقاعد في المجالس البلدية المشغولة بنساء

مقعد

19

2016

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة نجران

مليون متر مكعب

23

2016

عدد السجالت التجارية المسجلة باسم نساء

سجل

127,000

2017

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة الباحة

مليون متر مكعب

13

2016

نسبة استثمارات المرأة في القطاع الخاص

نسبة مئوية

20%

2017

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة الباحة

مليون متر مكعب

27

2016

نسبة السكان اإلناث إلى إجمالي السكان في المملكة

نسبة مئوية

49.60%

2016

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة الجوف

مليون متر مكعب

0

2016

معدل مشاركة اإلناث االقتصادية

نسبة مئوية

19%

2016

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة الجوف

مليون متر مكعب

41

2016

معدل مشاركة الذكور االقتصادية

نسبة مئوية

64.60%

2016

كمية استهالك المياه بحسب المنطقة:

مليون متر مكعب

(بالدوالر)

العام

اسم المؤشر
إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة الشرقية

مليون متر مكعب

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة الشرقية

مليون متر مكعب

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة عسير

مليون متر مكعب

إإجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة عسير

مليون متر مكعب
مليون متر مكعب

11
59

2016

0

2016

55

2016

0

2016
2016
2016

الهدف الخامس :تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

الوحدة

القيمة
358

2016

275

2016

10

2016

73

2016
2016

(بالدوالر)

عدد أعضاء مجلس شئون األسرة

عضو

16

2015

الرياض

974

2016

عدد الوظائف النسائية الجديدة المستهدفة بحلول عام 2020

وظيفة

450,000

2020

مكة المكرمة

700

2016

عدد األعضاء (اإلناث) في مجلس شئون األسرة

عضو نسائي

8

2015

المدينة المنورة

174

2016

القصيم

132

2016

إجمالي عدد السدود المنفذة في المملكة

سد

508

2016

الشرقية

633

2016

إجمالي السعة التخزينية للسدود المنفذة في المملكة

مليار متر مكعب

2.2

2016

عسير

83

2016

إجمالي السدود تحت التنفيذ في المملكة

سد

40

2016

تبوك

70

2016

إجمالي السعة التخزينية للسدود المنفذة وتحت التنفيذ في المملكة

مليار متر مكعب

2.5

2016

حائل

55

2016

إجمالي السعة التخزينية التصميمية لمجموع السدود في المملكة بحلول 2030

مليار متر مكعب

4,5

2030

الحدود الشمالية

22

2016

عدد السدود المخصصة لتوفير مياه الشرب في المملكة (منفذ وتحت التنفيذ)

سد

58

2016

جازان

78

2016

إجمالي الطلب على المياه

مليار متر مكعب

24.83

2015

نجران

23

2016

إجمالي الطلب على المياه ألغراض زراعية

نسبة مئوية

84%

2015

الباحة

40

2016

إجمالي الطلب على المياه ألغراض بلدية

نسبة مئوية

12%

2015

الجوف

41

2016

إجمالي الطلب على المياه ألغراض صناعية

نسبة مئوية

4%

2015

النسبة من إجمالي المياه المستهلكة بحسب المنطقة:

إجمالي كميات المياه الموزعة من مياه الشرب

مليون متر مكعب

3.025

2015

الرياض

32%

2016

نسبة كمية المياه المحالة من إجمالي المياه الموزعة

نسبة مئوية

61%

2015

مكة المكرمة

23%

2016

نسبة كمية المياه المنتجة من اآلبار والسدود من إجمالي المياه الموزعة

نسبة مئوية

39%

2015

المدينة المنورة

6%

2016

الهدف السادس :ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

نسبة مئوية

نسبة الزيادة في كميات المياه الموزعة من عام  2014إلى عام 2015

نسبة مئوية

5%

2015

القصيم

4%

2016

كمية المياه المحالة المنتجة فعليا في عام 2016

مليون متر مكعب

1,335

2016

الشرقية

21%

2016

عدد محطات تحلية المياه في المملكة

محطة

29

2016

عسير

3%

2016

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة الرياض

مليون متر مكعب

491

2016

تبوك

2%

2016

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة الرياض

مليون متر مكعب

483

2016

حائل

2%

2016

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة مكة المكرمة

مليون متر مكعب

693

2016

الحدود الشمالية

1%

2016

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة مكة المكرمة

مليون متر مكعب

7

2016

جازان

3%

2016

مليون متر مكعب

148

2016

نجران

1%

2016

الباحة

1%

2016

مليون متر مكعب

26

2016

الجوف

1%

2016

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) في منطقة القصيم

مليون متر مكعب

6

2016

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة القصيم

مليون متر مكعب

126

2016

إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه تحلية) بالمتر المكعب في منطقة المدينة
المنورة
إجمالي كميات مياه الشرب الموزعة (مياه جوفية وسدود) في منطقة المدينة المنورة

170

الوحدة

القيمة

العام

متوسط نصيب الفرد من المياه بحسب المنطقة:

لتر/يوم

171

اسم المؤشر

الوحدة

القيمة

الوحدة

القيمة
(بالدوالر)

العام

اسم المؤشر

الهدف الثامن :تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة المنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع

الرياض

337

2016

مكة المكرمة

237

2016

التعداد السكاني للمملكة العربية السعودية

المدينة المنورة

231

2016

معدل البطالة في المملكة العربية السعودية

نسبة مئوية

القصيم

258

2016

معدل البطالة المتوقع في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030

نسبة مئوية

الشرقية

364

2016

معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والمتوقعة بحلول عام 2030

نسبة مئوية

عسير

104

2016

تبوك

211

2016

حائل

220

2016

الحدود الشمالية

164

2016

نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي والمتوقعة بحلول عام
2030

(بالدوالر)

مليون نسمة

32.60

2017

11.60%

2017

7%

2030

65%

2030

نسبة مئوية

2030

50%

قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة

مليار ريال

840

مليار دوالر أمريكي

224

2017

قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة المتوقعة بحلول عام 2020

ترليون ريال

1.50

مليار دوالر أمريكي

400

2020

جازان

136

2016

نجران

108

2016

قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة المتوقعة بحلول عام 2030

ترليون ريال

7

1.87

2030

الباحة

232

2016

عدد المبادرات على مستوى المملكة لتطوير المدن واالهتمام بالتراث ودعم التمويل

الجوف

222

2016

الهدف السابع :ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
نسبة مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة مئوية

43%

2017

نسبة توصيل الخدمة الكهربائي إلى مختلف مناطق المملكة

نسبة مئوية

99%

2017

حجم إنتاج الطاقة المتجددة المتوقع في المملكة بحلول عام 2020

جيجا واط

3.45

2020

نسبة مئوية

4%

2020

جيجا واط

9.5

2023

نسبة مئوية

10%

2023

ترليون دوالر
أمريكي

مبادرة

23

2017

إجمالي إتفاقيات التعاون مع الشركاء من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

إتفاقية

121

2017

عدد الوظائف المتوقعة في قطاع السياحة بحلول 2020

مليون وظيفة

1,7

2020

في مجال السياحة

إجمالي االستثمارات المتوقعة في قطاع السياحة بحلول عام 2020

مليار ريال

170

مليار دوالر أمريكي

45.33

2020

مقدار اإلسهام المتوقع للقطاع السياحي في الناتج المحلي بحلول 2020

مليار ريال

118

مليار دوالر أمريكي

31.47

2020

عدد المسجلين في السجل الوطني للحرفيين

حرفي

3,883

2016

عدد الذين تم تدريبهم عن طريق برنامج بارع (ذكور وإناث)

متدرب

1,007

2016

عدد مشاركات برنامج بارع في المعارض المحلية والدولية

مشاركة

25

2016

عدد األفالم القصيرة المنتجة عن الحرف السعودية ومشاركات بارع

فيلم قصير

75

2016

عدد المساهمات في تمويل الحرفيين (ذكور وإناث)

دعم تمويلي

42

2016

عدد المشاركين من الحرفيين في فعاليات المناطق (ذكور وإناث)

مشاركة

820

2016

القدرة المتوقعه لمشروع سكاكا لتوليد الطاقة بحلول عام 2019

ميجا واط

300

2019

عدد المراكز المشغلة لإلبداع الحرفي

مركز

7

2016

عدد المنازل المقرر تغطيتها من مشروع سكاكا لتوليد الطاقة بحلول عام 2019

منزل

40,000

2019

عدد المراكز التجارية المشاركة كمنافذ بيع وتسويق لمنتجات الحرفيين

مركز تجاري

51

2016

قدرة توليد مشروع مواقف سيارات برج ميدرا في الظهران بواسطة الطاقة الشمسية

ميجا واط

10.5

2017

عدد النماذج المعتمدة للهدايا الحرفية السعودية

نموذج

50

2016

القدرة اإلنتاجية المتوقعة لمشروع طريف لطاقة الرياح

ميجا واط

2.7

2017

عدد المشاركات في وسائل التواصل االجتماعي (تغريدة)

تغريدة

8,647

2016

القدرة االنتاجية المتوقعة لمشروع حريمالء لطاقة الرياح

ميجا واط

2،7

2017

عدد الحرفيين الفائزين بجوائز

شخص

170

2016

القدرة اإلنتاجية لمشروع الطاقة الشمسية المركزة في مدينة تبوك

ميجا واط

1

2017

عدد الورش التعريفية ببرنامج بارع في المناطق

ورشة

12

2016

عدد مشاركات برنامج بارع في المعارض اإلستهالكية

مشاركة

147

2016

ميجا واط

2

2017

نسبة النساء السعوديات العامالت من إجمالي القوى العاملة

نسبة مئوية

17%

2016

نسبة مئوية

25%

2020

نسبة مئوية

7.7%

2016

نسبة مئوية

15%

2020

نسبة اإلمتثال بنظام حماية األجور

نسبة مئوية

50%

2016

نسبة اإلمتثال بنظام حماية األجور المستهدفة بحلول عام 2020

نسبة مئوية

80%

2020

نسبة إنتاج الطاقة المتجددة المتوقعة في المملكة بحلول  2020بالنسبة إلى إجمالي
إنتاج الطاقة
حجم إنتاج الطاقة المتجددة المتوقع في المملكة بحلول عام 2023
نسبة إنتاج الطاقة المتجددة المتوقعة في المملكة بحلول  2023بالنسبة إلى إجمالي
إنتاج الطاقة

القدرة االنتاجية أللواح الطاقة الشمسية الكائنة في جامعة الملك عبداهلل للعلوم
والتقنية
القدرة االنتاجية أللواح الطاقة الشمسية الكائنة في مركز الملك عبداهلل للدراسات

نسبة النساء السعوديات العامالت من إجمالي القوى العاملة المتوقعة بحلول عام
ميجا واط

5

2017

متوسط نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية

نسبة مئوية

1.30%

2017

نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية في مدينة حائل

نسبة مئوية

2.84%

2017

نسبة مئوية

38.80%

2017

نسبة مئوية

21%

واألبحاث البترولية

متوسط كفاءة استخدام الوقود في محطات التوليد في الشركة السعودية للكهرباء
والقطاع الخاص
نسبة استهالك قطاع النقل من إجمالي االستهالك المحلي للطاقة األولية

2020
نسبة التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة القادرين على العمل
نسبة التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة القادرين على العمل المتوقعه بحلول عام
2020

2017

ترتيب المملكة في مؤشر أفضل الدول للوافدين

تصنيف

65

2016

نسبة استهالك النقل البري من إجمالي استهالك قطاع النقل للطاقة األولية

نسبة مئوية

90%

2017

ترتيب المملكة في مؤشر أفضل الدول للوافدين المستهدفة بحلول عام 2020

تصنيف

50

2020

معدل استهالك قطاع المباني من إجمالي االستهالك المحلي للطاقة األولية

نسبة مئوية

29%

2017

ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية الدولي الستقطاب المواهب

تصنيف

39

2016

معدل استهالك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة

نسبة مئوية

75%

2017

ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية الدولي الستقطاب المواهب المتوقع بحلول عام

معدل استهالك أجهزة التكييف من إجمالي استهالك قطاع المباني من الطاقة المحلية

نسبة مئوية

65%

2017

2020

تصنيف

37

2020

نسبة مئوية

42%

2017

مليون ريال

360

معدل استهالك القطاع الصناعي من إجمالي االستهالك المحلي للطاقة
معدل استهالك الطاقة في صناعات الحديد واإلسمنت والبتروكيماويات من إجمالي

نسبة مئوية

80%

2017

معدل اقتصاد الوقود في المملكة العربية السعودية

كم/لتر

استهالك قطاع الصناعة

172

الوحدة

القيمة

الوحدة

القيمة

العام

حجم مبيعات األسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية االجتماعية
حجم مبيعات األسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية االجتماعية المتوقع بحلول عام

مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر

96

12.2

2012

2020

مليار ريال

2.50

معدل اقتصاد الوقود المتوقع في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2020

كم/لتر

15

2020

مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة مئوية

0,2%

2016

عدد المركبات في المملكة العربية السعودية مع نهاية عام 2016

مليون مركبة

15

2016

مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي المستهدف بحلول عام 2020

نسبة مئوية

0,6%

2020

عدد المركبات المتوقع في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030

مليون مركبة

30

2030

أمريكي

666.67

2016
2020

173

اسم المؤشر
نسبة المستفيدين المستغنين عن اإلعانات المالية المقدمة من وزارة العمل والتنمية
االجتماعية
نسبة المستفيدين المستغنين عن اإلعانات المالية من وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الوحدة

القيمة

نسبة مئوية

1%

الوحدة

القيمة
(بالدوالر)

العام
2016

نسبة مئوية

12%

2020

عدد المتطوعين اإلجمالي في المملكة العربية السعودية ()2016

متطوع

23,000

2016

عدد المتطوعين اإلجمالي في المملكة العربية السعودية ()2017

متطوع

55,832

2017

عدد المتطوعين بالمملكة المستهدف بحلول عام 2020

متطوع

300,000

2020

ريال

0.6

المستهدفة بحلول عام 2020

القيمة االقتصادية للتطوع في المملكة العربية السعودية للفرد
القيمة االقتصادية للتطوع في المملكة العربية السعودية للفرد المستهدفة بحلول عام

ريال

15

إجمالي القيمة االقتصادية للتطوع

مليون ريال

45,56

إجمالي أصول صندوق االستثمارات العامة 2015

مليار ريال

570

نسبة مئوية

25%

2020

نسبة الزيادة المستهدفة في حجم استثمارات صندوق االستثمارات العامة خارجيا في
عام 2020
نسبة الزيادة المستهدفة لزيادة االستثمارات األجنبية النوعية من قبل برامج صندوق
االستثمارات العامة
عدد الوظائف المستهدف في عام  2020من قبل صندوق االستثمارات العامة في
المجاالت الجديدة والبحث والتطوير
مبلغ االستثمار المتوقع من قبل صندوق االستثمارات العامة على البحث والتطوير
والمجاالت الجديدة في عام 2020

مليار ريال

20

وظيفة

11,000

مليار ريال

210

إسهام صندوق االستثمارات العامة في الناتج المحلي

مليار ريال

110

معدل إسهام صندوق االستثمارات العامة من إجمالي الناتج المحلي

نسبة مئوية

4.4%

مليار ريال

170

إسهام صندوق االستثمارات العامة المستهدفة في الناتج المحلي بحلول عام 2020
معدل إسهام صندوق االستثمارات العامة المستهدف من إجمالي الناتج المحلي بحلول
عام 2020
فرص العمل المباشرة الجديدة المستهدفة من قبل صندوق االستثمارات العامة بحلول عام
2020
فرص العمل الغير مباشرة الجديدة المستهدفة من قبل صندوق االستثمارات العامة بحلول
عام 2020
فرص العمل المرتبطة بالبناء الجديدة المستهدفة من قبل صندوق االستثمارات العامة
بحلول عام 2020
إسهام صندوق اإلستثمارات العامة في المحتوى المحلي

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
مليون دوالر
أمريكي
مليار دوالر أمريكي

0.16

2016

4

2020

12.15

2017

152

2015
2020

مليار دوالر أمريكي

5.33

2018
2020

وظيفة

9,000

2020

وظيفة

256,000

2020

مليار ريال
نسبة مئوية

1.7%

2017

نسبة إسهام صندوق اإلستثمارات العامة من إجمالي المحتوى المحلي بحلول عام  2020نسبة مئوية

2.3%

2020

2020

مليار دوالر أمريكي
مليار دوالر أمريكي

168
12.53

2020
2020
2020

نسبة مئوية

0,7%

2020

طالب

53,000

2016

الكليات التقنية وفروعها والكليات التقنية العالمية
المستهدف السنوي لعدد المقبولين (بنين)

174

المستهدف السنوي من عدد الخريجين (بنات)

خريج

2,580

2016

إجمالي المتحقق من عدد الخريجين السنوي (بنات)

خريج

1,556

2016

نسبة المتحقق من عدد الخريجين السنوي (بنات)

نسبة مئوية

60,3%

2016

المعاهد التقنية الثانوية
المستهدف السنوي لعدد المقبولين

طالب

12,000

2016

إجمالي المتحقق لعدد المقبولين

طالب

5,719

2016

نسبة المتحقق لعدد المقبولين

نسبة مئوية

47.7%

2016

المستهدف السنوي من إجمالي المتدربين

متدرب

15,000

2016

متدرب

18,157

2016

نسبة مئوية

121%

2016

5,000

2016

2,791

2016

55,8%

2016

نسبة المتحقق من عدد الخريجين السنوي

50

المتوقع في حلول عام 2020

نسبة المتحقق من عدد الخريجين السنوي (بنين)

نسبة مئوية

69.20%

2016

نسبة مئوية

مليار دوالر أمريكي

مليار دوالر أمريكي

تأثير استثمارات صندوق االستثمارات العامة على معدل التضخم والمتوقع بحلول عام

إجمالي المتحقق من عدد الخريجين السنوي (بنين)

خريج

11,092

2016

2020

13.33

تأثير استثمارات صندوق االستثمارات العامة على معدل االستهالك النهائي الفعلي لألسر

المستهدف السنوي من عدد الخريجين (بنين)

خريج

16,020

2016

المستهدف السنوي من عدد الخريجين

وظيفة

نسبة مئوية

نسبة المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي (بنات)

نسبة مئوية

110،5%

2016

إجمالي المتحقق من عدد الخريجين السنوي

20,000

1.40%

إجمالي المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي (بنات)

متدرب

21,549

2016

خريج

2020

2020

المستهدف السنوي من إجمالي المتدربين (بنات)

متدرب

19,500

2016

خريج

2020

مليار ريال

نسبة المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي (بنين)

نسبة مئوية

145,8%

2016

مليار دوالر أمريكي

نسبة مئوية

47

إجمالي المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي (بنين)

متدرب

116,643

2016

29.33

مليار ريال

حجم اإلستثمار التراكمي غير الحكومي المستهدف في عام 2020

المستهدف السنوي من إجمالي المتدربين (بنين)

متدرب

80,000

2016

2016

32

تأثير استثمارات صندوق اإلستثمارات العامة على ميزان المدفوعات المتوقع في عام

نسبة المتحقق لعدد المقبولين (بنات)

نسبة مئوية

85.7%

2016

2016

6.30%

مليار ريال

إجمالي المتحقق لعدد المقبولين (بنات)

طالب

9,636

2016

نسبة المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

2018

630

المستهدف السنوي لعدد المقبولين (بنات)

طالب

11,240

2016

إجمالي المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

مليار دوالر أمريكي

نسبة إسهام صندوق اإلستثمارات العامة من إجمالي المحتوى المحلي

نسبة المتحقق لعدد المقبولين (بنين)

نسبة مئوية

87%

مليار دوالر أمريكي

8.53

2020

إجمالي المتحقق لعدد المقبولين (بنين)

طالب

46,130

2016

56

45.33

(بالدوالر)

2016

2020

2017

اإلسهام المستهدف لصندوق اإلستثمارات العامة في المحتوى المحلي بحلول عام

اسم المؤشر

الوحدة

القيمة

الوحدة

القيمة

العام

برنامج التدريب على رأس العمل والتنظيم الوطني للتدريب المشترك
والتدريب العسكري المهني
المستهدف السنوي من إجمالي المتدربين

متدرب

3,050

2016

إجمالي المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

متدرب

3,866

2016

نسبة المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

نسبة مئوية

126.80%

2016

المستهدف السنوي من عدد الخريجين

خريج

2,450

2016

إجمالي المتحقق من عدد الخريجين السنوي

خريج

1,974

2016

نسبة المتحقق من عدد الخريجين السنوي

نسبة مئوية

80،75%

2016

رعاية الفتيات وسجون النساء
المستهدف السنوي من إجمالي المتدربات

متدرب

1,200

2016

إجمالي المتحقق من إجمالي المتدربات السنوي

متدرب

1,101

2016

نسبة المتحقق من إجمالي المتدربات السنوي

نسبة مئوية

91.75%

2016

المستهدف السنوي من عدد الخريجات

خريج

1,100

2016

إجمالي المتحقق من عدد الخريجات السنوي

خريج

1,050

2016

نسبة المتحقق من عدد الخريجات السنوي

نسبة مئوية

95,45%

2016

برنامج التدريب الصناعي المهني في السجون
المستهدف السنوي من إجمالي المتدربين

متدرب

2,400

2016

إجمالي المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

متدرب

4,992

2016

نسبة المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

نسبة مئوية

208%

2016

المستهدف السنوي من عدد الخريجين

خريج

1,200

2016

إجمالي المتحقق من عدد الخريجين السنوي

خريج

1,342

2016

175

اسم المؤشر

الوحدة

القيمة

نسبة المتحقق من عدد الخريجين السنوي

نسبة مئوية

111.80%

الوحدة

القيمة

الوحدة

القيمة

الوحدة

مليار ريال

400

مليار دوالر أمريكي

مجموع أطوال الطرق السريعة بين المدن تحت إشراف وزارة النقل

كيلو متر

5,257

2017

مجموع أطوال الطرق المسفلتة داخل المدن تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية

كيلو متر

144,000

2017

إجمالي طول الخطوط الحديدية بالكيلو متر

كيلو متر

4,500

2017

عدد المسافرين بواسطة الخطوط الحديدية (الرياض-الدمام)

مليون مسافر

1.2

2017

600,000

2017

حجم المعادن المستخدمة في الخطوط الحديدية

مليون طن متري

7

2017

المستهدف السنوي من إجمالي المتدربين

متدرب

80,000

2016

مجموع الموانئ التجارية غير النفطية

ميناء

10

2017

إجمالي المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

متدرب

34,370

2016

نسبة مئوية

43%

2016

(بالدوالر)

العام

اسم المؤشر

2016

مجموع ما تم استثماره في البنى التحتية للنقل على مدار العشر سنوات الماضية -2007

برنامج التدريب األهلي
المستهدف السنوي من إجمالي المتدربين/المتدربات

متدرب

172,200

2016

إجمالي المتحقق من إجمالي المتدربين/المتدربات السنوي

متدرب

183,691

2016

نسبة المتحقق من إجمالي المتدربين/المتدربات السنوي

نسبة مئوية

106.7%

2016

المستهدف السنوي من عدد الخريجين/الخريجات

خريج

154,300

2016

إجمالي المتحقق من عدد الخريجين/الخريجات السنوي

خريج

180,799

2016

نسبة المتحقق من عدد الخريجين/الخريجات السنوي

نسبة مئوية

117،2%

2016

برنامج التدريب اإللكتروني

نسبة المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

2017

معدل  TEUلقطار الرياض-الدمام

نسبة وحدات التخزين المعالجة
مجموع إيرادات الموانئ

مليار ريال

4.50

مجموع المطارات في المملكة العربية السعودية

مطار

27

2017

مجموع المطارات الدولية في المملكة

مطار

4

2017

مجموع المطارات اإلقليمية في المملكة

مطار

9

2017

مجموع المطارات الداخلية في المملكة

مطار

12

2017

2016

عدد المسافرين الذين تخدمهم مطارات المملكة سنويا

مليون مسافر

86

2017

2016

كمية الشحن الجوي السنوي عن طريق مطارات المملكة

مليون طن

1

2017

نسبة انتشار شبكات االتصاالت المتنقلة للمناطق المأهولة بالسكان 2017-2015

نسبة مئوية

99%

2017

األبحاث السنوية المتوقع صدورها من الجهات العلمية في المملكة بحلول عام 2020

بحث

20,000

2020

مجموع براءات اإلختراع التراكمية المتوقعه بحلول عام 2020

براءة اختراع

5,000

2020

مجموع الخبراء المقرر تأهيلهم من خالل برنامج اعداد القادة التقنيين بحلول عام 2020

خبير

350

2020

عدد المنشآت المتوقعة لتطوير المحتوى بحلول عام 2020

خبير

17

2020

المستهدف السنوي من إجمالي المتدربين

متدرب

10,000

إجمالي المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

متدرب

9,943

2016

نسبة المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

نسبة مئوية

99.4%

2016

المستهدف السنوي من عدد الخريجين

خريج

3,400

2016

إجمالي المتحقق من عدد الخريجين السنوي

خريج

3,672

نسبة المتحقق من عدد الخريجين السنوي

نسبة مئوية

108%

الدورات التدريبية (مركز األعمال)
المستهدف السنوي من إجمالي المتدربين

متدرب

43,295

2016

إجمالي المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

متدرب

82,725

2016

نسبة المتحقق من إجمالي المتدربين السنوي

نسبة مئوية

191.1%

2016

المستهدف السنوي من عدد الخريجين

خريج

12,000

2016

إجمالي المتحقق من عدد الخريجين السنوي

خريج

10,340

2016

نسبة المتحقق من عدد الخريجين السنوي

نسبة مئوية

86.2%

2016

إجمالي العمالة في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين

عامل

9.686.974

2017

بحلول عام 2020

إجمالي العمالة من غير السعوديين في القطاع الخاص

عامل

7.907.514

2017

مجموع الوظائف التي سيتم توليدها في الشركات الناشئة من برنامج الحاضنات

نسبة إجمالي العمالة من غير السعوديين في القطاع الخاص

نسبة مئوية

81.63%

2017

نسبة إجمالي العمالة من غير السعوديين في القطاع الخاص (ذكور)

نسبة مئوية

97.42%

2017

ومسرعات األعمال بحلول عام 2020

نسبة إجمالي العمالة من غير السعوديين في القطاع الخاص (إناث)

نسبة مئوية

2.58%

2017

إجمالي العمالة من السعوديين في القطاع الخاص

عامل

1.779.460

2017

نسبة إجمالي العمالة من السعوديين في القطاع الخاص

نسبة مئوية

18,37%

2017

نسبة إجمالي العمالة من السعوديين في القطاع الخاص (ذكور)

نسبة مئوية

68.26%

2017

نسبة إجمالي العمالة من السعوديين في القطاع الخاص (إناث)

نسبة مئوية

31.74%

2017

نسبة توطين الوظائف في المملكة العربية السعودية

نسبة مئوية

18.37%

2017

الهدف التاسع :إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتشجيع اإلبتكار
مبلغ الميزانية المخصص لتطوير التجهيزات األساسية والنقل في المملكة العربية
السعودية
مجموع ما تم إنفاقه على البنى التحتية للنقل خالل العشر سنوات الماضية (-2007

مليار ريال

54

مليار ريال

400

كم

14,000

الكلفة اإلجمالية لمجموع الطرق التي يتم إنشاؤها حليا

مليار ريال

46

أطوال الطرق القائمة حتى نهاية عام  2017حسب التصنيف الهندسي

كم

)2017
مجموع أطوال الطرق التي يتم إنشاؤها حاليا

مليار دوالر أمريكي
مليار دوالر أمريكي

مليار دوالر أمريكي

106.67

12.27

106

2017

TEU

2016

14.40

(بالدوالر)

7.8

المعاهد العليا التقنية للشراكات االستراتيجية

176

القيمة

العام

2018

مجموع التقنيات التي سيتم تطويرها وتوطينها في القطاعات االستراتيجة المستهدفة

مجموع الشركات التي سيتم تأسيسها ودعمها من برنامج دعم البحوث االبتكارية بحلول
عام 2020
مجموع الخدمات التي سيتم تقديمها للجهات الحكومية والقطاع الخاص بحلول عام
2020

مفرد

49,713

مزدوج

13,155

سريع

5,393

2017

عقبات

264

2017

اإلجمالي

68,525

2017

2016

وظيفة

3,600

2020

شركة

800

2020

خدمة

200

نفقات األبحاث العلمية

مليون ريال

دعم المخترعين

مليون ريال

28

2017

2017

125

17,14

2016

2017

مليار دوالر أمريكي

1.20

2015

2020

نفقات األبحاث العلمية واإلبتكار والتقنية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

العلوم والتقنية والمجتمع

2017

تقنية

2015

مليون ريال

49,78

أنظمة العلوم والتقنية واالبتكار

مليون ريال

1,42

تنويع وتطوير وتعزيز مصادر الدعم لألنشطة

مليون ريال

21,29

الهياكل المؤسسية للعلوم والتقنية واالبتكار
الموارد البشرية العلمية والتقنية

مليون ريال
مليون ريال

30,66
51,15

مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر
أمريكي
ألف دوالر أمريكي
مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر
أمريكي

45.71
7.47
13.27

2016
2016
2016

37,91

2016

5.68

2016

8.18
13.64

2016
2016

177

اسم المؤشر

الوحدة

القيمة

التقنيات االستراتيجية المتقدمة

مليون ريال

119,20

قدرات البحث والتطوير

مليون ريال

86,28

نقل وتطوير التقنية

مليون ريال

92,32

عدد المصانع التي تم ترخيصها خالل العام 2017

مصنع

56

2017

عامل

3.000

2017

مصنع

7500

2017

مليون عامل

1

2017

عدد العمال في المصانع التي تم الترخيص لها حديثا في عام  2017والتي بلغت 56
مصنع
عدد المصانع التابعة للقطاع الخاص في المملكة
عدد العمال في مجموع المصانع التابعة للقطاع الخاص
نسبة المصانع في منطقة الرياض من مجموع المصانع التابعة للقطاع الخاص في
المملكة
نسبة المصانع في منطقة مكة المكرمة من مجموع المصانع التابعة للقطاع الخاص في
المملكة
نسبة المصانع في المنطقة الشرقية من مجموع المصانع التابعة للقطاع الخاص في
المملكة
نسبة المصانع في المناطق األخرى من مجموع المصانع التابعة للقطاع الخاص في
المملكة
نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي اإلجمالي
نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعات التحويلية
نسبة القيمة المضافة للمنشآت والصناعات الصغيرة الحجم إلى مجموع القيمة المضافة

مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر
أمريكي

(بالدوالر)
31.79

2016

23,01

2016

24.62

2016

نسبة مئوية

41%

2017

نسبة مئوية

29%

2017

الوحدة

القيمة

نسبة مئوية

70%

نسبة مصاريف غير الفوائد إلى إجمالي الدخل

نسبة مئوية

38%

2016

معدل صافي القروض المتعثرة لمخصصات القروض إلى رأس المال

نسبة مئوية

-4.70%

2016

نسبة إجمالي القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الكلي

نسبة مئوية

1.40%

2016

نسبة األصول السائلة من إجمالي األصول

نسبة مئوية

20.30%

2016

نسبة المطلوبات قصيرة األجل من إجمالي األصول

نسبة مئوية

31.80%

2016

نسبة العائد على األصول

نسبة مئوية

1.80%

2016

نسبة العائد على األسهم من إجمالي األصول

نسبة مئوية

12.60%

2016

نسبة حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة مئوية

29.00%

2015

نسبة مئوية

9%

2015

نسبة رأس المال التنظيمي إلى األصول مرجحة المخاطر

نسبة مئوية

19.50%

2016

نسبة رأس المالي التنظيمي من فئة  1إلى األصول

نسبة مئوية

17.50%

2016

نسبة هامش الفائدة من إجمالي الدخل

نسبة الزيادة في حصة العمل في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفتره من -2012
2015

عدد المدن في المملكة العربية السعودية

مدينة

285

2014

إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية

مسكن

3,504,690

2017

إجمالي السعوديين القاطنيين في المنازل

سعودي

20,931,182

2017

متوسط حجم األسرة السعودية

شخص

5.97

2017

نسبة المساكن التي تعتمد على شبكة المياه العامة كمصدر للمياه

نسبة مئوية

74.80%

2017

نسبة المساكن التي تعتمد على شبكة الكهرباء كمصدر رئيسي للكهرباء

نسبة مئوية

99.80%

2017

نسبة مئوية

57%

2017

نسبة مئوية

22%

2017

نسبة مئوية

17%

2017

نسبة مئوية

12.87%

2016

نسبة المساكن المعتمدة على الشبكة العامة للصرف الصحي

ريال

9,814

2016

منطقة الرياض:

ألف دوالر أمريكي

2,617

عدد المساكن

مسكن

829,670

2017

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

89.00%

2017

نسبة مئوية

99.8%

2017

نسبة مئوية

76.00%

2017

التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة

نسبة مئوية

23.60%

2017

نسبة مئوية

معدل الوفيات/اإلصابات لكل  100,000نسمة

شخص

26

2017

نسبة مصدر الكهرباء

معدل الوفيات/اإلصابات لكل  100,000نسمة المتوقع لعام 2020

شخص

20

2020

نسبة الصرف الصحي

شخص

8

2030

معدل الوفيات/اإلصابات لكل  100,000نسمة المتوقع لعام 2030
رئيسة)
مستوى ازدحام المدن (ساعات الذروة المنقضية في االزدحام خالل العام لخمس مدن
رئيسة) المتوقع بحلول عام 2020
مستوى ازدحام المدن (ساعات الذروة المنقضية في االزدحام خالل العام لخمس مدن
رئيسة) المتوقع بحلول عام 2030
استهالك الطاقة في قطاع النقل :نصيب الفرد من مكافئ الطن النفطي
استهالك الطاقة في قطاع النقل :نصيب الفرد من مكافئ الطن النفطي المتوقع

2016

الهدف الحادي عشر :جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

21.1%

مستوى ازدحام المدن (ساعات الذروة المنقضية في االزدحام خالل العام لخمس مدن

(بالدوالر)

الهدف العاشر :الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

2016

للصناعة
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الوحدة

القيمة

العام

اسم المؤشر

الوحدة

القيمة

العام

ساعة

23.5

2017

ساعة

15

2020

ساعة
مكافئ طن
نفطي
مكافئ طن

بحلول عام 2020

نفطي

استهالك الطاقة في قطاع النقل :نصيب الفرد من مكافئ الطن النفطي المتوقع

مكافئ طن

بحلول عام 2030

نفطي

10

2030

1.42

2017

1,32

2020

بسعوديين)
منطقة مكة المكرمة:
عدد المساكن

مسكن

871,089

2017

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

64%

2017

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

99.70%

2017

نسبة الصرف الصحي

نسبة مئوية

48%

2017

التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة
بسعوديين)

نسبة مئوية

24.80%

2017

منطقة القصيم:

1,02

2030

نسبة المشاريع ذات تكلفة أعلى من المخطط لها المتوقعه بحلول عام 2020

نسبة مئوية

50%

2020

نسبة المشاريع ذات تكلفة أعلى من المخطط لها المتوقعه بحلول عام 2030

نسبة مئوية

20%

2030

نسبة المشاريع التي تتأخر بنسبة تتجاوز 20%

نسبة مئوية

60%

2017

نسبة المشاريع التي تتأخر بنسبة تتجاوز  20%والمتوقعه بحلول عام 2020

نسبة مئوية

50%

2020

نسبة المشاريع التي تتأخر بنسبة تتجاوز  20%والمتوقعه بحلول عام 2030

نسبة مئوية

20%

2030

نسبة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير والتشغيل

نسبة مئوية

4%

2017

نسبة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير والتشغيل المتوقعه بحلول عام 2020

نسبة مئوية

10%

2020

نسبة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير والتشغيل المتوقعه بحلول 2030

نسبة مئوية

16%

2030

عدد المساكن

مسكن

164,480

2017

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

82%

2017

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

99.70%

2017

نسبة الصرف الصحي

نسبة مئوية

58%

2017

نسبة مئوية

4.6

2017

التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة
بسعوديين)
منطقة حائل:
عدد المساكن

مسكن

78,171

2017

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

69%

2017

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

99.80%

2017

نسبة الصرف الصحي

نسبة مئوية

30%

2017
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اسم المؤشر
التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة
بسعوديين)

الوحدة

القيمة

نسبة مئوية

2.20%

الوحدة

القيمة
(بالدوالر)

العام
2017

الوحدة

القيمة

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

100%

2017

نسبة الصرف الصحي

نسبة مئوية

48%

2017

التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة

منطقة نجران:
عدد المساكن

مسكن

66,030

2017

بسعوديين)

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

35%

2017

منطقة الشرقية:

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

100%

2017

عدد المساكن

نسبة مئوية

15%

2017

نسبة الصرف الصحي
التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

93%

2017

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

99.80%

2017

نسبة الصرف الصحي

نسبة مئوية

82%

2017

نسبة مئوية

مسكن

174,196

2017

بسعوديين)

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

77%

2017

منطقة الحدود الشمالية:

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

100%

2017

عدد المساكن

نسبة مئوية

18%

2017

عدد المساكن

نسبة الصرف الصحي
التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة

التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة

بسعوديين)

نسبة مئوية

4.9

2017

مسكن

299,571

2017

عدد المساكن

نسبة مئوية

14.20%

مسكن

37,072

2017

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

95%

2017

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

99,9%

2017

نسبة الصرف الصحي

نسبة مئوية

47%

2017

نسبة مئوية

1.06%

نسبة مئوية

68%

2017

عدد مسارات القطار

مسار

6

2017

طول مسار القطار

كم طولي

176

2017

عدد عربات القطار

عربة

470

2017

محطة

85

2017

بسعوديين)

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

31%

2017

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

99.7

2017

نسبة اإلنجاز في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض

نسبة مئوية

46%

2017

مشروع قطار الرياض:

نسبة الصرف الصحي
التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة

نسبة مئوية

8.5

عدد المساكن

مسكن

66,080

2017

عدد محطات القطار

نسبة مصدر المياه

منطقة الباحة:

2017
2017

2017

بسعوديين)

2017

2017

التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة

منطقة عسير:

2017

مسكن

1.80%

منطقة جازان:

نسبة مئوية

1.60%

(بالدوالر)

500,465

2017

بسعوديين)

نسبة مئوية

77%

2017

عدد مراكز المبيت والصيانة

مركز

7

2017

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

100%

2017

عدد مواقع العمل

موقع

250

2017

نسبة الصرف الصحي

نسبة مئوية

4%

2017

عدد مراكز التحكم والصيانة

مركز

5

2017

نسبة مئوية

1.80%

2017

الطاقة اإلستيعابية القصوى لعدد الركاب يوميا

مليون راكب

3,6

2017

التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة
بسعوديين)
عدد المساكن

مسكن

243,930

2017

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

71%

2017

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

99.90%

2017

نسبة الصرف الصحي

نسبة مئوية

49%

2017

نسبة مئوية

6.90%

2017

التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة
بسعوديين)
منطقة تبوك:
عدد المساكن

مسكن

117,656

2017

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

79%

2017

نسبة مصدر الكهرباء

نسبة مئوية

100%

2017

نسبة الصرف الصحي

نسبة مئوية

59%

2017

نسبة مئوية

3.30%

2017

التوزيع النسبي لعدد المساكن من إجمالي المساكن في المملكة (المشغولة
بسعوديين)

مشروع حافالت الرياض:
عدد مسارات الحافالت

منطقة المدينة المنورة:

منطقة الجوف:

180

اسم المؤشر

الوحدة

القيمة

العام

عدد المساكن

مسكن

56,280

2017

نسبة مصدر المياه

نسبة مئوية

91%

2017

22

2017

طول مسار الحافالت

كم

1,900

2017

عدد المحطات الرئيسية

محطة

7

2017

عدد محطات التوقف

محطة

3,000

2017

عدد الحافالت

حافلة

906

2017

عدد نقاط التوقف في األحياء

نقطة توقف

1,800

2017

عدد محطات الخطوط العادية

محطة

1,083

2017

الطاقة اإلستيعابية القصوى لعدد الركاب يوميا

راكب

900,000

2017

مساحة حوض تجميع وادي حنيفة

كم مربع

4,000

2017

طول وادي حنيفة

كم

120

2017

نسبة إنجاز استراتيجيات النقل ووسائل المواصالت في التخطيط الحضري

نسبة مئوية

17.20%

2017

نسبة إنجاز استراتيجيات النقل ووسائل المواصالت في التخطيط الحضري المتوقعة في

مسار

نسبة مئوية

100%

2020

معدل نصيب الفرد من أطوال الطرق

متر طولي

4.27

2017

معدل نصيب الفرد من أطوال الطرق المتوقعه في عام 2020

متر طولي

4.04

2020

نسبة السكان الذين سيتم خدمتهم بمشاريع تصريف مياه األمطار بحلول عام 2020

نسبة مئوية

100%

2020

نسبة اكتمال مراحل تحديث االستراتيجبة العمرانية

نسبة مئوية

15%

2017

نسبة اكتمال مراحل تحديث االستراتيجبة العمرانية بحلول عام 2020

نسبة مئوية

100%

2020

عام 2020

181

اسم المؤشر

الوحدة

القيمة

نسبة اكتمال المخططات االقليمية للمناطق المستهدفة

نسبة مئوية

20%

2017

نسبة اكتمال المخططات االقليمية للمناطق المستهدفة المتوقعه في عام 2020

نسبة مئوية

100%

2020

نسبة مئوية

35%

2017

نسبة األراضي المأهولة التي تم مسح وتحديث خرائطها المساحية (مكة المكرمة
والمدينة المنورة)
نسبة األراضي المأهولة التي تم مسح وتحديث خرائطها المساحية (مكة المكرمة

الوحدة

القيمة
(بالدوالر)

العام

اسم المؤشر

الهدف الرابع عشر :حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

نسبة مئوية

100%

2020

نسبة مئوية

0%

2017

نسبة النفايات التي سيتم معالجتها بحلول عام 2020

نسبة مئوية

40%

2020

مؤشر رضا المستفيدين (األفراد ورجال األعمال) عن الخدمات البلدية المقدمة

نسبة مئوية

61.85%

2017

نسبة مئوية

75%

2020

نسبة مئوية

59%

2017

نسبة مئوية

70%

2020

مؤشر رضا السكان عن نظافة المدن

نسبة مئوية

64%

2017

مؤشر رضا السكان عن نظافة المدن المتوقعه خالل عام 2020

نسبة مئوية

70%

2020

مؤشر رضا السكان عن خلو الصحة العامة من اآلفات

نسبة مئوية

59%

2017

مؤشر رضا السكان عن خلو الصحة العامة من اآلفات بحلول 2020

نسبة مئوية

90%

2020

معدل نصيب الفرد من الساحات واألماكن العامة

متر مربع

4.14

2017

متر مربع

4.44

2020

والمدينة المنورة) المتوقعه في عام 2020
نسبة النفايات التي تم معالجتها

مؤشر رضا المستفيدين (األفراد ورجال األعمال) عن الخدمات البلدية المقدمة المتوقعه
في عام 2020
مؤشر رضا السكان عن سالمة الغذاء في المطاعم ومراكز النفع العام
مؤشر رضا السكان عن سالمة الغذاء في المطاعم ومراكز النفع العام المتوقعه عام
2020

معدل نصيب الفرد من الساحات واألماكن العامة بحلول 2020
الهدف الثاني عشر :ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
معدل اإلنتاج اليومي للفرد من النفايات المنزلية

كجم

طرق التخلص من النفايات في الجبيل الصناعية:

نسبة مئوية

1.39

2016

عن طريق الحرق

11%

2017

عن طريق الردم

38%

2017

عن طريق التدوير

51%

2017

كمية النفايات التي يعاد تدويرها شهريا في الردم الصحي في الجبيل الصناعية

طن

500

2016

نسبة المخلفات الصناعية المعاد تدويرها في الجبيل الصناعية

نسبة مئوية

51%

2016

طن

23

2016

عدد النفايات التي يتم فرزها يوميا في مدينة الجبيل الصناعية ألغراض المعالجة
عدد الحاويات المخصصة لتجميع الورق والموزعة على المباني الحكومية في مدينة

حاوية

226

2016

طول الشوارع الداخلية المغطاة بخدمات الكنس والنظافة في الجبيل الصناعية

كيلو متر طولي

75

2016

طول الطرق الرئيسة المغطاة بخدمات الكنس والنظافة في الجبيل الصناعية

كيلو متر طولي

65

2016

حاوية

7800

2016

الجبيل الصناعية

عدد حاويات النفايات التي يتم تفريغها يوميا في مدينة الجبيل الصناعية
عدد المعدات المزودة بآخر التقنيات الحديثة والتي تعمل بشكل يومي في مدينة الجبيل

معدة

91

عدد حاويات النفايات التي يتم تعقيمها يوميا في مدينة الجبيل الصناعية

حاوية

300

2016

خدمات إدارة النفايات في الجبيل الصناعية والمقدمة إلى المنازل السكنية

خدمة

40,000

2016

خدمات إدارة النفايات في الجبيل الصناعية والمقدمة إلى المراكز التجارية

خدمة

103

2016

كمية إجمالي النفايات اليوميه في مدينة الجبيل الصناعية

طن

281

2016

مليون زهرة

5

2017

480

2017

إجمالي مساحة المسطحات الخضراء في المشاريع القائمة بمدينة الرياض

مليون متر مربع

9.9

2017

عدد األشجار الموزعة على  26شارع ضمن نطاق عشر بلديات في مدينة الرياض

شجرة

3,750

2017

عدد المنتزهات الرئيسة التي تم تنفيذها داخل مدينة الرياض

منتزه

26

2017

عدد ساحات البلديات المنجزة من أصل  100ساحة في مدينة الرياض

ساحة بلدية

64

2017

الصناعية

2016

الهدف الثالث عشر :إتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره
عدد الزهور الحولية التي تم زراعتها في شوارع وميادين الرياض
عدد الحدائق ومالعب األطفال في مدينة الرياض

182

حديقة/ملعب
أطفال

الوحدة

القيمة

األرصدة السمكية ضمن مستوى مستدام بيولوجياً

طن

66.583

مساحة اإلطاللة البحرية للملكة العربية السعودية

كم

2,330

الوحدة

القيمة
(بالدوالر)

العام

2016
2016

الهدف الخامس عشر :حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة الغابات على نحو مستدام
مجموع المحميات في المملكة العربية السعودية

محمية

15

2016

نسبة مساحة المحميات بمساحة أراضي المملكة

نسبة مئوية

4.27%

2016

مساحة المحميات البرية في المملكة العربية السعودية

كيلو متر

85,393

2016

المساحات اإلجمالية للمحميات البحرية

كيلو متر

7,823

2016

نسبة المحميات البحرية للدولة

نسبة مئوية

0.33%

2016

المساحة اإلجمالية لمحمية جزيرة أم القماري

كم مربع

4،03

2017

المساحة اإلجمالية لمحمية الجبيل لألحياء الفطرية

كم مربع

2,000

2017

المساحة اإلجمالية لمحمية جزر فرسان

كم مربع

5,408

2017

نسبة مساحة األراضي التي تغطيها الغابات

نسبة مئوية

1.35%

2013

عدد حاالت ضبط الحيوانات والطيور

حالة

119

2017

عدد ضبطيات اإلتجار بالحيوانات والطيور لعام 2014

حالة

470

2014

تصنيف

57

2017

الهدف السادس عشر :السالم والعدل والمؤسسات
ترتيب المملكة العالمي في مؤشر مدركات الفساد
عدد ضحايا القتل عمدا لكل مائة ألف نسمة بحسب الفئة العمرية والجنس:
ذكور (أقل من  18عام)

نسبة مئوية

0.5

2017

إناث (أقل من  18عام)

نسبة مئوية

0.1

2017

ذكور ( 24-19عام)

نسبة مئوية

4,7

2017

إناث ( 24-19عام)

نسبة مئوية

0.3

2017

ذكور ( 30-25عام)

نسبة مئوية

4,4

2017

إناث ( 30-25عام)

نسبة مئوية

0.4

2017

ذكور ( 36-31عام)

نسبة مئوية

3,1

2017

إناث ( 36-31عام)

نسبة مئوية

0.5

2017

ذكور ( 42-37عام)

نسبة مئوية

1,8

2017

إناث ( 42-37عام)

نسبة مئوية

0.6

2017

ذكور ( 48-43عام)

نسبة مئوية

1,6

2017

إناث ( 48-43عام)

نسبة مئوية

0.6

2017

ذكور ( 54-49عام)

نسبة مئوية

1,8

2017

إناث ( 54-49عام)

نسبة مئوية

0.2

2017

ذكور (أعلى من )55

نسبة مئوية

2

2017

إناث (أعلى من )55

نسبة مئوية

1,3

2017

الهدف السابع عشر :تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
ترتيب المملكة في قائمة أكبر البلدان المانحة للمساعدات

تصنيف

4

حجم المساعدات السعودية خالل الفترة من 2017-2012

مليار ريال

143.40

حجم المساعدات السعودية بالنسبة للدخل القومي للمملكة

نسبة مئوية

1.9%

2017

ترتيب المملكة في اإلنفاق على المساعدات الخارجية بالنسبة للدخل القومي

تصنيف

1

2014

دولة

40

2018

مليار ريال

3,92

عدد الدول التي قدم لها مساعدات إنسانية حكومية (إنمائية رسمية) بواسطة مركز
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية من مايو  2015-أبريل 2018
مجموع المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية منذ بدء
تأسيسها في عام 2015
نسبة المساعدات اإلنسانية الحكومية (إنمائية رسمية) من مجموع المساعدات اإلنسانية
التي قدمها مركز الملك سلمان لإلغاثة

نسبة مئوية

مليار دوالر أمريكي

مليار دوالر أمريكي

1.04

السعودي للتنمية
635

2017

2017
2017

مليار دوالر أمريكي
مشروع

38.24

70%

مجموع ما قدمته المملكة من مساعدات إنمائية للدول األخرى عن طريق الصندوق
عدد المشروعات التي تم دعمها من قبل الصندوق السعودي للتنمية

2017

14.6

2017
2017

183

اسم المؤشر

الوحدة

عدد الدول التي وجه لها دعم الصندوق السعودي للتنمية

دولة

83

مجموع تحويالت العاملين الوافدين في المملكة للخارج

مليار ريال

151,90

عدد الدول التي استفادت من برنامج دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والبرامج
الخاصة بقطاع المؤسسات العامة وبرامج التكيف الهيكلي
عدد الدول اإلفرقية التي استفادت من برنامج دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية
والبرامج الخاصة بقطاع المؤسسات العامة وبرامج التكيف الهيكلي
عدد الدول اآلسيوية التي استفادت من برنامج دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية
والبرامج الخاصة بقطاع المؤسسات العامة وبرامج التكيف الهيكلي
إجمالي تكلفة برنامج دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والبرامج الخاصة بقطاع
المؤسسات العامة وبرامج التكيف الهيكلي
عدد اإلتفاقيات التمويلية الموقعة من قبل المملكة لبناء وتحسين سدود إنتاج الطاقة

القيمة

الوحدة

مليار دوالر أمريكي

دولة

16

والشابات على أساسيات البرمجة واالبداع التقني

2017

دولة

2

2017

مليون ريال

465.10

عدد السدود المتفق على تمويلها النتاج الطاقة الكهرومائية

سد

إجمالي القروض المقدمة لبناء وتحسين سدود انتاج الطاقة الكهرومائية

مليار ريال

2.40

إجمالي القروض المقدمة إلنشاء سدود إنتاج الطاقة الكهرومائية في قارة آسيا

مليار ريال

1.10

إجمالي القروض المقدمة إلنشاء سدود إنتاج الطاقة الكهرومائية في قارة إفريقيا

مليار ريال

1.20

نسبة مئوية

25%

وشمال افريقيا بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي لدول المنطقة

2016

دولة

11

إجمالي المبالغ المعتمدة لبرنامج تحفيز الصادرات وتعزيز تمويل الصادرات ومبادرة

40.50

2017

عدد المدن التي قامت مؤسسة مسك الخيرية بعقد دورات تدريبية بها لتدريب الشباب

14

إتفاقية

نسبة حصة المملكة العربية السعودية في السوق الحرة في منطقة الشرق األوسط

(بالدوالر)

2017

15

الكهرومائية

القيمة

العام

اسم المؤشر

مليون دوالر
أمريكي

124.03

2017
2017
2017

مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر
أمريكي
مليون دوالر
أمريكي

640

2017

293.33

2017

320

2017
2017

مليار ريال

72

مليون ريال

26.66

مليار ريال

9.30

عدد الالجئين من الجنسية اليمنية الذين قامت المملكة باستضافتهم

شخص

591.191

2018

عدد الالجئين من الجنسية السورية الذين قامت المملكة باستضافتهم

شخص

262.573

2018

شخص

249.669

2018

اإلقراض الغير مباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
إجمالي مساهمة المملكة العربية السعودية في صندوق العيش والمعيشة عن طريق
مركز الملك سلمان لإلغاثة
رأس مال صندوق العيش والمعيشة

عدد الالجئين من الجنسية الماينامارية الذين قامت المملكة باستضافتهم
إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة لليمن خالل الثالث سنوات الماضية
()2018-2015

مليار ريال

5.79

مليار دوالر أمريكي
مليون دوالر
أمريكي
مليار دوالر أمريكي

مليار دوالر أمريكي

19.20

2017

100

2017

2.48

2017

1.54

عدد المستفيدين من مبادرة كلنا أونالين والتي أطلقتها مؤسسة مسك الخيرية بالتعاون
مع شركة قوقل ووزارة التعليم
عدد الفنانين والفنانات الذين مكنتهم مؤسسة مسك الخيرية خالل العام 2017
عدد المهتمين في مجاالت الثقافة والفنون الذين استفادوا من مبادرات مؤسسة مسك
الخيرية الخاصة بالثقافة والفنون
عدد المعارض الفنية والثقافية سواء المحلية أوالدولية التي نظمتها مؤسسة مسك
الخيرية
عدد ما تم عرضه من القطع الفنية من خالل المعارض الفنية والثقافية التي نظمتها
مؤسسة مسك الخيرية محليا ودوليا
عدد الشباب والشابات الذين تم تمكينهم إعالميا من خالل مبادرات مؤسسة مسك
الخيرية في مجاالت اإلعالم اإلبداعي
عدد المشاركين في مبادرات مسك العالمية من القادة الشباب عام 2017
عدد المنظمات الغير حكومية المشاركة في مبادرات مسك العالمية عام  2017من 75
دولة
إجمالي المستفيدين من برامج دعم المخترعين من قبل مؤسسة مسك الخيرية حول
العالم
حجم الدعم للمبتكرين من قبل مؤسسة مسك الخيرية بغرض تطوير اإلبتكارات واألفكار
وتنفيذها على أرض الواقع (لكل مبتكر)
عدد المستفيدين من برنامج التدريب في علم والتابع لمؤسسة مسك الخيرية لعام 2017
عدد المشاركين في برنامج ساعة البرمجة والذي أطلقته مؤسسة مسك الخيرية بالتعاون

الوحدة

القيمة

مدينة

100

شخص

20,326

فنان
شخص
معرض
قطعة فنية
شخص
شخص
منظمة
مخترع
ريال
شخص

(بالدوالر)

116
150,000
11
250
350,000
7,700
600
100
100,000

دوالر أمريكي

26.670

2,126

مبرمج

307,000

نسبة المشاركين في برنامج ساعة البرمجة والذين تتراوح أعمارهم من  18-7سنة

نسبة مئوية

97.50%

نسبة الفتيات المشاركات في برنامج ساعة البرمجة من إجمالي المشاركين

نسبة مئوية

76%

مع شركة مايكرسوفت على مستوى  13منطقة إدارية في المملكة

الوحدة

القيمة

العام

2018

عدد المشاريع التي نفذتها المملكة عن طريق مؤسسة الملك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية في اليمن والتي استهدفت (األمن الغذائي ،والالجئين ،وومكافحة الكوليرا،

مشروع

2018

260

والمياه والصرف الصحي ،ودعم البنك المركزي)
مبلغ المنحة التي قدمتها المملكة إلى األمم المتحدة لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية
لليمن
عدد المستفيدين من برامج ومبادرات مؤسسة مسك التعليمية خالل عام 2017
إجمالي المشاركين في برامج تدريبية من مجموع المستفيدين من مؤسسة مسك
التعليمية لعام 2017
إجمالي المشاركين في برامج المراحل الدراسية ابتداء من رياض األطفال وحتى المرحلة
الثانوية من مجموع المستفيدين من مؤسسة مسك التعليمية لعام 2017
إجمالي المشاركين في برامج مراحل الدراسات العليا من مجموع المستفيدين من
مؤسسة مسك التعليمية لعام 2017
عدد المستفيدين من مبادرة السعودية تبرمج والتي ترعاها مؤسسة مسك الخيرية
عدد المدربين والمدربات الذين قامت مؤسسة مسك الخيرية بالتعاون معهم لتدريب
الشباب والشابات على أساسيات البرمجة واالبداع التقني

184

مليار ريال

1.88

شخص

5,721

متدرب

2,128

مشارك

3,508

مشارك

58

شخص

300,000

مدرب

4,411

مليون دوالر
أمريكي

500

2018

185

187

186

188

