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پیشگفتار
شورای وزیران در نشست روز دوشنبه خود به ریاست خادم الحررین الشررینن ی رل سر چان شر انرااز
عربستان سعودی را از تصویب گذرانا .نشست کابننه به بحث دربارۀ ش انااز که پنشنویس آن توسط شرورای
ایور اقتصادی و توسعه و بر یبنای رهنچودهای خادم الحرین الشرینن تهنه شاه بود ،اختصاص یافت .یت کایل
ش انااز  0202عربستان سعودی در ادایه ییآیا:
چکیده
خرسنام از اینکه ش انااز عربستان سعودی را برای آیناه ارائه ییکن  .ای یل طرح ک ری آریرانگرایانره و
درعن حال قابل دسترس است که اهااف ب نایات یا را بنان ییکنا و قروتهرا و توانچنرایهرای کشرور یرا را
بازتاب ییدها .هچه یوفقنتها با ش انااز شروع ییشونا و ش اناازهای یوفر برر ارکران اسرتوار بنرا نهراده
ییشونا:
رک اولِ ش انااز یا رتبه و یقام یا بهعنوان ق ب جهان اسالم و جهان عرب است .یا آگراهن کره خااونرا
یتعال سرزیننی به یا عطا کرده که از ننت ه ارزشچناتر است .یچ کت یا سرزین دو حرم شریف و یقاستری
یکانهای روی زین است و کعبه که بنش از یل ین نارد یس چان رو به آن نچاز ییگذارنا.
رک دومِ ش انااز یا ارادۀ یا برای تبایل شان به کانون جهانی سریایهگذاری است .ی رت یرا قاب نرتهرای
سریایهگرذاری قروی در اختنرار دارد کره یرا آنرا بررای بره حرکرت در آوردن اقتصرادیان و تنروع بششرنان بره
درآیاهایچان در واپایش (کنترل) خواهن گرفت.
رک سوم تبایل یوقعنت راهبردی بیهچتای یا به قطب اتصال سه قاره آسرنا ،اروپرا و آفریقاسرت .یوقعنرت
جغرافنایی یا ینان آبراهههای ک نای جهان ،پادشاهی عربستان سعودی را کانون تجرارت و دروازۀ جهران سراخته
است.
کشور یا از نظر ینابع طبنعی ثروتچنا است .یا برای ننازهای انرژی خود تنهرا یتکری بره ننرت ننسرتن  .طرال،
فسنات ،اوراننوم و بسناری یواد یعانی ارزشچنا دیگر در اعچاق زین های یا یافت ییشود .ایا ثرروت الر ی یرا
در آریانهای یردم و ظرفنتهای نسل جوان یا نهنته است .آنها غرور ی ت و یعچاران آیناۀ یا هسرتنا .یرا هرگر
فرایوش نچیکنن که در شرایطی دشوارتر از ایروز ،زیانی که ی ل عباالع ی آل سعود یچ کت پادشاهی را یتحرا
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کرد ،گونه ی ت یا با هچت جچعی با گامهای استوار به پنش رفرت .یرردم یرا برار دیگرر جهران را شرگنتزده
خواهنا کرد.
یا به آیناه یچ کت اطچننان داری  .با نعچاتی که خااونا به یا عطا فریوده ،راهی ج خوشبننی بره دهرههرای
پنش رو وجود ناارد .یا بهجای نگرانی بابت از دست دادن هر ن ی ،آنچه را که در اف آینراه قررار دارد ،یرورد
تأیل قرار ییدهن .
برادران و خواهران ع ی ی  ،انشاءا ...آیناه یچ کت آیناهای بسنار نویابشش و با توانچنایهای فراوان است.
کشور ارزشچنا یا شایسته بهتری هاست؛ بنابرای  ،یا استعاادها و ظرفنتهای خود را گسترش و توسرعه بنشرتری
خواهن داد .یا بنشتری تالش را برای اطچننان از اینکه یس چانان از سراسر جهان بتواننا ایاک یقراس را زیرارت
کننا بهکار خواهن بست .یا یصچ هستن که با تبایل نقاط قوت ک نرای خرود بره اب ارهرای تروانبشرش بررای
آیناهای کایال یتناوت ،توانچنایهای اقتصاد خود را تقویت کرده و تنوع بششن  .بهیعنای دقن ک چه ،یا «آرایکو»
را از یل شرکت تولنا ننت به یل یجچوعۀ بهه پنوستۀ لنعتی جهانی تبایل خواهن کرد.
یا لناوق سریایهگذاری عچویی را به ب رگتری لناوق یستقل سریایه تبایل خواهن کرد .یا شرکتهرای
عچاهیان را تشوی خواهن کرد که فراتر از یرزها گسترش یافته و جایگاه بهح خود را در بازار جهانی بهدسرت
آورنا .یا بهیوازات اینکه به یجه کردن ارتش با بهتری دستگاهها و تجهن ات یچک ادایه ییدهن  ،برای تولنا و
ساخت ننچی از ننازهای نظایی خود در درون کشور (برای ایجاد فرلتهرای شرغ ی بنشرتر بررای شرهروناان و
حنظ ینابع بنشتر در کشور) طرحری ی خواهن کرد.
یا انواع خایات دیجنتال را بهینظور کاست از تأخنر و کاهش دیوانساالری یاللتبار توسعه خواهن داد .یرا
بهسرعت به الالحات یبتنی بر شنافنت و پاسشگویی دسرت خرواهن زد و از طریر هنئتری کره بررای سرنجش
عچ کرد نهادهای دولتی تأسنس گردیاه ،آنها را برای تچام کاستیهایشان بره پاسرشگویی وادار خرواهن کررد .یرا
نسبت به شکستها و هچچنن یوفقنت هایچان شناف خواهن بود و از هر ایاهای دربارۀ شنوۀ بهبرود و پنشررفت
استقبال خواهن کرد.
تاوی و نگارش ای

ش انااز ،از دستورات خادم حرین الشرینن  ،ی ل س چان برآیاه که به یا دستور داد

برای آیناهای که آرزوها و آریانهای شچا را برآورده ییسازد ،تالش کنرن  .در راسرتای دسرتورات ایشران ،یرا از
ایروز بهشک ی خستگیناپذیر برای ساخت فردایی بهتر برای شچا ،فرزناان شچا و فرزنراان فرزنراان شرچا ترالش
خواهن کرد .آریان یا ب نایات است .ای آریان فراتر از نوسازی ینابع درآیای که تضرعنف شراهانرا ،یرا حنرظ
آنچه که از قبل داشتهای است .یا یصچ هستن کشوری یترقری بسرازی کره در آن تچرام شرهروناان بتواننرا بره
رؤیاها ،ایناها و آرزوهایشان عنننت بششنا .بنابرای  ،یا تا زیانی که کشوریان در ایجاد فرلرت بررای هچگران از
طری آیوزش و یادگنری و خایات باکنننتی هچچون راهکارهای استشاایی ،سالیت ،یسک و سررگریی پنشررو
شود ،نشواهن آسود.
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یا یتعهای که خایات دولتی در سطح جهانی را نان فراه کنن که بهگونهای اثربشش و کارآیرا ننازهرای
شهروناان را برآورده سازد .یا با ه به ساخت کشروری بهترر ،تحقر رؤیرای کاینرابی و آزادسرازی اسرتعاادها،
ظرفنتها و جاننشانی های یردان و زنان جوانچان ادایه خواهن داد .یا هرگ اجازه نشواهن داد کره کشروریان در
برابر نوسانات قنچت کاالها یا بازارهای خارجی بیدفاع باشا .یا تچام اب ارهای دستنابی به آرزوها و آیال خرویش
را در اختنار داری  .بهانهای برای توقف یا حرکت رو به عقب وجود ناارد.

چشم انداز ما یک عربستان قوی ،مترقی و باثبات است که برای همۀ ایجاد فرصت میکند .چشمانداز ماا
کشوری بردبار است که قانون اساسی آن اسالم و روش آن اعتادا اسات .ماا باه روی تماام افاراد دارای
صالحیت در سراسر دنیا آغوش می گشاییم و تمام کسانی را که در مسیر و موفقیت ما شریک شاوند تراریم
میکنیم.
یا برآن هستن که فرلتهای بهتری برای یشارکت با بشش خصولی را برا اتکرا بره سره رکر فرراه کنرن :
یوقعنت یا بهعنوان ق ب جهان عرب و اسالم ،توانچنرایهرای پنشرروانه در سرریایهگرذاری و یوقعنرت جغرافنرایی
راهبردی .یا سریایهگذاری کسب و کار را بهبود خواهن بششنا تا اقتصادیان رشا کررده و شرکوفا شرود و فرلرت
اشتغال سال تر برای شهروناان و خوشبشتی طوالنیتر برای هچگان بهبار آورد .ای آینراۀ درخشران برر هچکراری و
یسئولنت دوطرفه بها نهاده شاه است .ای « ش انااز عربستان سعودی برای سال  »0202است .یا بیدرنر

اجررای

طرحها و برنایههای تاوی شاه را آغاز خواهن کرد .یا ییتوانن با هچایگر و به یاری خااونا ،یوقعنرت پادشراهی
عربستان سعودی را بهعنوان ی تی ب رگ تقویت نچاین که بایا هچۀ یا بسنار ژرفگونه به آن افتشار کنن .
یحچا ب س چان ب عباالع ی  :رئنس شورای ایور اقتصادی و توسعه
عربستان سعودی ،قلب جهان عرب و اسالم ،کانون سرمایهگذاری و قطب اتصال سه قاره
پادشاهی عربستان سعودی از نعچت دارایی های غنی فراوانی برخوردار است .ی یتهای جغرافنایی ،فرهنگی،
اجتچاعی ،جچعنتی و اقتصادی یا را قادر ساخته است که یوضعی برجسته در جهان داشته بگنرری  .بررای سراخت
بهتری آیناه برای کشور یا ش انااز پادشاهی عربستان سعودی را بر سه رک که ی یتهای بیهچتای رقابتی یرا
را نشان ییدها ،استوار ساخته ای  .وجهه و اعتباریان یا را قادر خواها کرد که نقش رهبری را بهعنوان ق ب جهان
عرب و اسالم برعهاه بگنری  .بهشکل هچ یان ،یا قارت سریایهگذاری خرود را بررای بنرا نهرادن یرل اقتصرادی
بسنط و یاناگار بهکار خواهن گرفت .درنهایت ،یا از یوقعنت راهبردییان برای استوار سراخت نقرش خرود بره-
عنوان پنشران ال ی تجارت بن الچ ی و اتصال سه قاره آفریقا ،آسنا و اروپا استناده خواهن کرد .شر انرااز یرا

حول سه یضچون شکل گرفته است« :جامعۀ بانشاط ،اقتصاد شروفا و ملت آرمانگرا».
یضچون نشست برای دستنابی به ش انااز و بننان قوی جهت کاینابی اقتصادی حناتی است .یرا بره اهچنرت
جایعه بانشاط باور داری  .اعضای نن جایعهای یطاب با الل اسالیی اعتاال زناگی ییکننا ،به هویرت ی ری و
3

ینراث فرهنگی باستانی خود ییبالنا ،از زناگی خوب در یحنطی زیبا بهرهینانرا ،تحرت حناظرت خرانوادههرای
دلسوز قرار دارنا و بهوسن ۀ یل نظام اجتچاعی و بهااشتی توانچناساز پشتنبانی ییشونا.
در یضچون دوم ،یل اقتصاد شکوفا بهوسن ه ایجاد نظام آیوزشی هچسو با ننازهای بازار و خ

فرلرتهرای

اقتصادی برای کارآفرینان ،بنگاههای کو ل و شرکتهای ب رگ برای هچگان فرلتسازی ییکنا؛ بنرابرای  ،یرا
اب ارهای سریایهگذاری خود را برای ظهور بشرشهرای نویرابشش اقتصرادی ،تنروع بششری بره اقتصراد و خ ر
فرلتهای شغ ی توسعه خواهن داد؛ هچچنن اقتصاد خود را رشرا خرواهن داد و خرایات خرود را برهوسرن ۀ
خصولی سازی برخی از خایات دولتی ،بهبود یحنط کسب و کار ،جذب جهانی بهتری استعاادها و سریایهها و
استناده از اهرم یوقعنت بیهچتای راهبردی خود در اتصال سه قراره ،ارتقرا خرواهن بششرنا .آنچره یرا برهدنبرال
دستنابی به آن هستن  ،آریان ی ت یاست .یا کارآیای و یسئولنت را در تچام سطوح بهکار خواهن بست.
یضچون سوم یا یبتنی بر دولتی اثربشش ،شناف ،پاسشگو ،توانبشش و با عچ کرد قوی است .یا دولتی سال
برای شهروناان ،بشش خصولی و بشش غنرانتناعی ایجاد خواهن کرد تا آنها بتواننا یسئولنت خرود را برعهراه
گرفته و در رویارویی با الشها و شکار فرلتها ابتکار عچل را بهدست گنرنا.
در هر یل از ای یضاین  ،یا گ یاهای از تعهاها و اهااف را بهعنوان بازتابی از آریانهرا و نچرادی از آنچره
قصا دستنابی به آنرا داری  ،برجسته ساختن  .ای

ش انااز یرجع تصرچن هرای آینراه یرا خواهرا برود و تچرام

پروژه های آیناه با یحتوای آن هچسو خواها شا .برای بنان گامهای بعای ،یرا پنشراپنش زیننره را آیراده کررده و
برخی برنایههای اجرایی را در شورای ایور اقتصادی و توسعه آغاز نچودهای  .اکنون یا یجچوعهای از برنایرههرای
حناتی را با ننت دست یافت به اهااف و ارج نهادن به تعهااتچان آغاز ییکنن  .یوفقنت یاناگار تنهرا زیرانی بره-
دست یی آیا که بر بننانی یستحک بنا شاه باشا .ش انااز یا با اتکا به نقاط قوت کشرور ،ایر ثبرات را فرراه
خواها کرد و آیناهای درخشانتر برای کشور و یردم یا بهوجود خواها آورد.
جامعه بانشاط
 .1جامعه بانشاط با ریشههای قوی
یا فرلتهای بکر بیشچار و ترکنبی از ینابع طبنعی را در اختنار داری  ،ایا ثروت ال ی ،در یرردم و جایعرۀ
یا نهنته است .یا به آنچه که ی ت یا را یچتاز ییسرازد و هچانرا ایچران اسرالیی و وحرات ی ری یاسرت ،افتشرار
یی کنن  .ی ت یا کانون جهان عرب و اسالم است و یرک یت اسالم را نچایناگی ییکنا .یا اطچننان داریر کره بره
خواست خااونا آیناهای درخشانتر خواهن ساخت؛ آیناهای برپایۀ الول اسرالیی .یرا سرنادت خرود در انجرام
وظاینچان در قبال زائران را به کایلتری شکل تااوم خواهن بششنا و هویت ی ی ریشهدار خود را ارتقا خرواهن
بششنا.
 .1-1زیستن بر اساس ارزشهای اسالمی
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اسالم و آیوزه های آن روش زناگی و اساس هچۀ قوانن  ،تصچن ها ،اقاامها و اهااف یاسرت .پنرایبر اسرالم
حضرت یحچا (ص) پنرو رهنچودهای اسالم پنرایرون ارزش سرشتکوشری ،ایارار و فضرن ت فریرود« :خااونرا
دوست دارد یا در کاریان یس ط و یتبحر باشن » .بنابرای  ،الول اسالم ننروی پنشران یا برای تحقر
خواها بود .ارزشهایی ازقبنل اعتاال ،بردباری ،فضن ت ،نظ  ،برابری و شنافنت ،سن

شر انرااز

بنای یوفقنت یرا خواهرا

بود.
 .2-1تمرکز تالش برای خدمترسانی به زائران عمره

عربستان سعودی جایگاه برجستهای را در جهان بهخود اختصراص داده و نرام آن یتررادف ینهچراننروازی و
استقبال گرم از تچام یس چانان است .بهعبارت دقن تر ،یوقعنت ویژهای در دل زائران و یؤینان در هچه جرا کسرب
کرده است .یا از نعچت خایت به یسرجای شررینن  ،زائرران و تچرام دیاارکننراگان از ایراک یقراس یرذهبی
برخورداری  .در دهۀ گذشته ،تعااد عچره گذارانی که از سایر کشورها به عربستان وارد ییشونا ،سه برابرر شراه و
به عاد هشت ین نون ننر رسناه است .ای یسئولنتی ب رگ است .ای یا را ی م ییکنا کره از هرنک کراری در راه
تالش برای تأین تچام آنچه زائران به آن نناز دارنا ،فروگذار نکنن تا بتوانن وظننۀ خرود را در ینهچراننروازی از
برادران و خواهران خود ادا کنن  .از ای رو ،یا بهتازگی سوین توسرعه حررین شررینن را در کنرار نوسرازی و
اف ایش ظرفنت فرودگاههایچان آغاز کردهای  .یا پروژه یتروی یکه را بهعنوان یکچل پروژههای خرطآهر و قطرار
که به زائران حرین شرینن و بازدیاکنناگان از ایاک یقاس خایترسانی ییکننا ،ک نا زدهای  .یا شبکه حچرل
و نقل را برای تسهنل دسترسی و کچل به زائران در انجام یناسرل خرود برا آسرودگی و راحتری بنشرتر تقویرت
کردهای  .در هچن زیان ،یا به غنیسازی سنرهای یعنوی زائران و تجربنان فرهنگی آنها تا زیانی که در کشرور یرا
هستنا ،کچل خواهن کرد .یا یوزهها ی بنشتری تأسرنس خرواهن کررد ،ایراک گردشرگری و تراریشی جایرا و
یکانهای فرهنگی را آیاده خواهن نچود و تجربه زیارت در کشور را بهبود خواهن داد.
 .3-1افتخار به هویت ملی

یا به ینراث فرهنگی ناشی از پنشننۀ سعودی ،عربی و اسالیی خود ییبالن  .سرزین یا برای تچانهای که
و یسنرهای تجاری در هارراه تجاری جهان یشهور بوده و یشهور خواها یانا .ای ینراث بره جایعره یرا غنرای
فرهنگی و تنوعی بششناه که ایروزه به آن شهره است .یا به اهچنت حنظ ای ینرراث گرانبهرا برهینظرور ارتقرای
وحات ی ی و استحکامبششی به ارزشهای راستن اسالیی و عربی خود واقف هستن  .یرا خرواهن کوشرنا کره
هویت ی ی خود را تقویت کرده ،حنظ نچوده و برجسته سازی تا بتوانا راهنچای نسلهای آیناه باشا .یا ای کرار
را حنظ درست ارزشها و الول ی ی و نن با تقویت توسعۀ اجتچاعی و زناه نگاه داشت زبران عربری بره انجرام
خواهن رسانا .یا تالش برای احنای یکان های ی ی ،عربی ،اسالیی و فرهنگری کهر خرود ادایره خرواهن داد و
ییکوشن که ای یکانها را به ثبت بن الچ ی رساناه و بررای هچگران قابرل دسرترس نچراین و در ایر فراینرا،
رویاادهای فرهنگی و یوزههای کالس جهانی را که بازدیاکنناگان از سراسر جهان را به اینجا خواها کشرانا ،در
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آنها برگ ار نچاین  .ای شاهای زناه برای ینراث که یا خواها بود و جایگاه برجستۀ یا در تاریخ و نقشۀ تچران
را بهنچایش خواها گذاشت.
 .4-1تعهدات ما

الف) افتخار خدمترسانی به شمار روزافزون عمرهگذاران به بهترین شرل ممرن
یا افتشار داری که با برعهاه گرفت نقشی که خااونا به یا عطا فریوده ،به خواستهرا و ننازهرای حجراج و
عچره گذاران توجه و رسناگی کنن  .گسترش حرین شرینن بره سره برابرر شران شرچار عچررهگرذاران خرارجی
درخالل دهۀ گذشته ینتج شاه و رق آنرا به هشت ین نون ننر در سال  0202رسرانناه اسرت .از طریر افر ایش
ظرفنت و بهبود کنننت خایاتی که در اختنار عچرهگذاران قرار ییگنرد ،یرا ترا سرال  0202ایر ایکران را فرراه
خواهن کرد که ساالنه  02ین نون یس چان یناسل عچرۀ خود را با رضایت کایل بهجرای آورنرا .یرا از راه بهبرود
شنوههای درخواست روادیا که باعث روانی فراینا دریافت آن با هاف خودکارسازی (اتویاسنون) کایرل خواهرا
بود ،به ای ایر دست خواهن یافت .هچچنن خایات الکتروننکی را برنش از پرنش ج ئری از سرنر زائرران قررار
خواهن داد تا ای تجربۀ دینی و فرهنگی را هر ه بنشتر غنی نچراین  .بشرش دولتری و بشرش خصولری نقرش
حناتی در ای پروژه اینا خواهنا کرد تا یا بتوانن وضعنت اسرکان را بهترر نچراین  ،پرذیرایی را بهبرود بششرن و
خایات جایای برای حاجنان فراه کنن .
ب) بزرگترین موزۀ اسالمی
یا به ینراث خود ینتشر بوده و هچچنان خواهن بود .آخری فرستادۀ خاا حضرت یحچا(ص) اهل یکه یعنری
زادگاه اسالم بود .یاینه جایی است که اولن جایعۀ اسالیی در آن یتولا شرا .یرا یرل یروزۀ اسرالیی یطراب برا
باالتری استانااردهای جهانی و یجه به آخری روشهای گرردآوری ،نگهرااری ،ارائره و یستناسرازی خرواهن
ساخت .احااث ای یوزه رویاادی ب رگ برای شهروناان و بازدیاکنناگان خواها برود کره در آن دربرارۀ تراریخ
اسالم خواهنا آیوخت و از تجارب تعای ی لذت برده و در رویراادهای فرهنگری یشرارکت خواهنرا جسرت .برا
استناده از فناوری نوی  ،بازدیاکنناگان ای یوزه به اعچاق عصرهای گوناگون تچران ،دانرش و فرهنر

اسرالیی

سنر خواهنا کرد .ای یوزه ،قطب بن الچ ی دانش و یعرفت خواها بود و یل کتابشانه و یرک پژوهش در سطح
جهانی را در خود جای خواها داد.
 .5-1اهداف ما تا سال 2232

الف) اف ایش ظرفنت پذیرایی از عچرهگذاران از  8ین نون ننر به  02ین نون ننر در سال.
ب) دو برابر کردن تعااد ایاک ینراث فرهنگی سعودی ثبت شاه در یونسکو.
 .2جامعۀ بانشاط با زندگی رضایتبخش
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شادیانی و کایروایی شهروناان و ساکنان برای یا یه است .ای ایرر تنهرا یریتوانرا از طریر ارتقرای رفراه
جسچی ،روانی و اجتچاعی بهدست آیا .جایعه ای که در آن هچگان از کنننت یط وب زناگی ،سبل زناگی سرال
و یحنط جذاب زناگی بهرهینا باشنا ،در کانون ش انااز یاست.
 .1-2ارتقای فرهنگ و سرگرمی

یا فرهن

و سرگریی را بششهای ضروری کنننت زناگی ییدانن  .یا به خوبی آگاه هستن که فرلتهرای

فرهنگی و سرگریی که اکنون در دسترس است ،نه با خواستهای رو به ف ونی شهروناان یا سازگار اسرت و نره
در شأن اقتصاد غنی یاست .به هچن دلنل است که یا از ترالشهرای ینراط  ،حکرام و بشرشهرای خصولری و
غنرانتناعی برای سازیاناهی رویاادهای فرهنگی حچایت ییکنن  .یرا برر آن هسرتن کره در کنرار تقویرت نقرش
سریایهگذاریهای دولتی ،با جذب سریایهگرذاران برویی و برن الچ ری بره یشرارکت برا شررکتهرای سررگریی
بن الچ ی دست پناا کنن  .زین یناسب برای پروژههای فرهنگی و سرگریی فراه خواهرا شرا و نویسرناگان و
کارگردانان به دقت حچایت خواهنا شا .یا بهدنبال آن هستن که تنوعی از ایاک و جایگاههای فرهنگری از قبنرل
کتابشانهها ،هنرگاهها و یوزهها را بهیوازات ایکانان سرگچی برای ذائقه های گوناگون فراه نچاین  .هچچنرن ایر
پروژهها به اقتصاد یا کچل خواها کرد و ینتج به ایجاد فرلتهای شغ ی فراوانی خواها شا.
 .2-2سالم زیستن ،تندرستی

سبل زناگی سال و یتعادل تکنهگاهی ضروری برای کنننت باالی زیست است .با ایر حرال ،فرلرتهرای
تچری های ورزشی یعچول ،هنوز ه یحاود است .ای وضعنت تغننر خواها کرد .یا بر آن هستن کره یشرارکت
گسترده و دائ در ورزش و فعالنت های ورزشی را تقویت و ترغنب کنرن و برا یشرارکت بشرش خصولری بره
تأسنس ایکانات و برنایه های بنشتری دست ب نن  .ای شهروناان را قادر خواها ساخت که در طنرف گسرتردهای
از ورزشها و فعالنت های یرتبط با اوقات فراغت یشغول شونا .آریان یرا ایر اسرت کره در ورزش بره برترری
دستیابن و در ینان بهتری های رشتههای ورزشی در ینطقه و جهان قرار گنری .
 .3-2توسعۀ شهرها

شهرهای یا ه اکنون نن از ایننت و توسعۀ باالیی برخوردارنرا .براوجود نراآراییهرای یوجرود در ینطقره و
وسعت سرزین یا ،کشور و شهروناان یا در ایچنی و ایننت بهسر ییبرنا .شهرهای یرا ،برا نررر جررم و جنایرت
کچتر از  2/8یورد به ازای هر  022ه ار ننر که بسنار پاین تر از نرر بن الچ ی  7/6در دنناست ،جر و ایر ترری
شهرهای جهان هستنا .یا ایچنی و ایننت خود را بهوسن ۀ پشتنبانی از تالشهای یااوم برای یبارزه با قا اق یرواد
یشار و نن اتشاذ تچهناات بنشتر برای تضچن ایچنی ترافنکی ،کاهش تصادفها و بره حرااقل رسرانان عواقرب
دردناک آن حنظ خواهن کرد .شهرهای یا در دهههای اخنر رشا خنرهکنناهای داشتهانرا؛ رشرای کره برا توسرعه
یااوم زیرساختهای آنها هچراه بوده است .برای تضچن اینکه یا ییتوانن به تقویرت کنننرت زنراگی هچگران و
برآورده کردن ننازها و خواستهای شهروناان ادایه دهن  ،اطچننان حالل خواهن کرد کره خرایاتی ازقبنرل آب،
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برق ،حچل و نقل عچویی و جادهها بهدرستی و با کنننت باال تأین ییشونا .یناط باز و تنریحی نن برای ترأین
ننازهای تنریحی افراد و خانوادهها ایجاد خواها شا.

 .4-2دستیابی به پایداری زیستمحیطی

یا وظایف اسالیی ،انسانی و اخالقی خود را از طری حنظ یحنط زیست و ینرابع طبنعری ادا خرواهن کررد.
حنظ یحنط زیست یسئولنت یا در قبال نسلهای آیناه و برای کنننت زناگی روزانه یا حناتی است .یرا خرواهن
کوشنا که بهوسن ۀ اف ایش کارایی یایریت پسچانا ،تأسنس پروژههای جایع بازیافت ،کاهش تچام انواع آلودگی و
یبارزه با بنابان زایی از یحنط زیست حناظت کنن  .هچچنن استنادۀ بهننه از ینابع آب را بهوسن ۀ کاهش یصرف و
بهکارگنری آبهای فرآوری شاه و تجایاپذیر ارتقا خواهن بششنا .یا تچام تالشهای خود را بهسچت حناظرت
و نوسازی سواحل زیبا ،ذخایر طبنعی و ج ایر خود هاایت خواهن نچود تا آنها را برای هچه قابل اسرتناده کنرن .
یا پنگنر یشارکت بشش خصولی و سریایههای دولتی در ای راه خواهن بود.
 .5-2تعهدات ما

الف) «دائم» :سرگرمی سودمند برای شهروندان
یا تعااد و تنوع فعالنتهای فرهنگی و سرگریی را با هاف افتتاح ایاکنی که به عرضه استعاادهای بریشرچار
شهروناان اختصاص یافته ،اف ایش خواهن داد .هچچنن برای سادهسازی تأسنس و ثبت باشگاههرای غنرحرفرهای
(آیاتور) اجتچاعی و فرهنگی ،آین نایههای خود را یورد بازنگری قرار خواهن داد .یا حچایتهای یالی الزم را از
«دائ » (طرح ی ی ارتقای کنننت فعالنتهای فرهنگی و سرگریی) ،فراه خواهن کرد .ای برنایه یل شربکه ی ری
از باشگاهها را ایجاد خواها کرد ،تبادل دانش و تجربنات بن الچ ری را ترغنرب خواهرا نچرود و آگراهی بهترر از
س س ه فعالنتهای گسترده سرگریی و اوقات فراغت را ارتقا خواها بششنا.
ب) تا سال  ،0202بنش از  022باشگاه غنرحرفهای ثبتشاه و سازیاناهی شراه وجرود خواهرا داشرت کره
انواع فعالنتهای فرهنگی و رویاادهای سرگریی را فراه خواهنا کرد.
 .5-2اهداف ما تا سال 2232

الف) شناخته شان سه شهر عربستان سعودی در ینان  022شهر برتر دننا.
ب) اف ایش ه ینههای خانگی فرهن

و سرگریی در داخل یچ کت از  0/9درلا کنونی به  6درلا.

ج) اف ایش نسبت افرادی که در طول هنته حااقل یل بار ورزش و نریش ییکننا از  00درلا جچعنت بره
 02درلا.
 .3جامعه بانشاط با بنیانهای قوی
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هاف یا ارتقا و قارتچناسازی توسعۀ اجتچراعی برهینظرور بنرا نهرادن جایعرهای قروی و بهررهور اسرت .یرا
خانوادههایچان را تقویت خواهن کرد ،آیوزشی فراه خواهن نچود که ششصنت اساسی فرزناانچان را شکل دها
و سایانههای یراقبت بهااشتی و اجتچاعی توانچناساز تأسنس خواهن نچود.

 .1-3توجه به خانواده

خانواده سن

بنای جایعه است و آنرا از فروپاشی درخرالل نسرلهرا یحافظرت کررده و برهعنروان پناهگراه

فرزناان و تأین کنناۀ ال ی ننازهای آنها عچل ییکنا .یکی از یششصههای گویای یچکت سعودی ،الرار آن برر
الول و ارزش های اسالیی در کنار اتحاد و روابط گستردۀ خانوادگی است .بر اساس ای یششصرههرا ،یرا هچره
پشتنبانی های الزم از خانواده را برای یراقبت از فرزناان و توسعۀ استعاادها و توانچنایهای آنهرا ترأین خرواهن
کرد .بهشکل خاص ،یا یی خواهن یشارکت والای در فراینا آیوزش را عچ بششناه و به آنها کچرل کنرن کره
ششصنت و استعاادهای فرزناانشان را توسعه دهنا ترا آنهرا بتواننرا برهشرکل کایرل در خرایت جایعره باشرنا.
خانوادهها هچچنن تشوی خواهنا شا که فرهن

برنایره ریر ی را بنایوزنرا و بررای آینراۀ خرود و فرزناانشران

برنایهری ی کننا .یا خواست خانوادهها برای لاحب خانه شان و اهچنت آن برای تقویت ایننرت خرانواده را بره-
رسچنت ییشناسن  .با اینکه ه اکنون  07درلا خانوادهها در عربستان سعودی لاحب خانره هسرتنا ،هراف یرا
اف ایش  2درلای ای ین ان تا سال  0202است .با توجه به اف ایش تعااد یشتریان بازار یسک  ،ایر دسرتاوردی
ب رگ و اساسی خواها بود .یا بهوسن ۀ وضع قوانن و آین نایههای جایا ،تشوی بشش خصولی به خانهسازی
و تأین سریایه ،ره و طرحهای تچ ل که ننازهای شهروناان را رفع ییکنا ،به ای هاف دست خواهن یافت.
 -2-3توسعۀ شخصیت کودکان

یا قصا داری از طری بازشکلدهی نظایی دانشگاهی و آیوزشی خود ،باورهرای اخالقری یابرت را از سرنن
کودکی در فرزناانچان تابنت کنن  .یاارس ،در تعایل با والای  ،از طری آیوزش کرایت ،دانش و رفتارهرایی کره
برای ظهور ششصنتهای انعطاف پذیر و یستقل الزم اسرت ،بافرت جایعره را تقویرت خواهنرا کررد .تچرکر برر
ارزش های اساسی هچچون ابتکار ،ثبات قام و رهبری در کنار یهارتهای اجتچاعی ،دانش فرهنگی و خودآگراهی
خواها بود .هچچنن فعالنت های فرهنگی ،اجتچاعی ،داوط بانه و ورزشی را بهوسن ۀ توانچناسرازی یؤسسرههرای
آیوزشی ،فرهنگی و سرگریی ارتقا خواهن بششنا.
 -3-3توانمندسازی جامعه

یا نوسازی و توسعۀ نظام رفاه اجتچاعی خود را ترااوم خرواهن بششرنا ترا آنرا کارآیراتر ،توانچناسرازتر و
عادالنهتر سازی  .یارانه های سوخت ،غذا ،آب و برق از طری هاایت بهسوی افراد ننازینرا بهننرهسرازی خواهنرا
شا .یا شهروناانی را که آسنبپذیرترنا ،یورد حچایت و پشتنبانی سنجناه و حساب شاه قررار خرواهن داد و برا
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هچراهی بشش خصولی و سازیانهای غنردولتی ،افرادی را که قادر به یافت شغل ننستنا ،آیوزش داده و آنهرا را
آیاده خواهن کرد تا بتواننا بهآرایی هرگاه ایکانپذیر است ،به ننروی کار کشور بپنونانا.
 -4-3توجه به بهداشت و سالمت

در دهههای اخنر ،نظام یراقبتهای بهااشتی از سریایهگذاری لحنحی سود برده است .در نتنجه ،یرا ایرروزه
به ازای هر  0222ننر  0/0تشت بنچارستانی و پ شکان یتشصص در سطح جهانی در اختنار داری و س یتوسرط
اینا به زناگی در سه دهرۀ گذشرته از  66سرال بره  70سرال افر ایش یافتره اسرت .یصرچ هسرتن کره ظرفنرت
بنچارستانها و یراک دریانی و بهااشتی خود را بهننهسازی کررده و از آنهرا بهررهبررداری بهترری کنرن و کنننرت
خایات سالیت ،پنشگنری و دریان خود را تقویت کنن  .بشش خصولری برر ارتقرای یراقبرتهرای پنشرگنری،
کاهش بنچاریهای غنونی و تشوی شهروناان به یراقبتهای اولنه بهعنوان نشستن گام تچرک خواها کررد .ایر
ایر هچکاری و یکپار گی ینان یراقبتهای بهااشتی و اجتچاعی را عچ خواها داد و در ضچ از خرانوادههرا در
تأین یراقبت های خانگی از اعضاء در زیان نناز ،پشتنبانی خواها کرد .بشش دولتی بر نقش طرحری ی ،انتظرام و
نظارت یراقبتهای بهااشتی یتچرک خواها شا .یا قصا داری در درازیات ،یراقبتهرای بهااشرتی را برهینظرور
ارتقای کننی و آیادهسازی برای ینافع خصولیسازی ،بهوسن ه هچکاریهای عچویی تأین نچراین  .بررای بهبرود
دسترسی به خایات پ شکی و کاهش زیان انتظار برای یالقات با پ شکان یتشصص و یشراور ،برهسروی توسرعۀ
بنچۀ دریانی خصولی گام برییداری  .برای بهبود دریان بنچاریهای یر ی یاننرا بنچراریهرای ق بری ،دیابرت و
سرطان که سالیت ی ت را تهایا ییکننا ،پ شکان یا بهتر آیوزش خواهنا دیا.
 .5-3تعهدات ما

الف) «ارتقا» :نقش برجستهتر خانوادهها در آموزش فرزندانشان
درگنر کردن والای در آیوزش فرزناانشان یکی از الول ال ی یوفقنت است .هاف یا ترا سرال  0202ایر
است که  82درلا والای درگنر فعالنتهای یارسه و فراینا یادگنری کودکانشان شونا .یا برنایرۀ «ارتقرا» را کره
ین ان اثربششی درگنر کردن والای در آیوزش فرزناان توسط یاارس را ییسنجا ،اجرایی خرواهن کررد .یرا در
یاارس هنئتهای هاایت شاه توسط والای تأسنس خواهن کرد تا گروههای یباحاره ایجراد کررده و والرای را
بنشتر درگنر ایور آیوزشی فرزناانشان نچایا .برای باال بردن آگاهی از اهچنت ایجراد ارتبراط برا والرای و یجهر
شان به روشهای اثربشش انجام یوفقنت آین ای کار ،یع چان تحت آیوزش قرار خواهنا گرفت .هچچنن بررای
ارائۀ برنایهها و رویاادهای آیوزشی خالقانهای که بتوانا ای یشرارکت ع چری  -آیوزشری را بهبرود ببششرا ،برا
بششهای خصولی و غنرانتناعی تعایل خواهن نچود.
ب) شرکتسازی :مراقبتهای بهداشتی کارآمد و کیفی
هاف درازیات یا تقویت اسرتاناارد و کنننرت خرایات یراقبرتهرای بهااشرتی اسرت .یقصرود یرا بشرش
یراقبتهای بهااشتی است که رقابت و شنافنت را در ینان خایاتدهناگان تقویرت نچایرا .ایر ایرر توانچنرای،
کارآیای و بهره وری یراقبت و دریان را تقویت خواها کرد و گ ینههای پنش روی شهروناان را اف ایش خواهرا
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داد .برای رسنان به ای هاف یا شرکتسازی را بهوسن ۀ انتقال یسئولنت ارائه خرایات دریرانی بره شربکهای از
شرکتهای دولتی که ه با یکایگر و ه با بشش خصولی رقابت ییکننا ،ایجاد خواهن کرد .ای ایر براالتری
کنننت یراقبتهای بهااشتی را برای شهروناان فراه خواها کرد و در عن حال به دولت اجازه ییدهرا کره برر
نقشهای قانونگذاری ،انتظایی و نظارتی خود تچرک نچایا .شرکتسازی هچچنن تشصصگرایری را در خرایات
یراقبرت هرای بهااشرتی ارتقرا داده و بره آن اولویرت خواهررا بششرنا و شرهروناان را قرادر خواهرا سراخت تررا
خایترسان یورد نظرشان را انتشاب کننا.
 .6-3اهداف ما تا سال 2232

الف) ارتقای جایگاه کشور از  06به  02در شاخص سریایۀ اجتچاعی.
ب) اف ایش ینانگن اینا به زناگی از  70به  82سال.
اقتصاد شکوفا
 .1اقتصاد شروفا ،فرصتهای ارزنده
یهارتها و دانش فرزناان یا از یه تری و گراییتری داراییهای یا هستنا .برای بهرهگنری هر ه بنشرتر از
ظرفنتهای آنها ،فرهنگی بنا خواهن نهاد که ع م و هچت را ارج نها ،برای هچگان فرلت ایجاد کنا و بره هچره
در کسب یهارت های الزم برای دستنابی به اهااف ششصی کچل نچایا .برای ای هاف ،یا توانایی اقتصراد خرود
برای تولنا فرلتهای شغ ی گوناگون و ایجاد ار وبی جایا در جذب استعاادها و ی یتهای جهانی تقویرت
خواهن کرد.
 .1-1یادگیری برای کار

یا به سریایه گذاری در آیوزش و یادگنری ادایه خواهن داد تا یردان و زنان جوان برای یشراغل آینراه خرود
یجه باشنا .یا ییخواهن کودکان سعودی ،هرجا که زناگی ییکننا ،از سطح باالی آیوزش نابُعای بهررهینرا
باشنا .یا سریایهگذاری ویژهای در توسعه آیوزش ابتاایی کودکان ،پاالیش برنایههرای آیوزشری ی ری و آیروزش
یع چان و یایران آیوزش خود خواهن نچود .هچچنن تالش برای کسب اطچننان از اینکه برونداد نظرام آیوزشری
یا هچسو با نناز بازار است را دو ناان خواهن کرد .یا «دروازه ی ی کار» را راهاناازی کرردهایر و در نظرر داریر
شوراهای بششی که یهارت و دانش یورد نناز هر یل از بششهای سناسی و اجتچاعی را تعنن ییکننا ،تأسرنس
نچاین  .هچچنن آیوزشهای فنی و حرفهای را بهینظور پنشبرد توسعۀ اقتصرادی بسرط خرواهن داد .برورسهرای
تحصن ی بهسچت دانشگاههای یعتبر بن الچ ی هاایت خواها شا و به رشتههایی اعطا یریگرردد کره در خرایت
اولویتهای ی ی یا باشنا .هچچنن بر نوآوری در فناوریهای پنشرفته و کارآفرینی تچرک خواهن کرد.
 .2-1قوتبخشی به کسب و کارهای کوچک و خانوادههای مولد

بنگاههای کو ل و یتوسط ج و یه تری عوایل رشا اقتصادی هستنا؛ آنها شغل ایجاد ییکننا ،از نروآوری
حچایت ییکننا و لادرات را قوت ییبششنا .بهویژه در یقایسه با اقتصادهای پنشرفته ،ای بنگراههرا هنروز هر
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سه عچاهای از تولنا ناخالص داخ ی در کشور ناارنا .بنابرای کوشش خواهن کرد که با حچایرت از کرارآفرینی
بنگاههای کو ل و یتوسط ،خصولیسازی و سریایهگذاری در لرنایع جایرا ،بررای شرهروناان فرلرتهرای
شغ ی یناسب خ

کنن  .بهینظور کچل برای دسرتنابی بره ایر هراف ،سرتاد بنگراههرای کو رل و یتوسرط را

راهاناازی کرده و به کچل آین نایههای آسان کسب و کار ،دسترسی آسانتر به سرریایه ،یشرارکت برن الچ ری و
سه بنشتر تاارکات ی ی و ی ایاه دولتی ،به ترغنب کارآفرینان جوان ادایه خواهن داد .اکنون خانوادههرای یولرا
به کچل رسانه های اجتچاعی و فضای دیجنتال ،فرلت های خوبی در بازار در اختنار دارنا .یا دسترسری بره ایر
یجاری را تسهنل خواهن کرد ،سریایههای خرد را توان بششناه و بشرش غنرانتنراعی را بررای توانچنرا سراخت
خانوادههای یولا و سریایهگذاری روی ابااعهای آنها برییانگن ی .
 .3-1ایجاد فرصتهای برابر

اقتصاد یا برای هچگان ،یرد و زن ،پنر و جوان فرلت ایجاد خواها کرد تا به برتری تواناییهای آنهرا کچرل
کنا .یا بر آیوزش تچام عچر تأکنای دوباره خواهن داشت و تالش خواهن کررد ترا برهوسرن ۀ ترغنرب و تررویج
فرهن

عچ کرد بهننه ،از ظرفنت ننروی کاریان بنشتری بهرهبررداری را برهعچرل آوریر  .ایر ترالشهرا توسرط

کچنسنون تازه ایجاد شاۀ «اشتغالزایی و یبارزه با بنکار» هچاهن

خواها شا.

یکی از داراییهای یه یا نسل جوان پرشور و پویای یاست .تضچن ییکنن کره یهرارتهرای آنهرا توسرعه
خواها یافت و بهشکل لحنح بهکار گرفته خواها شا .در حالی که بسنار از کشورهای دیگرر نگرران پنرر شران
جچعنت خود هستنا ،بیشتر از نصف جمعیت عربستان سعودی ،کمتر از  22سا سن دارند .یا از ایر یننعرت
جچعنتی بهوسن ۀ یهار انرژی جوانان و توسعه فرلتهای کارآفرینی و بنگاهها بهره خواهن برد .زنان سعودی نن
سریایۀ ب رگ دیگری هستنا .ایروزه بنش از  22درلا دانشآیوختگان دانشگاهها را زنان تشکنل ییدهنا و یا به
توسعۀ استعاادهای آنها ،سریایهگذاری در توانچنایهای یولا ایشان و قادر ساخت آنها به تقویرت آینراۀ خرود و
کچل به توسعۀ جایعه و اقتصاد ادایه خواهن داد .هچچنن یع والن جایعه را قادر خواهن کرد کره فرلرتهرای
تحصن ی و شغ ی را که استقالل و پنوست آنها به جایعه بهعنوان عضوی اثربشش را تضرچن یریکنرا ،برهدسرت
آورنا .تچام ایکانات و اب اری که برای قرار دادن آنها در یسنر یوفقنت تجاری یورد ننراز اسرت ،برایشران فرراه
خواها شا.
 .4-1جذب استعدادهای مورد نیاز

دستنابی به نرر یط وب رشا اقتصادی ننازینا یحنطی است که یهارتها و توانچنایهرای الزم را از درون و
بنرون یرزها جذب نچایا .تالش خواهن کرد شرایط زناگی و کار را برای غنرسعودیهرا از طریر توسرعۀ تروان
آنه ا در تچ ل اراضی در یناط خاص ،بهبود کنننت زنراگی ،اجرازه تأسرنس یراارس خصولری و ایجراد نظرام
اثربشش و ساده لاور روادیا و یجوز اقایت را ارتقا بششن  .هاف یا جذب و حنظ بهتری یغ های سرعودی و
خارجی و فراه آوردن تچام ننازهای آنهایی اسرت کره حضورشران در یچ کرت بره توسرعه اقتصرادی و جرذب
سریایهگذاری بنشتر خارجی ینجر خواها شا.
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 .5-1تعهدات ما

الف) آموزشی که به رشد اقتصادی خواهد انجامید
یا شکاف ینان برونداد آیوزش عرالی و ننازینرای هرای برازار کرار را یسراود خرواهن کررد .هچچنرن بره
دانشجویان خود کچل ییکنن که تصچن های شغ ی هوشچناانه بگنرنا و در عن حرال بره آنهرا آیروزش داده و
انتقال و جابهجایی آنها را بن یسنرهای آیوزشی یتناوت تسهنل خواهن نچود .یا بهدنبال آن هستن کره در سرال
 ،0202دست ک پنج دانشگاه عربستان سعودی در ینان  022دانشگاه برتر جهان جای گنرنرا .یرا بره دانشرجویان
خود کچل خواهن کرد که به نتایجی برتر از ینانگن بن الچ ی در شاخصهای جهانی دسرت یابنرا .بررای ایر
ینظور ،یل برنایۀ آیوزشی نوی را که بر استانااردهای سرشتگنرانه در ادبنرات ،حسراب و توسرعه یهرارتهرا و
ششصنت یتچرک است ،آیاده خواهن کرد.
یا پنشرفتها را تعقنب کرده و بروندادهای آیوزشی را که نشانگر شاخصهای ساالنه پنشرفت است ،ینتشرر
خواهن کرد .یا برای اطچننان از اینکه بروندادهای آیوزش عالی با ننازینایهای بازار کار هچسو هستنا ،با بشش
خصولی هچکاری ن دیکی خواهن داشت .یا در یشارکت راهبردی یؤسسههرای کرارآیوزی ،شروراهای جایرا
یهارتهای لنعتی و شرکتهای خصولی ب رگ سرریایهگرذاری خرواهن کررد .هچچنرن در جهرت گسرترش
یششصات شغ ی تچام رشتههای تحصن ی کار خواهن کرد .اف ون برر آن ،برهینظرور بهبرود طررحریر ی ،پرایش،
ارزیابی و بازخوردهای آیوزشی ،با ایجاد یل پایگاه داده یتچرک  ،آیوزش را از زیان کودکی تا کالس دوازدهر و
سپس در یقطع دانشگاه (فنی و حرفهای و دانشگاه) پنگنری خواهن کرد.
ب) نقشآفرینی بیشتر بنگاههای کوچک و متوسط
سه بنگاههای کو ل و یتوسط تنها  02درلا از تولنا ناخالص داخ ی است ،در حالی کره در اقتصرادهای
پنشرفته ای رق به حاود  72درلا ییرسا .باوجود تالشهای بهعچل آیاه برای بهبود یحنط کسرب و کرار در
یچ کت ،بنگاههای کو ل و یتوسط هنوز ه زیر بار شنوهنایرههرای بریجهرت کنرا و پنچنراۀ قرانونی و اداری
هستنا .ای بنگاهها هچچنن کوشش خواهنا کرد که یهارتها ،قاب نتها و سریایههای یؤسسرههرای یرالی را کره
کچتر از  2درلا (رقچی بسنار پاین تر از ینانگن جهانی) سریایهگذاری دارنا را جذب نچاینا .یا تالش خرواهن
کرد که دسترسی به سریایه را تسهنل نچوده و یؤسسههای یالی خود را ترغنب کنن تا سرال  0202ترا سرقف 02
درلا از سریایههای خود را به بنگاههای کو ل و یتوسط اختصاص دهنا.
ستاد تازه تأسنس «بنگاههای کو ل و یتوسط» در نظر دارد قوانن و یقررات را بهشکل کایل بازبننی کرده و
نسبت به رفع یوانع ،تسهنل دسترسری بره سرریایه و قرادر سراخت جوانران و کارآفرینران بره یعرفری ایراههرا و
یحصوالتشان به بازار اقاام نچایا .در هچن زیان ،یا دستگاههای تقویتکنناه کسب و کار ،یؤسسههای تشصصری
آیوزشی و لناوقهای خطرپذیری (ریسل) سریایه تأسنس خواهن کرد .اینها به کارآفرینان در توسعۀ یهارتها
و شبکههایشان کچل خواها کرد .هچچنن از بنگاه های کو ل و یتوسط در بازاریابی پشتنبانی خواهن کرد و از
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طری دادن اعتبار به تجارت الکتروننل و هچکاری برا ذیننعران برن الچ ری بره آنهرا در لرادرات یحصروالت و
خایاتشان کچل خواهن نچود.
 .6-1اهداف ما تا سال 2232

الف) پاین آوردن نرر بنکاری از 00/6درلا به  7درلا.
ب) اف ایش سه بنگاههای کو ل و یتوسط از تولنا ناخالص داخ ی از  02درلا به  02درلا.
ج) اف ایش یشارکت زنان در ننروی کار از  00درلا به  02درلا.
 .2اقتصاد شروفا ،سرمایهگذاری بلندمدت
تنوع بششی به اقتصاد برای پایااری آن حناتی است .با اینکه ننت و گاز ستونهای الل اقتصاد یا هستنا ،یرا
گسترش سریایهگذاری برای بششهای دیگر را آغاز کردهای  .یا درک ییکنن که الشهای پنچنراهای در پرنش
رو هستنا ،ایا برای غ به بر آنها طرحهای ب نایات داری  .در  02سال گذشته ،اقتصاد سعودی ینانگن رشرا برال
بر  0درلا را داشته است که به ایجاد ین نونها شغل ینجر گردیاه است .با اینکه یا ه اکنون در برن  02اقتصراد
برتر دننا جای داری  ،ایا آرزوی یا از ای ب رگتر است .یا ییخواهن تا سال  0202باوجود فشار ناشی از کنرای
اقتصاد جهانی و آثار طبنعی الالح ساختار اقتصادی خود ،به رتبهای بهیراتب باالتر دست یابن  .ایر یسرت م آن
است که بهینظور تنوعبششی به اقتصاد ،در تچام ینابع خود سریایهگذاری کنرن  ،یوانرع قاب نرتهرای بشرشهرای
نویابشش اقتصاد را رفع نچاین و خایات دولتی را خصولیسازی کنن .
 -1-2بیشینهسازی قابلیتهای سرمایهگذاری

خصولیسازی داراییهای در تچ ل دولت شایل شرکتهای عچراه ،ایروال و سرایر دارایریهرا درآیراهای
جایا و گوناگونی را برای دولت سعودی به اریغان خواها آورد .ای باعث تقویرت بنشرتر ینرابع یرالی و ثبرات
اقتصادی گردیاه و باعث سریایهگذاریهای یجاد برای ب نایات ییشود .یا جذابنتهای حایرلهرای سرریایه را
توسعه خواهن داد؛ بهویژه بعا از انتقال یالکنت آرایکو به لناوق سریایهگذاری ی ی که تبرایل بره بر رگترری
لناوق ذخنره ارزی در جهان خواها شا .یا با هاف تنروعبششری بره ینرابع دولتری و اقتصراد خرود ،کارآیرای
یایریت لناوق را اف ایش خواهن داد و بازگشت سریایه آنرا بهبود خواهن بششنا.
لناوق سریایهگذاری عچویی با بشش خصولی رقابت نشواها کرد ،ب که به گشایش بششهرای راهبرردی
ننازینا دروندادهای سریایهای کچل ییکنا .ای به ایجاد بششهای اقتصادی کایال جایا و تأسنس شرکتهرای
ی ی یاناگار ینجر خواها شا .در نظر داری با اتکرا بره یوقعنرت یچتراز یچ کرت و یتحراان تراریشی خرود ،برا
کشورهای هچسایه و دوست ،برای انتقال دانش و تجارت وارد شراکت درازیات شوی .
ش انااز یا به حااکار رسانان توانچنایهرای سرریایهگرذاری از طریر یشرارکت در شررکتهرای بر رگ
بن الچ ی و فناوریهای نوظهور در سراسر جهان است .ای تضچن خواها کرد کره یرا در بشرشهرای برگ یراه
بازارساز شاه و در یایریت رقابتی داراییها ،تأین سریایه و سریایهگرذاری پنشرتاز گرردی  .تچرام اینهرا ننازینرا
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شکلگنری بازار پنشرفته یالی و سریایهای است که به روی جهان باز باشا و زیننهساز فرلرتهرای برترر ترأین
سریایه و تحریل رشا اقتصادی گردد .برای ای ینظور ،یا به آسانسازی دسترسی به سریایهگذاری و تجارت در
بازارهای بورس ادایه خواهن داد .یا فراینا فهرستبنای شرکتهای خصولی سعودی و بنگاههای دولتی شرایل
آرایکو را هچوار و روان خواهن کرد .ای ننازینا تقویت نقاینگی در بازارهای سریایه ،تقویت نقش برازار براهی
و هچوارکردن یسنر بازارهای یشتقات است.
 -2-2آغاز به کار بخشهای نویدبخش

یا از بششهای نویابشش حچایت کرده و یوفقنت آنها را رشا خواهن داد تا به ارکان جایا اقتصراد تبرایل
شونا .در بشش تولنا لنعتی ،یا در جهت بوییسازی انرژیهای تجایاپذیر و بششهای تجهن ات لنعتی عچل
خواهن کرد .در بششهای گردشگری و فراغت ،جاذبههایی ایجاد خواهن کرد که دارای براالتری اسرتانااردهای
بن الچ ی باشنا ،شنوه هرای لراور روادیرا را بهبرود خرواهن بششرنا و ایراک تراریشی و ینرراث فرهنگری را
آیادهسازی خواهن کرد .در فناوری ،سریایه گذاری خرود را افر ایش خرواهن داد و اقتصراد دیجنترال را رهبرری
خواهن کرد .در بشش یعان برای کاوش ینابع یعانی یشوق ایجاد یی کنن و از آن سود خواهن برد .هچ یان برا
تنوع بششی به اقتصاد ،بششهای ننت و گاز را بویی خواهن کرد .در کنار ایجاد شهری یشتص انرژی ،تولا گراز
خود را دو برابر خواهن کرد و یل شبکه ی ی توزیع گاز خواهن ساخت .هچچنن از سنادت و خبرگری جهرانی
خود در ننت و پتروشنچی بهره جسته و برای توسعۀ بششهای جنبی و پشتنبان آن سریایهگذاری خواهن کرد.
 -3-2خصوصیسازی خدمات دولتی

گر ه یا بهشات به اهچنت بشش خصولی اعتقاد داری  ،ای بشش تنها  02درلا از تولنا ناخالص داخ ی
را تأین ییکنا .برای اف ایش سه درازیات ای بشش در اقتصاد ،فرلتهرای جایرا سرریایهگرذاری خرواهن
گشود ،سریایه گذاری را آسان خواهن کرد ،نوآوری و رقابت را تقویرت کررده و تچرایی یوانرع بازدارنراه بشرش
خصولی از اینای نقش ب رگتر در توسعه را برییداری  .یا بهبود و الالح آین نایهها ،هچوار کردن یسرنر بررای
سریایه گذاران و بشش خصولی برای کسب و ارائه خایات (یاننا خایات بهااشرتی و آیوزشری) کره در حرال
حاضر توسط بشش دولتی ارائه ییشود را ادایه خواهن و بهدنبال ای هستن کره نقرش دولرت را از ارائره کننراه
خایات به تچرک بر تعنن ضوابط آن تغننر دهن و قاب نت ای تغننر نقش را نن ایجاد خواهن کرد .سعی خواهن
کرد بهوسن ۀ تقویت سریایه گذاری ،ه داخ ی و ه بن الچ ی ،در سالیت ،خایات شهری ،یسک  ،پول ،انررژی
و  ...سه بشش خصولی را اف ایش دهن .
 .4-2تعهدات ما

الف) بوییسازی لنایع دفاعی
ینافع بوییسازی لنایع دفاعی تنها به کاهش ه ینههای نظایی یحاود نچیشود .ای کرار سرایر بشرشهرای
لنعتی ازقبنل تجهن ات لنعتی ،ارتباطات و فناوری اطالعات را تشوی خواها کرد کره ایر ایرر برهنوبرۀ خرود
فرلتهای شغ ی بنشتری بهوجود خواها آورد .با اینکه یچ کت سعودی در ردۀ سوم ه ینرههرای نظرایی جهران
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ایستاده است ،فقط  0درلا از ای ه ینهها یربوط به داخل کشور است .بشش لنعتی دفاع ی ری تنهرا بره هنرت
شرکت و دو یرک پژوهشی یحاود است .هاف یا بوییسازی بنش از  22درلا ه ینههای تجهنر ات نظرایی ترا
سال  0202است .البته پنش از ای  ،توسعه لنایع کچتر پنچناه ازقبنرل لرنایعی کره قطعرات یراکی ،خودروهرای
زرهی و یهچات ابتاایی را تهنه ییکننا ،آغاز کردهای  ،و آنرا به تجهنر ات برا ارزش افر وده بنشرتر و پنچنراهترر
ازقبنل هواپنچاهای نظایی ارتقا خواهن بششنا .یا شبکه یکپار ه ی ی خایات و لنایع پشتنبان را که خودکنرایی
را ارتقا دهنا و لادرات دفاعی ینطقهای و جهانی یا را تقویت کننا ،ایجاد خواهن نچود .بروییسرازی برهوسرن ۀ
سریایهگذاریهای یستقن و یشارکتهای راهبردی با شرکتهای پنشرو در ای بشش یحقر خواهرا شرا .ایر
تحرکات دانش و فناوری را ینتقل خواها کرد و در حوزههای تولنا ،نگهااری ،تعچنر ،تحقن و توسرعه خبرگری
ایجاد خواها نچود .هچچنن کارکنان را تحت آیوزش قررار خرواهن داد و یجتچرعهرای لرنعتی تشصصریترر و
یکپار ه تأسنس خواهن نچود.
ب) بخش معدن با ظرفیت کامل در خدمت اقتصاد ملی
یا از نعچت ینابع یعانی غنی ازقبنل آلوینننوم ،فسنات ،طال ،یس ،اوراننروم و سرایر یرواد خرام بهررهینرای .
اگر ه بشش یعان ه اکنون نن شاها پنشرفت هایی در جهت فراه کردن ننازهای لنایع یا ییباشا ،ایرا سره
آن از درآیا ناخالص داخ ی هنوز انتظارها را برآورده نچیکنا .به بنان دقن تر ،یا یصچ هستن که اطچننان حالل
کنن تا سال  0202به  97ین نارد ریال سعودی رسناه و در ای فراینا  92222شغل ایجاد کنا.
در حال طرحری ی الالحات لنعتی هستن که شایل به جریان انرااخت سرریایههرای بشرش خصولری از
طری شاتبششنان به عچ نات کاوش ،ایجاد پایگاه دادههای جایع ینابع کشور ،برازبننی شرنوهنایرههرای لراور
پروانه استشراج ،سریایهگذاری در زیرساختها ،توسعه روشهای تأین سرریایه و تأسرنس یراکر عرالی اسرت.
هچچنن یشارکتهای بن الچ ی راهبردی را شکل خواهن داد و رقابتپذیری و بهرهوری شرکتهای ی ی را باال
خواهن برد .ای یوجب خواها شا که سه آنها در رشا ای بشش در کنار بوییسازی دانش و یهرارت تقویرت
شود.
ج) یک بازار انرژی تجدیدپذیر
حتی باوجود اینکه یا ظرفنت اثرگذار طبنعی برای انرژی خورشنای و بادی داری و یصررف داخ ری انررژی
کشور تا سال  0202سه برابر خواها شا ،در حال حاضر فاقا بشش رقابتی انرژیهای تجایاپرذیر هسرتن  .بررای
بهوجود آوردن ای بشش ،هاف اولنه تولا  9/2گنگا وات انرژی تجایراپرذیر را در دسرتورکار داریر  .هچچنرن
تالش خواهن کرد قسچت عچاهای از زنجنره ارزش انرژی تجایاپذیر در اقتصرادیان شرایل تحقنر و توسرعه و
تولنا و سایر یراحل را بویی نچاین .
یا تچام عنالر خام الزم برای یوفقنت از یواد ورودی یاننا سرن نکا و یرواد پتروشرنچی گرفتره ترا یهرارت و
دانش شرکتهای پنشرو در تولنا شکلهای گوناگون انرژی را در اختنار داری  .یا ایر ایرر را برا آغراز طررح در
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دست تهنه «انرژی تجایاپذیر ی ل س چان» عچ ی خواهن کرد .یا هچۀ ار وبهرای قرانونی را کره بره بشرش
خصولی اجازه ییدها که در بشش انرژیهای تجایاپذیر سریایهگذاری نچایا ،یورد بازبننی قررار خرواهن داد.
برای بویی کردن ای لنعت و تولنا رشته یهارت های الزم ،یشارکت بشش دولتی و بشش خصولی را ترغنرب
خواهن کرد .درنهایت رقابتپذیری انرژی تجایاپذیر را از طریر آزادسرازی تراریجی برازار سروخت تضرچن
خواهن کرد .
 .5-2اهداف ما تا سال 2232

الف) حرکت از یوقعنت فع ی بهعنوان نوزدهچن اقتصاد ب رگ دننا به جچع  02ردۀ برتر.
ب) اف ایش بوییسازی بششهای ننت و گاز از  02درلا به  72درلا.
ج) اف ایش داراییهای لناوق سریایهگذاری عچویی از  622ین نارد به بنش از  7تری نون ریال سعودی.
 .3اقتصاد شروفا ،گشوده برای کسب و کار
گشودن هر ه بنشتر عربستان سعودی برای کسب و کار بهرهوری را تقویت خواها کرد و یسنر یا به سچت
تبایل شان به یکی از ب رگتری اقتصادهای جهان را هچوار خواها کرد .یا یحنط کسب و کار را بهبود خرواهن
داد ،شهرهای اقتصادییان را بازسازی خواهن کرد ،یناط ویژه ایجاد خواهن کرد و بررای ایجراد رقابرت بنشرتر،
بازار انرژی را آزاد خواهن کرد.
 .1-3بهبود محیط کسب و کار

یا یشارکت بشش خصولی و دولتی را پنگنری خواهن کرد ،به آسانسازی گردش سریایهگذاری خصولی
ادایه خواهن داد و رقابتپذیری را ارتقا خواهن بششنا .یا قاب نتهای الزم برای اف ایش کنننت و قابرل اطچننران
بودن خایات را توسعه خواهن داد و با یسئوالن قانونگذاری برای بازبننی آین نایههای جراری برا هراف بهبرود
یحنط کسب و کار و تقویت قراردادها تعایل خواهن کرد .هچچنن در یوقعنرتهرای راهبرردی برر روی ذخرایر
ایالک دولتی نن سریایهگذاری خواهن کرد .یناط برتر در شهرها را به یؤسسههای آیوزشری و یراکر فرروش و
سرگریی اختصاص خواهن داد .یناط ساح ی وسنعی به پروژههای گردشگری و زین های یناسبی به پروژههای
لنعتی اختصاص خواهنا یافت .بانلها و سایر یؤسسههرای یرالی را قرادر خرواهن سراخت کره یحصروالت و
خایات یالی خود را با ننازهای تچام بششها ،از تأین سریایۀ پروژههای ب رگ گرفته تا سریایه کار در کسرب و
کارهای کو ل ،ینطب کننا .بر اساس اولویتهای اقتصاد ی ی ،شنوههای لاور پروانه را تسهنل کررده و شرتاب
خواهن بششنا؛ قوانن بن الچ ی و آین نایههای تجاری را با جایت بهکار خواهن بست و یحنط کسب و کاری
که هاایت کنناۀ سریایههای ب نایات باشا ،بهوجود خواهن آورد .یا خواهن کوشنا که حرکت افراد و کاالها را
آسان کرده و فرایناهای گچرکی در بنارها را ساده نچاین  .درنتنجره ،یرا یحنطری ایجراد خرواهن کررد کره بررای
سریایهگذاران داخ ی و خارجی جذاب باشا و اعتچاد آنها را به انعطافپذیری و ظرفنت اقتصاد ی ی یرا برهدسرت
آورد.
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 .2-3نوسازی شهرهای اقتصادی

یا آگاه هستن که در دهۀ گذشته ،ظرفنتهای شهرهای اقتصادی تحق ننافته است .در شهرهای یتعادی کرار
یتوقف شاه و سایر شهرها نن با الشهایی یواجه هستنا که حنات آنها را تهایا ییکنا .یا برای بازسازی شرهر
اقتصادی «جن ان» با آرایکو هچکاری داری و برای نجات بقنۀ شهرهای اقتصادی بهویرژه آنهرایی کره ی یرتهرای
نسبی دارنا ،تالش خواهن کرد .برای دستنابی به ای هاف ،با شرکتهایی کره یالکنرت آن شرهرها را در اختنرار
دارنا ،کار خواهن کرد تا آنها را سایان بششناه و تجهن ات حناتی و ضروری را به آنجا ینتقل نچاینا .ای ترالش
به آیادگی ای شرکتها برای کار کردن با دولت بستگی دارد .هاف یا ای است که ای شهرها در توسعۀ اقتصراد
سهن شاه و بر یبنای اولویتهای ی ی ،سریایههای کننی و استعاادهای داخ ی و بن الچ ی را جذب نچاینا.
 .3-3تأسیس مناطق ویژه

یا در یوقعنتهای استانایی و رقابتی یناط ویژه تأسنس خواهن کرد .ی یتهای نسبی یناط یشت ف کشور
را یحاسبه کرده و ضچ سنجش ایکانپذیری بششهرای اینرابشش ،ینراط آزاد آیراد و پشرتنبانی ،گردشرگری،
لنعتی و یالی تأسنس خواهن کرد .بهینظور تقویت ایکان سریایهگذاری و تنوعبششی به درآیاهای دولتری ،ایر
یناط یشچول ضوابط ویژه تجاری خواهنا شا.
 .4-3افزایش رقابتپذیری بخش انرژی

یا در نظر داری کارایی نظام پشتنبانی دولت را باال بررده و برهوسرن ۀ هراایت آن و نشرانیرابی شرهروناان و
بشش های اقتصادی واجا شرایط از ینافع حال ه بنشتری بهره را ببری  .برای یاال ،یا یریدانرن کره دادن یارانره
باون یعنار یششص ،یانع عاهای برای رقابتپذیری بشش انرژی است .قنچتهرای برازار آزاد در طروالنییرات
یوجب بهرهوری و رقابتپذیری در ینان شرکت های خایات عچویی (آب و برق و گاز) خواها شا و درها را به
روی سریایه گذاری و تنوع ترکنب انرژی در کشور خواها گشود .هچچنن بهدنبال آن هستن که بر اساس ب وغ و
توسعهیافتگی بششهای اقتصادی و توانایی آنها برای رقابت داخ ی و بن الچ ی و نناز واقعی آنها ،باون به خطرر
انااخت بششهای راهبردی ،یعنارهای شناف دریافت یارانه ایجاد نچاین .
 .5-3تعهدات ما

الف) بازسازی «منطقه مالی و پولی ملک عبداهلل»
در دهۀ گذشته ،باون در نظر گرفت ایکانپذیری اقتصادی آن ،کار در «ینطقۀ یالی ی ل عبراال» آغراز شراه
است .هاف آیاده کردن زین برای ساختچانسازی توسط گروههای تجاری و یالی بود .وقتی ایر هراف یحقر
نشا ،در آن زیان دولت تصچن گرفت ساختچانها را اجاره نچایا .توسعۀ پروژههای ایرالک و سراختچان در یرل
یرح ه باعث عچن شان الشها گردیا که ای ایر باال رفت ه ینههای ساخت و تأخنرهای فراوان در واگرذاری
را بهدنبال داشت .نتنجۀ ازدیاد بنش از اناازه فضای تجاری برای سالهای پنش رو بود .اگر رویکرد تغننرر جرای
نکنا ،اجاره سه ین نون یتر یربع اراضی ساخته شاه با قنچت ینطقی یا حتی رسنان به ین ان یناسب تچ ل بسرنار
الش برانگن خواها بود .با ای ذهننت ،یا ایکانپذیری اقتصادی آنرا یررور کررده و برهینظرور افر ایش شرانس
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سودآوری و یوفقنت آن ،یل راهبرد اساسی جایا برای ینطقه طراحی کردی  .یا سعی ییکنن با یعافنت روادیرا
و اتصال یستقن به فرودگاه بن الچ ی ی ل خالا ،ای ینطقه را به یل ینطقرۀ ویرژۀ دارای ضروابط و شرنوههرای
رقابتی تبایل کنن  .هچچنن تالش خواهن کرد با اف ایش بششهای یسرکونی ،خرایاتی و یسرافرپذیری ،بافرت
ساختاری ینطقه را تغننر داده و کاربری آنرا عوض کنن  .کوشش خواهن کرد که یل یحنط یکپار ره و جرذاب
زناگی و کار به وجود آوری  .دفتر یرک ی (ستاد) لناوق سریایهگذاری عچویی ،ب رگتری لناوق ذخنره ارزی
که به ایجاد یحنطی جذاب برای شرکتهای یالی و سریایهگذاری کچل خواها کرد ،در ای ینطقه خواها بود.
ب) بخش خردهفروشی پررونق
درخالل دهۀ گذشته بشش خردهفروشی سرعت رشا ساالنهای بال بر  02درلا داشته است .در حال حاضر
 0/2ین نون ننر در ای بشش یشغول بهکار هستنا که تنها  2/0درلا از آنها اهرل عربسرتان سرعودی یریباشرنا.
خردهفروشی سنتی  22درلا از بازار کشور را در قناس با  02درلا برخی کشرورهای شرورای هچکراری خ رنج
[فارس] در بر گرفته است و بازار خردهفروشی از یحاودیت ننوذ تجارت نروی (یرارن) و تجرارت الکتروننرل
رنج ییبرد .هاف یا ای است که تا سال  0202در بشش رو به رشا خردهفروشری کره نرامهرای تجراری جایرا
داخ ی ،ینطقهای و بن الچ ی را در تچام یناط کشور جذب ییکنا ،برای یرل ین نرون ننرر دیگرر از شرهروناان
سعودی فرلت شغ ی ایجاد کنن  .هچچنن ییخواهن تا سال  0202سه تجارت نوی و تجارت الکتروننرل در
بشش خردهفروشی را به  82درلا برسانن  .ای ینظور با جذب سریایهگذاران خرد ینطقرهای و برن الچ ری و برا
یحاودیتهای یالکنت و سریایه گذاری خارجی تحق خواها یافرت .بررای ایر ینظرور ،یرا گرردش داخ ری و
ینطقهای کاال را تسهنل خواهن کرد و ضوابط الزم را تاوی خواهن نچود؛ هچچنن سرریایۀ بنگراههرای کو رل
خردهفروشی را اف ایش خواهن داد تا یحرک رشا و توسعۀ آنها شود.
ج) زیرساخت توسعه یافتۀ دیجیتا
زیرساخت دیجنتال پنشرفته بشش جااییناپذیر فعالنتهای پنشرفته لنعتی ایروز است که سریایهگرذاران را
جذب کرده و رقابتپذیری بننادی را در اقتصاد سعودی تقویت ییکنا .برای توسعۀ زیرساخت فناوری اطالعات
و ارتباطات بهویژه بانا په پرسرعت با بشش خصولری شرراکت خرواهن کررد ترا پوشرش و ظرفنرت آنرا در
شهرها و حویۀ آن گسترش داده و کنننت آنرا بهبود بششن  .هاف یششص یا رسنان به پوشش خانگی فراتر از
 92درلای در شهرهای پرتراک و  66درلای در سایر یناط شهری است .اف ون برر آن ،اسرتانااردهایی بررای
تسهنل توسعه شبکه بانا په ایجاد خواهن کرد .یا حاکچنت دگرسازی دیجنتال را از یجرای یرل شرورای ی ری
تقویت خواهن کرد؛ اف ون بر ای  ،ضوابط خود را بهبود خواهن داد و برای توسعۀ هر ه بهترر ایر زیرسراخت،
یشارکتی اثربشش با کارپردازان یشابراتی بنا خواهن نهاد .هچچنن از سریایهگذاریهرای داخ ری در بشرشهرای
فناوری اطالعات و ارتباطات حچایت خواهن نچود.
 .6-3اهداف ما تا سال 2232
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الف) ارتقا پناا کردن از رتبۀ کنونی  02به جچع  02کشور برتر شاخص رقابتپذیری جهانی.
ب) اف ایش سریایهگذاری یستقن خارجی از  0/8درلا تولنا ناخرالص داخ ری بره سرطح برن الچ ری 2/7
درلا.
ج) اف ایش سه بشش خصولی از تولنا ناخالص داخ ی از  02درلا به  62درلا.
 .4اقتصاد شروفا با بهرهگیری از موقعیت ممتاز
عربستان سعودی دقنقا در هارراه یسنرهای یه تجارت بن الچ ی و بن سه قاره آسنا ،اروپا و آفریقا واقرع
شاه است .بنابرای  ،یا یننعتهای یوقعنت جغرافنایی استانایی و راهبردی خود را به حااکار خواهن رسرانا ،بره
یشارکتهای راهبردی برای رشا اقتصادی ت خواهن داد و به شررکتهرای سرعودی کچرل خرواهن کررد کره
لادرات یحصوالت خود را اف ایش دهنا .یا از ن دیکی ینابع انرژی و پنشنهادهای یتچای آیراد و پشرتنبانی خرود
بهره ییگنری تا یشوق یرح ۀ جایای از لنعتیسازی شان و لادرات را تسریع کنن .
 .1-4ساخت یک قطب بیمانند آماد و پشتیبانی منطقهای

یا سریایهگذاری سنگننی در ساخت بنارها ،خطآه  ،جاده و فرودگاههرا انجرام دادهایر  .بررای برخرورداری
کایل از ی ایای ای سریایهگذاریها ،در نظر داری با بشش خصولری کرار کنرن و وارد س سر ه یشرارکتهرای
بن الچ ی جایا برای تکچنل ،ارتقا و اتصال زیرساختهای خرود ،هر در داخرل و هر در ورای یرزهرا شروی .
هچچنن زیرساختهای یتص ب خود را بهوسن ه سایانههایی که ییتواننا یحرک عچ کررد براالتر شرونا (ازقبنرل
نظارت جایتر ،فرایناهای آسانتر و سایانۀ گچرکی کارآیاتر) باز خواهن کرد .یرا قروانن و ضروابط یوجرود را
بهبود داده و پنادهسازی خواهن کرد .شرکت های حچل و نقل هوایی ،دریایی و سایر شررکتهرای حچرل و نقرل
تشوی ییشونا که از ظرفنت های خود بنشتری بهره را ببرنا :بن قطبهای تجاری یوجود اتصال برقرار کرده و
یسنرهای تجاری جایا باز کننا .ای باعث تقویت یوقعنت یا بهعنروان دروازه آیراد و پشرتنبانی یهر سره قراره
خواها شا.
 .2-4یکپارچگی منطقهای و بینالمللی

اقتصاد یا با تولنا ناخالص داخ ی  0/0تری نون ریال سعودی ،ب رگتری اقتصاد در خاورینانه است .یا ه برا
کشورهای عضو شورای هچکاری خ نج [فارس] و سایر کشورهای عربی روابط اقتصادی ن دیرل و ننر برا سرایر
کشورهای اسالیی و خارجی روابط سازناهای داری  .یا تالش خواهن کرد یشرارکتهرای کسرب و کرار جایرا
ایجاد کنن و گردش کاال ،افراد و سریایه را تسهنل کنن  .یکی از یه تری اولویتهای یا تقویت و توسعۀ روابرط
یتقابل و هچکاری اقتصادی با سایر کشورهای عضو شوراست .یا ییکوشن  ،فراینا عچ ناتیسرازی برازار یشرترک
شورا ،یکی کردن گچرکها ،خطیشیهای اقتصادی و قانونی و نن ایجاد شبکه جادهای و ری ی یشترک را تکچنرل
کنن  .یا بهدنبال آن هستن که با سایر کشورهای ینطقره از طریر خرایات آیراد و پشرتنبانی قروی و پرروژههرای
زیرساخت بن یرزی جایا شایل پروژههای حچل و نقل زیننی با آفریقا از طریر یصرر ارتبراط اثرربشش ایجراد
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نچاین  .تبادالت تجاری و آیاد و پشتنبانی کارآیا خواهنا شا و یوقعنت یچتاز و برجستۀ یا را در یقام یل قطرب
عچاۀ تجاری یستحک تر خواهنا کرد.

 .3-4پشتیبانی از شرکتهای ملی

بهجای رقابتهای درونی ،یا بر ی یتهای نسبی ،قوتهای داخ ی و حوزههرایی کره رهبرری یرا را تضرچن
خواهنا کرد ،تچرک ییکنن  .در ابتاا ،اولویت یا حچایت کایل از شرکتهای ی ی یادر خواها بود که اکنون سره
عچاۀ بازار را با ارتقای یحصوالت و خایات خود در ینطقه و جهان در حوزههای ننت ،پتروشرنچی ،بانکرااری،
یشابرات ،لنایع غذایی ،سالیت و خرده فروشی در اختنار دارنا .هچچنن ترالش خرواهن کررد از شررکتهرای
سعودی که فرلتهای رشا ایناوارکنناه دارنا ،پشتنبانی کنرن ترا بره سررآیاان ینطقره و جهران تبرایل شرونا.
درنهایت ،یا از لنایع ی ی خود حچایت کایل خواهن کرد و به آنها در عرضه خود در خارج از کشور و لادرات
یحصوالتشان کچل خواهن نچود.
 .4-4اهداف ما تا سال 2232

الف) ارتقای رتبه جهانی یا در شاخص عچ کرد آیاد و پشتنبانی از  09به  02و تضچن رهبریت ینطقهای.
ب) اف ایش سه لادرات غنرننتی از تولنا ناخالص داخ ی از  06درلا به  22درلا.
ملت آرمانگرا
 .1ملت آرمانگرا  ...تحت حاکمیت اثربخش
نقشها و ال امهای دولت از زیان تأسنس پادشاهی عربستان سعودی رشا قابل توجهی داشتهانرا .هرر دولتری
بایا هچواره خود را بهبود بششا تا بتوانا از پس انتظارهای رو به ف ونی و الشهای جایا برآیرا .ایر یسرت م
آن است که استانااردهای باال در شنافنت و پاسشگویی داشته باشن  .یا یتعها به یایریت کارآیا و اثربشش ینابع
یالی خود ،ایجاد سازیانهای دولتی ابل و پنگنری عچ کرد آنها و عچ کرد ک ی دولت هستن .
 .1-1استقبال از شفافیت

یا هنک سطحی از فساد (خواه اداری یا یالی) را تحچل نشواهن کرد .یا استانااردهای بن الچ ی یه و اقاام-
های اداری را برای رسنان به براالتری سرطح شرنافنت و نظرارت در تچرام بشرشهرا اتشراذ خرواهن کررد .یرا
استانااردهای باالی پاسشگویی را ایجاد خواهن کرد .اهااف ،طرحها و شاخصهای عچ کررد یرا ینتشرر خواهرا
شا تا پنشرفتهایچان در یعرض نظارت عچویی قرار گنرد .برای تحق هاف تبایل شان به رهبریرت جهرانی در
دولت الکتروننل ،با توسعه خایات برخط (آنالیر ) و بهبرود اسرتانااردهای نظرارتی ،شرنافنت تقویرت شراه و
تأخنرها کاهش خواهنا یافت.
 .2-1حفاظت از منابع حیاتی
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یا به ساخت ذخایر راهبردی غذایی سال و کافی ادایه ییدهن تا در یواقرع اضرطراری یرا را حناظرت کنرا.
پرورش آب یان هچ یان با یشارکت راهبردی با کشورهای برخوردار از ینابع طبنعی یاننا خاک حال شن و ینرابع
آب ،ارتقا خواها یافت .در کشور عربستان سعودی ،اولویت استناده از آب برای کشاورزی به یناطقی اختصراص
خواها یافت که از ذخایر طبنعی و تجایاپذیر آب برخوردار هستنا .یا برای کاهش هاررفت ینابع ،به تعایرل برا
یصرفکنناگان ،تولناکنناگان یواد غذایی و توزیعکنناگان ادایه خواهن داد.
 .3-1مشارکت همگانی

یا یجاری ارتباطی ینان دستگاه های دولتی از یکسو و شهروناان و بشش خصولی را از سوی دیگر تقویرت
خواهن کرد .یا روشهای یشارکت دهی تعای ی برخط و هوشچنا و راههای گوشدادن بره نظررات شرهروناان و
شننان تچایی بننشها و دیاگاهها را تسهنل خواهن کرد .دستگاههای دولتی را ترغنرب خرواهن کررد ترا کنننرت
خایات خود را ارتقا بششناه و ننازهای آحاد شهروناان را برآورده نچاینا .یا ییخواهن به هچره فرلرت اعرالم
نظر باهن تا دولت بتوانا به آنها بهتر خایت کنا و خواستههایشان را برآورده سازد.
 .4-1تعهد به هزینه کردن کارآمد و منابع مالی متعادل

تعها یا روش است :هنک یل از درآیاها یا اناوختههای شهروناان یا کاالهای اساسی آنها یشرچول یالنرات
نشواها بود .یا به شکل سنجناه و کارآیا ،بودجه خود را یتعادل کرده و ینابع درآیای را تنوع بششناه و اف ایش
خواهن داد .هاف یا حنظ ثبات قنچتها در ب نایات و اعطای ایننرت اقتصرادی بنشرتر بره شرهروناان سرعودی
است .در بشش دولتی ،یا هاررفت را از بن خواهن برد و ه ینهها را پربازدهتر خواهن کرد .ایر ایرر برهوسرن ۀ
واپایش جایتری ه ینهکردها ،تچرک بر پروژه های اثربشش ،هچسرو کرردن اولویرتهرای راهبرردی برا بودجره،
حسابرسیهای سشتگنرانه و ایجاد سازوکارهای جای پاسشگویی تحق خواها یافت .یا تچام پروژههرای جراری
و تصویبشاه را یرور کردهای تا یطچئ شوی که نتایج یابت کافی برای ی ت و اقتصاد بهبرار خواهنرا آورد .یرا
تچهناات الزم برای یتوقف کردن پروژههایی کره بریاثرر هسرتنا و اسرتانااردهای از پرنش تعریرف شراه را دارا
نچیباشنا ،بهکار بستهای  .یا برای یایریت بهتر دستگاههرای اداری و فرراه آوردن خرایات اشرتراکی در دولرت
ینطب با روشهای بهننه برنایهری ی کردهای .
یا در جهت بهبود کارایی و اثربششی لناوق سریایهگذاری ی ی کار خواهن کرد تا عوایا آن بتوانا گرردش
جایا و یاناگار درآیا عچویی ایجاد نچایا .هچ یان با اف ایش گرردشهرای آیراد و پشرتنبانی و تجراری و رشرا
اقتصاد یتنوع و یتعادل ،درآیاهای غنرننتی اف ایش خواهنا یافت .یا به یایریت اثربشش تولنا ننت برای تضچن
گردش درآیا ننتی و سریایهگذاری یجاد ادایه خواهن داد .یا قنچت پروانههرا و خرایات دولتری را سروسرایان
خواهن داد و اب ارهای یناسب ولول ایجراد خرواهن کررد .درنهایرت کوشرش یریکنرن خرایات جایرای در
بششهای برگ یاه یاننا شهری ،حچل و نقل و کارگری با قنچتهای یناسب ارائه دهن .
 .5-1سازماندهی چابک
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یا بهوسن ۀ حذف شوراهای عالی در کشور و تأسنس شورای ایور سناسی و ایننتی و شورای ایرور اقتصرادی
و توسعه ،اثربششی ،کارایی و سرعت تصچن گنری خود را باال بردهای  .یا با ای خطیشی ،ای

شر انرااز را بره

عربستان سعودی تقای یی کنن  .ای ینتج به نظارت اثربشش و استچرار بهتر ایور در وزارتشانهها خواها شا .یرا
بهدقت ساختارها ،شنوهها ،نقشها ،یسئولنتها و قاب نتهای دولت را بررسری خرواهن کررد .آرزوی یرا دولتری
هچگرا با ارتباطات شنافتر بن تصچن های سناستی ،اجرا و پایش عچ کرد است .رویکرد یا در ای ایر و ننر در
ج وگنری از هاررفت یالی و اداری ،رویکردی یبتنی بر شواها خواها بود .یا به توسعۀ واحاهای نظرارتی ادایره
ییدهن و به آنها در استشاام ،بودجهبنای و سایر پشتنبانیهای سازیانی کچل خواهن کررد ترا اطچننران حالرل
شود که خایات دولت سعودی یطاب با روشهای بهننه جهانی خوب عچل ییکننا .ای واحاها هچراهنگی برن
دستگاههای دولتی و سایر گروههای یربوط را در کنار کچل به پایش و بهبود عچ کرد آنها انجام خواهنا داد.
 .6-1تعهدات ما

الف) برنامه ملک سلمان برای توسعه سرمایه انسانی
یا بایا روشهای بهننهای را که تضچن ییکنا کارکنان بشش دولتی یهارتهرای لرحنح بررای آینراه را در
اختنار دارنا ،شناسایی و اجرایی کنن  .با ای حال ،هاف یا ای است که  222ه ار ننرر از کارکنران دولتری را ترا
سال  0202از طری آیوزش از راه دور تع ن دهن  .تچام وزارتشانهها و یؤسسههای دولتی بایرا روشهرای بهننره
توسعۀ سریایۀ انسانی را به کار گنرنا .یا به استشاام افراد بر اساس شایستگی آنها ادایره خرواهن داد و در جهرت
ساخت بننانی وسنع از استعاادها که بتواننا رهبران آیناه باشنا ،کار خواهن کرد.
«برنایه ی ل س چان برای توسعه سریایه انسانی» یراک ینابع انسرانی یچتراز را در تچرام دسرتگاههرای دولتری
تأسنس خواها کرد و به آنها آیوزش ییدها .یا از طری پنادهسازی استانااردهای یناسب یایریت عچ کرد ،ارائره
آیوزش یااوم برای توسعۀ حرفهای و یشارکت دانش ،برای باال بردن بهرهوری کارکنان تا باالتری سطوح یچکر
تالش خواهن کرد .یا خطیشی های هافچنا را برای شناسایی و توانچناسازی رهبران آیناه گسترش خرواهن داد
و یحنطی الهامبشش که فرلتها و پاداشهای برابر برای یچتاز بودن فراه نچایا ،ایجاد ییکنن .
ب) خدمات اشتراکی به دستگاههای دولتی
یا اکنون در جهت خایات اشتراکی برای دستگاههای دولتی کار ییکنن  .ای یسئ ه ینتج بره دسرتنابی هراف
اف ایش بهره وری و باال رفت کارایی ه ینههای دولتی خواها شا .خرایات اشرتراکی در دولرت هچچنرن باعرث
اف ایش کنننت ،کاهش یشارج ،وحات تالش و ایجاد یحنط کار یناسب برای هچگان با پاین تری ه ینه خواهرا
شا .خایات اشتراکی ییتوانا در بسناری از بششها بهلورت داخ ی یا جهانی بهکار رود .ای هراف ب نایرات
یاست و آنرا بهتاریج اجرایی خواهن کرد .بنابرای  ،به عنروان گرام نشسرت ،یرا وضرعنت خرایات پشرتنبانی در
بششهای دولتی را بررسی کرده ،داینۀ کار را یششص ییکنن و اولویتهای جایع و طررحهرای اجرایری ایجراد
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ییکنن  .یا روشهای بهننه در بهکارگنری خایات اشتراکی را با شاخصهای قروی عچ کررد کره کنننرت ،بهبرود
جریان کار ،کاهش ه ینه و انتقال دانش را ییسنجا ،پنگنری خواهن کرد.
ج) «قوام» :افزایش کارایی هزینه
یا یتعهای با استنادۀ یؤثرتر از ینابع و یحاود کردن هاررفت ،ه ینههای عچویی خود را برهشرات کراهش
دهن  .یا برنایۀ «قوام» را بهعنوان بازتابی از آیۀ قرآن کره بره اعتراال در یشرارج ،حرا برن افرراط و تنرریط فررا
ییخوانا ،اجرا ییکنن  .خااونا یتعال ییفریایا :آنان که در ه ینهها نه اسرافکار هستنا و نه بشنل ،ب که بننرابن
ای دو اناازه».
یا با اتکا به ای برنایه ،آین نایههای یالی را در تچام دستگاههای دولتی بازبننی خواهن کرد .هاف ای برنایه
دور شان از اتکای اناک به حسابرسی فراینا و حرکت بهسچت رویکردی یکپار ه با واپایش کارآیا و اثرربشش
ه ینهکرد و اهااف یششص و قابل سنجش و در عن حال حنظ ینابع و داراییهاست .یرا آگراهیهرا در سرطوح
اداری دولتی را باال خواهن برد و به فرهن

ه ینه کارآیا پاداش خواهن داد .آیوزش تشصصی کارکنران و سرایر

ذیننعان بر حسب تقاضا ارائه خواها شا تا عچ کرد ادارههای یالی و حسابرسی داخ ی را تقویت کنا.
د) دولت الرترونیک اثربخش
یا در زیننۀ دولت الکتروننل پنشرفت شچگنری داشتهای  .داینۀ خایات برخط درخالل دهۀ اخنر گسرترش
یافته و داینۀ آن برنایه های استشاایی ،کاریابی برخط ،خرایات آیروزش الکتروننرل ،ترافنرل ،ایرور گذرنایره و
یانی ،خایات پرداخت برخط ،لاور برخط ثبت تجاری و  ...را دربر ییگنرد .ای  ،رتبه عربستان سرعودی را در
بسناری از شاخص های جهانی ارتقا بششناه است .برای یاال ،در شاخص دولت الکتروننل سازیان ی ل ،رتبۀ 92
یا در سال  0220به  06در سال  0200ارتقا یافته است .یرا داینره خرایات جراری بررخط را ترا جرایی گسرترش
خواهن داد که حوزههایی شایل اطالعات جغرافنایی ،یراقبت هرای بهااشرتی و آیروزش را ننر در برر گنررد .برا
کارآیاتر کردن فرایناها و تنوع دادن به یجاری ارتباطی کنننت بهبود خواها یافت .هچچنن از کراربرد وسرنعترر
برنایههای برخط در دستگاههای دولتی ازقبنل برنایۀ ابر ( ،)cloudپ تنرمهای اشتراکگذاری دادههرا و سرایانههرای
یایریت ینابع انسانی پشتنبانی خواهن کرد .در نهایرت ،نظرارت برر خرایات بررخط را در درون دولرت تقویرت
یینچاین .
 .7-1اهداف ما تا سال 2232

الف) اف ایش درآیا غنرننتی دولت از  060ین نارد به  0تری نون ریال سعودی.
ب) ارتقای رتبۀ کشور در شاخص اثربششی دولت از  82به .02
ج) ارتقای رتبۀ کشور در شاخص توسعۀ دولت الکتروننل از یوقعنت فع ی  06به  2کشور برتر جهان.
 .2ملت آرمانگرا  ...ایجاد مسئولیت
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ساخت ی تی که یا آرزو داری  ،باون تالش ب رگ و جچعری ی ری کره هچگران در آن سرهن باشرنا ،تحقر
نشواها یافت .هچه ،در بشش دولتی خصولی یا غنرانتناعی بایا نقش آفرینی کنن  .بنابرای  ،یا برای دسرتنابی بره
ایناها و تحق آرزوها و وظایف خود در قبال کشور ،جایعه ،خانواده و خودیان بهشکل پنوسته کار خواهن کرد.
 .1-2مسئولیتپذیری برای زندگی

یا به لطف نعچت خاا و برادری ،با الشهای زیادی یواجه شاه و بر بنشتر آنها غ به کردهای  .یا به سراخت
کشوریان هچت گچاردی  .یا نچونهای عالی از یسئولنتپذیری بوده و هستن  .ایرروز ،در یواجهره برا رالشهرای
جایا ،نقشها و یسئولنتهای جایا یورد نناز است .یا بایا به قاب نتهای خود ،درک وظایف و توانایی دستنابی
به سنادت ی ت ،جایعه ،خانواده ها و خودیان باور عچن داشته باشن  .هر یل از یا ششصا یسئول آیناه است .بره
بنان دقن  ،یا با توسعۀ یهارت های جایا ،خویش را ارتقا داده و برای تبایل شان به عضو یستقل و پویای جایعه
کار خواهن کرد .یا وظایف هچنشگی خود در قبال خانواده را بهیاد خواهن داشت .در یحل کرار یتعهرا و یرنظ
خواهن بود ،تجربه خواهن اناوخت و آریانهایچان را دنبال خواهن کرد .یا یحنط یناسب برای اینکه یا را قرادر
سازد از عهاۀ ای یسئولنتها برآین  ،بهوجود یی آوری  .یا با فرراه آوردن اب ارهرای برنایرهریر ی یاننرا رهر ،
اناوخته و گ ینههای بازنشستگی ،استقالل یالی بنشتری بهوجود خواهن آورد .یا رار وبی انتظرایی کره بشرش
غنرانتناعی را توانچنا سازد ،تأسنس خواهن کرد.
 .2-2مسئولیتپذیری در کسب و کار

آرزوی یا ای است که کسب وکار هایی داشته باشن که ینجر به توسعه جایعه و کشور شود و نره لررفاب بره
دنبال سودآوری باشا .یا انتظار داری که شرکتها یسئولنت اجتچاعی خرود را رعایرت کررده و در خ ر اقتصراد
پایاار از طری ایجاد فرلتهایی که ییتواننا به یردان و زنان جوان در سراخت یشراغل حرفرهای خرود کچرل
کننا ،سهن گردنا .یا کسب و کارهایی را که به ای تعها پایبنا باشنا تشروی خرواهن کررد کره در سرنوشرت
کشور سهن شاه و به الشهای ی ی بپردازنا.
 .3-2مسئولیتپذیری در قبال جامعه

ارزش هایی یاننا بششش ،یهربانی ،هچکاری و هچاردی در جایعۀ یا ریشههرای یسرتحک دارنرا .یرا نقرش
ا ثرگذاری در فراه آوردن ایاادهای اجتچراعی در داخرل ،در ینطقره و در جهران اینرا نچرودهایر  .در آینراه ،یرا
سازیاناهی کارهای اجتچاعی و انساندوستانۀ خود را تقویت کرده و رسرچنت یریبششرن ترا ترالشهرای یرا از
بنشتری تأثنر و نتنجه برخوردار گردنا .ایروزه یا کچتر از  0222بنناد و انجچ غنرانتناعی داری  .بهینظور افر ایش
انعطاف پذیری و تأثنر ای بشش ،به ایجاد ضوابط الزم برای توانچناسازی سازیانهای غنرانتنراعی ادایره خرواهن
داد .یا آین نایههای خود را در جهت ترغنب به وقف بازبننی خواهن کرد تا ینابع یالی الزم بررای ایر بشرش را
تأین کرده و شرکتها و خانوادههای سریایهدار را به تأسنس سازیانهای غنرانتناعی ترغنب کنن  .حچایت دولت
بهسچت برنایه هایی هاایت خواها شا که باالتری تأثنر اجتچاعی را داشته باشنا و یا از کارگران تحرت آیروزش
پشتنبانی ییکنن تا برای داوط ب شان برای کار در بشش غنرانتناعی تشوی شرونا .قرادر سراخت سرازیانهرای
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غنرانتناعی به جذب بهتری استعاادها بهینظور تضچن بهتری عچ کرد یایریتی و انتقال دانش که ای یؤسسههرا
را در درازیات تقویت خواها کرد .ای تضچن خواها کرد که بشرش غنرانتنراعی نقرش قروی و کارآیراتری در
حوزههای یهچی هچچون بشش سالیت ،آیوزش ،یسک  ،تحقنقات و برنایههای فرهنگی و اجتچاعی اینا خواهرا
کرد.

 .4-2تعهدات ما

الف) بخش غیرانتفاعی اثرگذارتر
ایروزه یا کچتر از  0222بنناد و انجچ غنرانتناعی و خنریه داری  .سه ای انجچ ها تنها  2/0درلا از تولنا
ناخالص داخ ی است که بسنار کچتر از ینانگن جهانی یعنی  6درلرا اسرت .در حرال حاضرر تنهرا  7درلرا از
پروژهها بر تولنا آثار اجتچاعی یتچرک شاه یا با اولویتهای ب نایات ی ی ه راستا ییباشا .تا سال  ،0202برنش
از یل سوم پروژههای سازیانهای غنرانتناعی یا بایا به تأثنر اجتچاعی عچن و قابل سنجش برسنا.
آین نایههای تازه انتشار یافته برای سازیانهای غنرانتناعی و ستاد عچویی وقف به بشرش غنرانتنراعی کچرل
خواها کرد که هر ه بنشتر نهادینه شاه ،رسچنت یافته و کارآیا شرونا .یرا ایر تغننرر را برهوسرن ۀ حچایرت از
پروژهها و برنایههای حائ اثرگذاری باالی اجتچاعی و نن با آسانسازی تأسنس سرازیانهرای غنرانتنراعی توسرط
خانوادههای سریایهدار که باعث رشا سریع بشش غنرانتناعی ییگردد ،سرعت خواهن بششنا .یا از طری ایجراد
یحنطی حچایتگر و تعای ی که یؤسسههای ای بشش و دستگاههای دولتی بتواننا در آن به هچکراری بپردازنرا ،از
ای رشا حچایت خواهن کرد .در هچن زیان ،یا بشش غنرانتناعی را تشوی ییکنن که نظارت لحنح را بهکرار
بناد ،کارکنان خود را تحت آیوزش های کننی قرار دها و فرهن

داوط بی و شغلهای تچاموقت در ای بشش را

ارتقا بششا.
 .5-2اهداف ما تا سال 2232

الف) اف ایش پساناازهای خانوارها از  6درلا به  02درلا از کل درآیا خانوار.
ب) اف ایش سه بشش غنرانتناعی در تولنا ناخالص داخ ی از کچتر از  0درلا به  2درلا.
ج) حرکت دادن یل ین نون ننر سرباز داوط ب در سال (در یقایسه با  00222کنونی).
چگونگی دستیابی به چشمانداز
یا ش اناازی جایع و آریانی برای عربستان سعودی تا سال  0202تاوی کردهای  .ای نشستن گام در سنر
یا بهسوی آیناهای بهتر و درخشانتر برای کشور و شهروناان است .برای دستنابی به خواسرتهرا و اینراهایچان،
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برنایههای تحولی یتعادی را که راه را برای ش انااز باز ییکننا و بره یرا در دسرتیرافت بره اهراافچان کچرل
ییکننا را آغاز کردهای  .بششی از ای برنایهها شایل یوارد زیر است:
 .1برنامه «بازساخت دولت» :در سراسر جهان دولتها خود را با ابکی سازیاناهی یریکننرا و هچرواره در
حال بازساخت و هچسو کردن نظامها با اولویتهای ی ی هستنا .یرا حرکرت در ایر یسرنر را برهوسرن ۀ حرذف
شوراهای عالی و تأسنس شورای ایور سناسی و ایننتی و شورای ایرور اقتصرادی و توسرعه آغراز کرردهایر  .ایر
الالحات به سرعتبششی تاوی راهبرد و تصچن گنری و بهبود عچ کرد یا کچل کردهانا .ای بازسراخت دقنر
و هوشچناانه را بهشکل فراگنر و تاریجی ،بر اساس اولویتهای روش خود ادایه ییدهن .
 .2برنامۀ «راهنماییهای راهبردی» :یا برنایۀ راهنچاییهای راهبردی یعرفی شاه توسط دستگاههای دولتی را
تصویب کرده ای  .برای هچسویی با ننازهای اقتصادی و اجتچراعی آینراه ،نقرشهرای کنرونی یرورد برازبننی قررار
گرفتهانا .تصچن ها یبتنی بر یطالعات و یعنارهای ج ءبهج ء و تح نل جایع برنایههرا ،طررحهرا و شراخصهرای
عچ کرد یرتبط با هر دستگاه است.
 .3برنامۀ «توازن مالی» :بعا از تأسنس شرورای ایرور اقتصرادی و توسرعه ،بررسری یصررف سرریایۀ فع ری،
سازوکار تصویب و تأثنر قابل سنجش اقتصادی آنرا آغراز کرردی  .یرا کچنترههرایی تشرکنل دادهایر و ادارههرای
جایای که یوظف به بازبننی یقررات یربوط و اقاامهای الزم در یرورد ه ینرههرا هسرتنا را بازگشرایی کرردی .
درنتنجه ،سال گذشته درآیاهای غنرننتی خود را تا  02درلا اف ایش دادی و بررآن هسرتن کره تنروعبششری بره
درآیاهای غنرننتی خود در سالهای آتی را از طری اتشاذ تچهناات جایا ادایه دهن .
 .4برنامۀ «مدیریت پروژه» :دستگاههای کشور در حال حضرر در یعررض یروجی از الرالحات و تحروالت
هستنا .برای یایریت ای جریان و اطچننان از هچاهنگی ک نۀ تالشها ،یا رویکردی اثربشش نسربت بره یرایریت
پروژه اتشاذ کردی و در شورای ایور اقتصادی و توسعه و بسناری از دستگاههای دولتری دیگرر دفراتر تشصصری
یایریت پروژه تأسنس نچودی ؛ هچچنن یل واحا یرک ی تحویل ایجاد نچودی .
 .2برنامۀ «بازبینی آییننامهها» :درخالل سال گذشته ،یا بسناری از قوانن جراری را برازبننی کررده و قروانن
جایای را که یاتها از ل وم آن گذشته برود ،جرایگ ی کرردی  .ایر قروانن شرایل قرانون شررکتهرا ،قرانون
سازیانهای غنردولتی ،قانون بهای زین های باون استناده ،قانون ستاد عچویی وقف (اوقراف) یریگرردد .یرا بره
بازبننی ک نۀ قوانن برای اطچننان از اینکه با اولویتهای یچ کت هچسو هستنا ،ادایه خواهن داد.
 .6برنامۀ «سنجش عملررد» :یا الل سنجش عچ کرد را پذیرفته و اطچننان حالل کردی که ایر الرل بره-
درستی در ارزیابی تچام دستگاههای دولتی ،برنایهها ،راهکارها و اقاامهای اجرایی آنها استناده ییشرود .یرا یرکر
یایریت عچ کرد دستگاههای دولتی را پایهگذاری کردی تا ای تالشها را برای ب نایات نهادینره نچروده و بررای
ارتقای پاسشگویی و شنافنت ،نچودار عچ کرد ایجاد کنن .
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برای اطچننان از تحق

ش انااز  0202عربستان سعودی آیادهای که یجچوعهای از برنایرههرای اجرایری کره

تأثنر شگرفی بر پنادهسازی آن دارنا را آغاز کنن  .اینها شایل یوارد زیر ییشونا:
 .1برنامۀ «تحو راهبردی آرامرو» :یا یعتقای شرکت سعودی آرایکو توانایی رهبری جهان در حوزههرایی
غنر از ننت را داراست و ای شرکت بر روی برنایۀ تحولی گستردهای کار کرده کره آنرا در جایگراه رهبریرت در
بنش از یل حوزه قرار ییدها.
 .2برنامۀ «بازسازی صندوق سرمایه گذاری عمومی» :یا اکنون با کار بر بازسازی لناوق ،در حرال پراالیش
قاب نتهای سریایهگذاری آن و توانبششی به لناوق برای یایریت یجچوعهای وسنعتر از داراییهرای جراری و
جایا هستن  .هاف یا تبایل آن به ب رگتری لناوق ذخنرۀ ارزی در جهان است و برای دسرتیرافت بره ایر
هاف ،طرح جایعی را اعالم خواهن کرد.
 .3برنامۀ «سرمایه انسانی» :از آنجایی که سریایۀ انسانی عایل بسنار یهچری در یوفقنرت هرر پرروژۀ اساسری
است ،هاف یا اجرای برنایه ای کایل برای پرورش استعاادهای انسانی است .ای برنایه کارایی دستگاههای اداری
را سنجش ،ارزشنابی و تح نل ییکنا؛ هچچنن از دستگاههرای دولتری در حروزۀ کارکنران ،یطالعرات ،یشراوره و
یشارکتهای راهبردی یرتبط با سریایۀ انسانی پشتنبانی یینچایا.
 .4برنامۀ «تحو ملی» :دستگاههای دولتی یا در رویکردی جایا درکارگاههای یتعادی بررای بررسری نقرش
خود در اجرای تچهناات الزم برای عچل کردن به اولویتهای ی ی کار کردهانا .یا در حال شناسایی فرلتهرایی
برای یشارکت با بشش خصولی بهیوازات رویکردهای نوآورانه اداری و سریایهای هستن  .یا در حرال فهرسرت
کردن ج ءبهج ء ابتکارهایی هستن که نشانههای شناف عچ کردی دارنا.
 .2برنامۀ «مشارکتهای راهبردی» :یا در حال کار با شرکای اقتصادی خرود در سراسرر جهران بررای شرکل
دادن یشارکت های راهبردی قرن بنست و یک هچاهن

با ش انااز ی ی خود هستن ترا بتروانن قطرب تجراری

اتصال سه قاره باشن و لادراتچان را تقویت کنن .
 .6برنامۀ «خصوصیسازی» :یا یشغول تعنن بششهای جایا یناسب برای خصولیسازی هسرتن  .هراف
یا تاوی برنایۀ جایع خصولیسازی است .یا از روشهای بهننۀ بن الچ ی بهره خواهن برد ،انتقال دانش انجرام
خواهن داد و بهگونهای یتعادل و ع چی به اهااف خود دست خواهن یافت.
 .7برنامۀ «تقویت نظارت بر بخش دولتی» :یا بر بازسازی دستگاههای دولتی بهشکل پنوسرته و بره شرنوهای
ینعطف کار خواهن کرد .یا نقشهای اضافی را حذف ،شنوهنایهها را کارآیا و یسرئولنتهرا را تعریرف خرواهن
کرد؛ هچچنن دستگاهها را قادر خواهن ساخت تا ح خود را ادا کننا ،پاسشگو باشنا ،از تااوم کار اطچننان یابنا
و در قبال الشهای جایا انطباقپذیر باشنا .در زیر شورای ایور اقتصادی و توسعه ،یل دفتر یایریت راهبردی
برای تچرک بر هچاهن سازی تچام برنایههای دولتی و اطچننان از ه راسرتایی آنهرا برا شر انرااز ی ری تأسرنس
خواهن کرد .ای دفتر یانع بروز شکاف ،دوبارهکاری و تناقض ینان سناستها و برنایههای دستگاهها خواها شرا
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و تضچن خواها کرد که تچام اج ای ش انااز در راهبردهای بششی یناسب لحاظ شاهانا .هچچنن یرل یرکر
پشتنبانی تصچن ها در کار س طنتی راهاناازی ییکنن تا از طری اطالعرات و گر ارشهرای تح ن ری و یبتنری برر
شواها از تصچن گنریها پشتنبانی نچایا .تعها یا در دستنابی به اهااف ای برنایههای یحوری و یشارکت جچعی
یا ،اولن گام بهسوی تحق

ش انااز عربستان سعودی برای سال  0202خواها بود .یرا بره اجررای برنایرههرای

جایا در سالهای پنشرو بر اساس نناز ادایه خواهن داد و بهشکل پنوسته عچ کرد خود را در راستای تحق ای
ش انااز یورد بازبننی و ارزشنابی قرار خواهن داد .خااونا حافظ یا باشا و یا را به راه راست هاایت فریایا.
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