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1عربستانسعودی0202اندازچشم

 2ترجمه حسن قاضی

 پیشگفتار

انرااز   حررین  الشررینن  ی رل سر چان  شر      الدم روز دوشنبه خود به ریاست خا نشستشورای وزیران در 

نویس آن توسط شرورای  انااز که پنش  ش  ۀنشست کابننه به بحث دربارعربستان سعودی را از تصویب گذرانا. 

یت  کایل  .اختصاص یافت ،تهنه شاه بود حرین  الشرینن الو بر یبنای رهنچودهای خادم  توسعهایور اقتصادی و 

 آیا: یی ادایهعربستان سعودی در  0202 انااز  ش 

 

 چکیده

گرایانره و  کن . ای  یل طرح ک ری آریران   انااز عربستان سعودی را برای آیناه ارائه یی خرسنام از اینکه  ش 

ی کشرور یرا را   هرا  و توانچنرای  هرا  کنا و قروت  یییا را بنان درعن  حال قابل دسترس است که اهااف ب نایات 

اسرتوار بنرا نهراده     ارکران های یوفر  برر   انااز ا و  ش شون ییشروع  انااز  ش با  ها هچه یوفقنت دها. ییبازتاب 

 :شونا یی

یا آگراهن  کره خااونرا     عنوان ق ب جهان اسالم و جهان عرب است.یا رتبه و یقام یا به انااز  ش  اولِ رک 

تری   یا سرزین  دو حرم شریف و یقاس یچ کتیتعال سرزیننی به یا عطا کرده که از ننت ه  ارزشچناتر است. 

 نا.راگذ ییهای روی زین  است و کعبه که بنش از یل ین نارد یس چان رو به آن نچاز  یکان

هرای   گذاری است. ی رت یرا قاب نرت    یا برای تبایل شان به کانون جهانی سریایه ۀا ارادی انااز  ش  دومِ رک 

و تنروع بششرنان بره     را بررای بره حرکرت در آوردن اقتصرادیان    اری قروی در اختنرار دارد کره یرا آن    گرذ  سریایه

 خواهن  گرفت. )کنترل( واپایشدرآیاهایچان در 

یوقعنرت  هچتای یا به قطب اتصال سه قاره آسرنا، اروپرا و آفریقاسرت.    بی راهبردیسوم تبایل یوقعنت  رک 

جهران سراخته    ۀجهان، پادشاهی عربستان سعودی را کانون تجرارت و درواز  های ک نای جغرافنایی یا ینان آبراهه

 است.

ا از نظر ینابع طبنعی ثروتچنا است. یا برای ننازهای انرژی خود تنهرا یتکری بره ننرت ننسرتن . طرال،       ی کشور

ایا ثرروت الر ی یرا     شود. ییی یا یافت ها زین  اعچاقفسنات، اوراننوم و بسناری یواد یعانی ارزشچنا دیگر در 

یا هسرتنا. یرا هرگر      ۀغرور ی ت و یعچاران آینا اهآنی نسل جوان یا نهنته است. ها ی یردم و ظرفنتها در آریان

پادشاهی را یتحرا  یچ کت  ل عباالع ی  آل سعود زیانی که یکنن  که در شرایطی دشوارتر از ایروز،  چیفرایوش ن
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زده شرگنت یرردم یرا برار دیگرر جهران را       پنش رفرت. ی استوار به ها ی ت یا با هچت جچعی با گام گونه  ،کرد

 .خواهنا کرد

ی هرا  بننی بره دهره  ، راهی ج  خوشچاتی که خااونا به یا عطا فریودهآیناه یچ کت اطچننان داری . با نعیا به 

یرورد   ،جای نگرانی بابت از دست دادن هر  ن ی، آنچه را که در اف  آینراه قررار دارد  یا به پنش رو وجود ناارد.

 دهن . ییتأیل قرار 

های فراوان است.  بسنار نویابشش و با توانچنایای  یچ کت آیناه آیناه ...انشاءابرادران و خواهران ع ی  ی ، 

خود را گسترش و توسرعه بنشرتری    هایبنابرای ، یا استعاادها و ظرفنت ؛ستها کشور ارزشچنا یا شایسته بهتری 

زیرارت   یا بنشتری  تالش را برای اطچننان از اینکه یس چانان از سراسر جهان بتواننا ایاک  یقراس را  خواهن  داد.

بررای   بشرش با تبایل نقاط قوت ک نرای خرود بره اب ارهرای تروان     که  بست. یا یصچ  هستن کار خواهن  کننا به

« آرایکو»یعنای دقن  ک چه، یا به اقتصاد خود را تقویت کرده و تنوع بششن .ی ها توانچنای ای کایال یتناوت، آیناه

 لنعتی جهانی تبایل خواهن  کرد. ۀپنوسته  به ۀرا از یل شرکت تولنا ننت به یل یجچوع

هرای   تری  لناوق یستقل سریایه تبایل خواهن  کرد. یا شرکترا به ب رگ یی گذاری عچویا لناوق سریایه

دسرت  ح  خود را در بازار جهانی بههز یرزها گسترش یافته و جایگاه بیان را تشوی  خواهن  کرد که فراتر ا عچاه

دهن ، برای تولنا و  ییو تجهن ات یچک  ادایه  ها گاهبه یجه  کردن ارتش با بهتری  دستیوازات اینکه یا بهآورنا. 

ن و ی شرغ ی بنشرتر بررای شرهروناا    هرا  برای ایجاد فرلت)ساخت ننچی از ننازهای نظایی خود در درون کشور 

 ری ی خواهن  کرد. طرح (حنظ ینابع بنشتر در کشور

یرا   بار توسعه خواهن  داد.ساالری یاللتینظور کاست  از تأخنر و کاهش دیوانا بهیا انواع خایات دیجنتال ر

 به الالحات یبتنی بر شنافنت و پاسشگویی دسرت خرواهن  زد و از طریر  هنئتری کره بررای سرنجش        سرعتهب

کررد. یرا    گویی وادار خرواهن  هایشان بره پاسرش   برای تچام کاستی ، آنها راعچ کرد نهادهای دولتی تأسنس گردیاه

بهبرود و پنشررفت    شنوۀ ۀای دربار هایچان شناف خواهن  بود و از هر ایاه ها و هچچنن  یوفقنت نسبت به شکست

 استقبال خواهن  کرد.

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

در راسرتای دسرتورات ایشران، یرا از     تالش کنرن .   ،سازد های شچا را برآورده یی ای که آرزوها و آریان برای آیناه

نراان شرچا ترالش    ناپذیر برای ساخت  فردایی بهتر برای شچا، فرزناان شچا و فرزنراان فرز  شک ی خستگیایروز به

یرا حنرظ    ،انرا  ینابع درآیای که تضرعنف شراه   نوسازیخواهن  کرد. آریان یا ب نایات است. ای  آریان فراتر از 

یا یصچ  هستن  کشوری یترقری بسرازی  کره در آن تچرام شرهروناان بتواننرا بره         است. ای  داشتهآنچه که از قبل 

از بررای هچگران     در ایجاد فرلرت ی ، یا تا زیانی که کشوریان براا و آرزوهایشان عنننت بششنا. بنایاها، ایناهؤر

، یسک  و سررگریی پنشررو   سالیتاستشاایی،  راهکارهایچون هچ خایات باکنننتیطری  آیوزش و یادگنری و 

 .، نشواهن  آسودشود
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ننازهرای  اثربشش و کارآیرا  ای گونهجهانی را  نان فراه  کنن  که به سطحیا یتعهای  که خایات دولتی در 

کاینرابی و آزادسرازی اسرتعاادها،    یرای  ؤشهروناان را برآورده سازد. یا با ه  به ساخت  کشروری بهترر، تحقر  ر   

در  های یردان و زنان جوانچان ادایه خواهن  داد. یا هرگ  اجازه نشواهن  داد کره کشروریان   ها و جاننشانی ظرفنت

یا تچام اب ارهای دستنابی به آرزوها و آیال خرویش   فاع باشا.د برابر نوسانات قنچت کاالها یا بازارهای خارجی بی

 ای برای توقف یا حرکت رو به عقب وجود ناارد.  را در اختنار داری . بهانه

انداز ماا   کند. چشم ایجاد فرصت می ۀانداز ما یک عربستان قوی، مترقی و باثبات است که برای هم چشم

اسالم و روش آن اعتادا  اسات. ماا باه روی تماام افاراد دارای       است که قانون اساسی آن  کشوری بردبار

گشاییم و تمام کسانی را که در مسیر و موفقیت ما شریک شاوند تراریم    صالحیت در سراسر دنیا آغوش می

 کنیم. می
ن : فرراه  کنر   رکر  سره   را برا اتکرا بره   های بهتری برای یشارکت با بشش خصولی  ن  که فرلتهست یا برآن

گرذاری و یوقعنرت جغرافنرایی    هرای پنشرروانه در سرریایه    عنوان ق ب جهان عرب و اسالم، توانچنرای یوقعنت یا به

  و فرلرت  گذاری کسب و کار را بهبود خواهن  بششنا تا اقتصادیان رشا کررده و شرکوفا شرود   راهبردی. یا سریایه

درخشران برر هچکراری و    ۀ آورد. ای  آینرا بار تر برای هچگان به طوالنی خوشبشتیتر برای شهروناان و  اشتغال سال 

درنر  اجررای    است. یا بی« 0202انااز عربستان سعودی برای سال   ش »ای   یسئولنت دوطرفه بها نهاده شاه است.

یوقعنرت پادشراهی    خااونا،به یاری و  ایگربا هچ توانن  یی های تاوی  شاه را آغاز خواهن  کرد. یا ها و برنایه طرح

 .افتشار کنن ن ه آبگونه ژرف ۀ یا بسنارکه بایا هچتقویت نچاین  عنوان ی تی ب رگ ا بهعربستان سعودی ر

 نس شورای ایور اقتصادی و توسعهئر: عباالع ی   س چان بیحچا ب 

 

 گذاری و قطب اتصال سه قارهرمایهکانون س عربستان سعودی، قلب جهان عرب و اسالم،

های جغرافنایی، فرهنگی،  های غنی فراوانی برخوردار است. ی یت پادشاهی عربستان سعودی از نعچت دارایی

بررای سراخت     در جهان داشته بگنرری .  برجستهاجتچاعی، جچعنتی و اقتصادی یا را قادر ساخته است که یوضعی 

هچتای رقابتی یرا   های بی که ی یت رک انااز پادشاهی عربستان سعودی را بر سه  بهتری  آیناه برای کشور یا  ش 

عنوان ق ب جهان ای . وجهه و اعتباریان یا را قادر خواها کرد که نقش رهبری را به استوار ساخته ،دها را نشان یی

گذاری خرود را بررای بنرا نهرادن یرل اقتصرادی        یان، یا قارت سریایههچ  شکلبه گنری .بعهاه رعرب و اسالم ب

-نقرش خرود بره    استوار سراخت  برای  یانکار خواهن  گرفت. درنهایت، یا از یوقعنت راهبردیبسنط و یاناگار به

از یرا  انرا   شر   الچ  ی و اتصال سه قاره آفریقا، آسنا و اروپا استناده خواهن  کرد. عنوان پنشران ال ی تجارت بن 

 «.گراآرمان  بانشاط، اقتصاد شروفا و ملت ۀجامع»حول سه یضچون شکل گرفته است: 
انااز و بننان قوی جهت کاینابی اقتصادی حناتی است. یرا بره اهچنرت     یضچون نشست برای دستنابی به  ش 

کننا، به هویرت ی ری و    زناگی یی ا الل اسالیی اعتاالبای یطاب   جایعه بانشاط باور داری . اعضای  نن  جایعه
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هرای   ینانرا، تحرت حناظرت خرانواده     بالنا، از زناگی خوب در یحنطی زیبا بهره خود یی ینراث فرهنگی باستانی

 شونا. یل نظام اجتچاعی و بهااشتی توانچناساز پشتنبانی یی ۀوسن قرار دارنا و به دلسوز

هرای   ایجاد نظام آیوزشی هچسو با ننازهای بازار و خ   فرلرت  وسن هبهاقتصاد شکوفا یل در یضچون دوم، 

بنرابرای ، یرا    ؛کنا سازی یی فرلت های ب رگ برای هچگان های کو ل و شرکت اقتصادی برای کارآفرینان، بنگاه

اقتصرادی، تنروع بششری بره اقتصراد و خ ر         نویرابشش  هرای  بشرش  ظهورگذاری خود را برای  اب ارهای سریایه

 ۀوسرن  بره خرایات خرود را   و  دادهچچنن  اقتصاد خود را رشرا خرواهن     ؛ی توسعه خواهن  دادهای شغ  فرلت

ها و  سازی برخی از خایات دولتی، بهبود یحنط کسب و کار، جذب جهانی بهتری  استعاادها و سریایه خصولی

دنبرال  آنچره یرا بره    .بششرنا ارتقرا خرواهن     ،هچتای راهبردی خود در اتصال سه قراره  استناده از اهرم یوقعنت بی

  کار خواهن  بست.آریان ی ت یاست. یا کارآیای و یسئولنت را در تچام سطوح به ،ن هستن ه آدستنابی ب

یا دولتی سال   .قوی استو با عچ کرد  بشش لتی اثربشش، شناف، پاسشگو، توانسوم یا یبتنی بر دو یضچون

ا بتواننا یسئولنت خرود را برعهراه   هاهن  کرد تا آنخو ایجادبرای شهروناان، بشش خصولی و بشش غنرانتناعی 

 دست گنرنا.ها ابتکار عچل را به ها و شکار فرلت گرفته و در رویارویی با  الش

هرا و نچرادی از آنچره     عنوان بازتابی از آریانبه ا و اهااف راهای از تعها یل از ای  یضاین ، یا گ یاه در هر

آینراه یرا خواهرا برود و تچرام       یاهر انااز یرجع تصرچن   برجسته ساختن . ای   ش  ،را داری نه آبقصا دستنابی 

های بعای، یرا پنشراپنش زیننره را آیراده کررده و       های آیناه با یحتوای آن هچسو خواها شا. برای بنان گام پروژه

هرای   نایره از بر ای وعهای . اکنون یا یجچ در شورای ایور اقتصادی و توسعه آغاز نچوده های اجرایی را برخی برنایه

- . یوفقنت یاناگار تنهرا زیرانی بره   کنن به تعهااتچان آغاز یی یافت  به اهااف و ارج نهادن حناتی را با ننت دست

کشرور، ایر  ثبرات را فرراه      نقاط قوت  اتکا بهانااز یا با   ش  شاه باشا. بنا حک ستیآیا که بر بننانی  دست یی

 .وجود خواها آوردبهتر برای کشور و یردم یا  ای درخشان و آیناه خواها کرد

 

 جامعه بانشاط

 های قوی جامعه بانشاط با ریشه .1

 ۀدر یرردم و جایعر   ،ایا ثروت ال ی ،در اختنار داری را شچار و ترکنبی از ینابع طبنعی  های بکر بی یا فرلت

افتشرار   ،و هچانرا ایچران اسرالیی و وحرات ی ری یاسرت      سرازد   یا نهنته است. یا به آنچه که ی ت یا را یچتاز یی

یا اطچننان داریر  کره بره     کنا. کنن . ی ت یا کانون جهان عرب و اسالم است و یرک یت اسالم را نچایناگی یی یی

ر انجرام  خرود د  سرنادت الول اسرالیی. یرا    ۀایای برپ تر خواهن  ساخت؛ آیناه ای درخشان خواست خااونا آیناه

دار خود را ارتقا خرواهن    تری  شکل تااوم خواهن  بششنا و هویت ی ی ریشه را به کایل وظاینچان در قبال زائران

 ا.بششن
 های اسالمی زیستن بر اساس ارزش .1-1
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پنرایبر اسرالم   ا و اهااف یاسرت.  ها، اقاامهقوانن ، تصچن  ۀهای آن روش زناگی و اساس هچ اسالم و آیوزه

خااونرا  »فریرود:  کوشری، ایارار و فضرن ت     پنرو رهنچودهای اسالم پنرایرون ارزش سرشت  حضرت یحچا )ص( 

انرااز    بنابرای ، الول اسالم ننروی پنشران یا برای تحقر   شر  «. دوست دارد یا در کاریان یس ط و یتبحر باشن 

سن  بنای یوفقنت یرا خواهرا    ،، نظ ، برابری و شنافنتفضن تباری، بردقبنل اعتاال، هایی از خواها بود. ارزش

 بود.

 رسانی به زائران عمره تمرکز تالش برای خدمت .1-2

نروازی و   خود اختصراص داده و نرام آن یتررادف ینهچران    ای را در جهان به عربستان سعودی جایگاه برجسته

ای در دل زائران و یؤینان در هچه جرا کسرب    یوقعنت ویژه تر، عبارت دقن ال گرم از تچام یس چانان است. بهاستقب

کرده است. یا از نعچت خایت به یسرجای  شررینن ، زائرران و تچرام دیاارکننراگان از ایراک  یقراس یرذهبی         

سه برابرر شراه و    ،شونا گذارانی که از سایر کشورها به عربستان وارد یی تعااد عچرهگذشته،  ۀبرخورداری . در ده

کره از هرنک کراری در راه     کنا را ی  م یی است. ای  یا ب رگای  یسئولنتی  به عاد هشت ین نون ننر رسناه است.

نروازی از   خرود را در ینهچران   ۀفروگذار نکنن  تا بتوانن  وظنن ،نناز دارنان ه آبتچام آنچه زائران تالش برای تأین  

سرازی و  وسوین  توسرعه حررین  شررینن  را در کنرار ن     تازگیبهاز ای  رو، یا  برادران و خواهران خود ادا کنن .

 آهر  و قطرار  خرط  های عنوان یکچل پروژهای . یا پروژه یتروی یکه را بههایچان آغاز کرده اف ایش ظرفنت فرودگاه

ای . یا شبکه حچرل   ک نا زده ،کننا رسانی یی که به زائران حرین  شرینن  و بازدیاکنناگان از ایاک  یقاس خایت

ا آسرودگی و راحتری بنشرتر تقویرت     ل به زائران در انجام یناسرل خرود بر   و نقل را برای تسهنل دسترسی و کچ

کشرور یرا    ی که درانیز اتا هسازی سنرهای یعنوی زائران و تجربنان فرهنگی آندر هچن  زیان، یا به غنی ای . کرده

ی بنشتری تأسرنس خرواهن  کررد، ایراک  گردشرگری و تراریشی جایرا و        ها یا یوزه کچل خواهن  کرد. ،هستنا

 بهبود خواهن  داد.را خواهن  نچود و تجربه زیارت در کشور  های فرهنگی را آیاده یکان

  افتخار به هویت ملی .1-3

های که   یا برای تچان  سرزین  بالن . عودی، عربی و اسالیی خود ییس  ۀپنشنن ناشی از به ینراث فرهنگییا  

ای  ینراث بره جایعره یرا غنرای      و یسنرهای تجاری در  هارراه تجاری جهان یشهور بوده و یشهور خواها یانا.

 ایینظرور ارتقر  بره ای  ینرراث گرانبهرا   حنظ به اهچنت یا  شهره است.ن ه آبو تنوعی بششناه که ایروزه  فرهنگی

ن . یرا خرواهن  کوشرنا کره     هست های راستن  اسالیی و عربی خود واقف ارزشبششی به   وحات ی ی و استحکام

های آیناه باشا. یا ای  کرار   هویت ی ی خود را تقویت کرده، حنظ نچوده و برجسته سازی  تا بتوانا راهنچای نسل

ه انجرام  اجتچاعی و زناه نگاه داشت  زبران عربری بر    ۀها و الول ی ی و نن  با تقویت توسع حنظ درست ارزش را

های ی ی، عربی، اسالیی و فرهنگری کهر  خرود ادایره خرواهن  داد و       احنای یکانخواهن  رسانا. یا تالش برای 

الچ  ی رساناه و بررای هچگران قابرل دسرترس نچراین  و در ایر  فراینرا،         ها را به ثبت بن  که ای  یکان کوشن  یی

در  ،نناگان از سراسر جهان را به اینجا خواها کشرانا های کالس جهانی را که بازدیاک رویاادهای فرهنگی و یوزه
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تچران   ۀیا در تاریخ و نقش ۀای  شاهای زناه برای ینراث که  یا خواها بود و جایگاه برجست آنها برگ ار نچاین .

 نچایش خواها گذاشت.را به

 
  تعهدات ما. 1-4

 شرل ممرنگذاران به بهترین  رسانی به شمار روزافزون عمره افتخار خدمتالف( 

هرا و ننازهرای حجراج و     ، به خواستنقشی که خااونا به یا عطا فریودهعهاه گرفت  ربا بیا افتشار داری  که 

گرذاران خرارجی    ر شران شرچار عچرره   گذاران توجه و رسناگی کنن . گسترش حرین  شرینن  بره سره برابر    عچره

از طریر  افر ایش   رسرانناه اسرت.    0202هشت ین نون ننر در سال را به گذشته ینتج شاه و رق  آن درخالل دهۀ

ایر  ایکران را فرراه      0202یرا ترا سرال    گنرد،  یی گذاران قرار ظرفنت و بهبود کنننت خایاتی که در اختنار عچره

بهبرود   راهیرا از   .جرای آورنرا  یل بهخود را با رضایت کا ۀین نون یس چان یناسل عچر 02خواهن  کرد که ساالنه 

خواهرا   کایرل  (اتویاسنونخودکارسازی )با هاف  آنهای درخواست روادیا که باعث روانی فراینا دریافت  نوهش

ران قررار  ی از سرنر زائر  ئر هچچنن  خایات الکتروننکی را برنش از پرنش ج    به ای  ایر دست خواهن  یافت. ،بود

و بشرش خصولری نقرش     دولتری هر  ه بنشتر غنی نچراین . بشرش   دینی و فرهنگی را  خواهن  داد تا ای  تجربۀ

پرذیرایی را بهبرود بششرن  و    حناتی در ای  پروژه اینا خواهنا کرد تا یا بتوانن  وضعنت اسرکان را بهترر نچراین ،    

 خایات جایای برای حاجنان فراه  کنن .

 اسالمی ۀترین موزبزرگب( 

اهل یکه یعنری   )ص(حضرت یحچا آخری  فرستادۀ خاابود. یا به ینراث خود ینتشر بوده و هچچنان خواهن  

اسرالیی یطراب  برا     ۀیرا یرل یروز   اسالیی در آن یتولا شرا.   ۀیاینه جایی است که اولن  جایع زادگاه اسالم بود.

های گرردآوری، نگهرااری، ارائره و یستناسرازی خرواهن        باالتری  استانااردهای جهانی و یجه  به آخری  روش

تراریخ   ۀبازدیاکنناگان خواها برود کره در آن دربرار    ساخت. احااث ای  یوزه رویاادی ب رگ برای شهروناان و

در رویراادهای فرهنگری یشرارکت خواهنرا جسرت. برا       اسالم خواهنا آیوخت و از تجارب تعای ی لذت برده و 

کنناگان ای  یوزه به اعچاق عصرهای گوناگون تچران، دانرش و فرهنر  اسرالیی     استناده از فناوری نوی ، بازدیا

 سطحالچ  ی دانش و یعرفت خواها بود و یل کتابشانه و یرک  پژوهش در  قطب بن  ،ای  یوزه سنر خواهنا کرد.

 خواها داد. جهانی را در خود جای
 2232اهداف ما تا سال . 1-5

 ین نون ننر در سال. 02ین نون ننر به  8گذاران از  اف ایش ظرفنت پذیرایی از عچرهالف( 

 شاه در یونسکو.  دو برابر کردن تعااد ایاک  ینراث فرهنگی سعودی ثبتب( 

 

 بخشرضایتزندگی بانشاط با  ۀجامع .2
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رفراه   یتوانرا از طریر  ارتقرا    ساکنان برای یا یه  است. ای  ایرر تنهرا یری   شادیانی و کایروایی شهروناان و 

ای که در آن هچگان از کنننت یط وب زناگی، سبل زناگی سرال    دست آیا. جایعهاجتچاعی به، روانی و جسچی

 انااز یاست. در کانون  ش  ،ینا باشنا و یحنط جذاب زناگی بهره

 
 فرهنگ و سرگرمی یارتقا .2-1

هرای   ن  که فرلتهست یا به خوبی آگاه دانن . های ضروری کنننت زناگی یی و سرگریی را بشش یا فرهن 

های رو به ف ونی شهروناان یا سازگار اسرت و نره    نه با خواست ،فرهنگی و سرگریی که اکنون در دسترس است

ای خصولری و  هر  هرای ینراط ، حکرام و بشرش     اقتصاد غنی یاست. به هچن  دلنل است که یا از ترالش  ندر شأ

نقرش  تقویرت   کنرار  در کره ن  هسرت  کنن . یرا برر آن   غنرانتناعی برای سازیاناهی رویاادهای فرهنگی حچایت یی

هرای سررگریی    الچ  ری بره یشرارکت برا شررکت      گرذاران برویی و برن     با جذب سریایه ،های دولتی گذاری سریایه

و سرگریی فراه  خواهرا شرا و نویسرناگان و    های فرهنگی  زین  یناسب برای پروژه .ن کن اانپالچ  ی دست  بن 

های فرهنگری از قبنرل    دنبال آن هستن  که تنوعی از ایاک  و جایگاهکارگردانان به دقت حچایت خواهنا شا. یا به

ایر   هچچنرن    های گوناگون فراه  نچاین . ذائقهیوازات ایکانان سرگچی برای ها را به ها و یوزه ها، هنرگاه کتابشانه

 های شغ ی فراوانی خواها شا. به اقتصاد یا کچل خواها کرد و ینتج به ایجاد فرلت ها پروژه
 تندرستی، سالم زیستن .2-2

هرای   برای کنننت باالی زیست  است. با ایر  حرال، فرلرت   گاهی ضروری  زناگی سال  و یتعادل تکنهسبل 

ن  کره یشرارکت   هست د. یا بر آنهای ورزشی یعچول، هنوز ه  یحاود است. ای  وضعنت تغننر خواها کر تچری 

های ورزشی را تقویت و ترغنب کنرن  و برا یشرارکت بشرش خصولری بره        گسترده و دائ  در ورزش و فعالنت

ای  های بنشتری دست ب نن . ای  شهروناان را قادر خواها ساخت که در طنرف گسرترده   ایکانات و برنایهتأسنس 

های یرتبط با اوقات فراغت یشغول شونا. آریان یرا ایر  اسرت کره در ورزش بره برترری        ها و فعالنت از ورزش

  .های ورزشی در ینطقه و جهان قرار گنری های رشته در ینان بهتری یابن  و  دست
 شهرها ۀتوسع .2-3

 و هرای یوجرود در ینطقره    نراآرایی  براوجود باالیی برخوردارنرا.   ۀشهرهای یا ه  اکنون نن  از ایننت و توسع

جنایرت   ای یرا، برا نررر جررم و    برنا. شهره سر یییچنی و ایننت به، کشور و شهروناان یا در ایا  وسعت سرزین 

ترری    دنناست، جر و ایر    در 6/7الچ  ی  تر از نرر بن  بسنار پاین  ننر کهه ار  022به ازای هر یورد  8/2کچتر از 

های یااوم برای یبارزه با قا اق یرواد   پشتنبانی از تالش وسن ۀبهیا ایچنی و ایننت خود را  شهرهای جهان هستنا.

عواقرب  و بره حرااقل رسرانان     هایشار و نن  اتشاذ تچهناات بنشتر برای تضچن  ایچنی ترافنکی، کاهش تصادف

انرا؛ رشرای کره برا توسرعه       ای داشته کنناه های اخنر رشا خنره حنظ خواهن  کرد. شهرهای یا در دههدردناک آن 

توانن  به تقویرت کنننرت زنراگی هچگران و      اینکه یا یی تضچن برای  ا هچراه بوده است.ههای آن یااوم زیرساخت

طچننان حالل خواهن  کرد کره خرایاتی ازقبنرل آب،    اشهروناان ادایه دهن ،  هایخواستبرآورده کردن ننازها و 
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برای ترأین    یناط  باز و تنریحی نن شونا.  درستی و با کنننت باال تأین  ییها به جاده برق، حچل و نقل عچویی و

 ها ایجاد خواها شا. ننازهای تنریحی افراد و خانواده

 

 
 محیطی زیست پایداریدستیابی به  .2-4

انسانی و اخالقی خود را از طری  حنظ یحنط زیست و ینرابع طبنعری ادا خرواهن  کررد.     یا وظایف اسالیی، 

خرواهن   یرا   های آیناه و برای کنننت زناگی روزانه یا حناتی است. حنظ یحنط زیست یسئولنت یا در قبال نسل

های جایع بازیافت، کاهش تچام انواع آلودگی و  اف ایش کارایی یایریت پسچانا، تأسنس پروژه وسن ۀکوشنا که به

اهش یصرف و ک ۀوسن بهننه از ینابع آب را به ۀهچچنن  استناد زایی از یحنط زیست حناظت کنن . یبارزه با بنابان

سچت حناظرت  های خود را به م تالشیا تچا. بششناوری شاه و تجایاپذیر ارتقا خواهن  های فرآ کارگنری آببه

 خود هاایت خواهن  نچود تا آنها را برای هچه قابل اسرتناده کنرن .   رطبنعی و ج ای ذخایرو نوسازی سواحل زیبا، 

 های دولتی در ای  راه خواهن  بود. یا پنگنر یشارکت بشش خصولی و سریایه
 تعهدات ما. 2-5

 برای شهروندان سودمندسرگرمی «: دائم»الف( 

شرچار   ی که به عرضه استعاادهای بری افتتاح ایاکنهای فرهنگی و سرگریی را با هاف  یا تعااد و تنوع فعالنت

 ایغنرحرفره هرای   سازی تأسنس و ثبت باشگاه برای سادههچچنن   اف ایش خواهن  داد.، اختصاص یافتهشهروناان 

های یالی الزم را از  چایتیا ح قرار خواهن  داد. یورد بازنگریخود را  یها نایه آین  ،اجتچاعی و فرهنگی ر(آیاتو)

فراه  خواهن  کرد. ای  برنایه یل شربکه ی ری    (،های فرهنگی و سرگریی کنننت فعالنت طرح ی ی ارتقای) «دائ »

الچ  ری را ترغنرب خواهرا نچرود و آگراهی بهترر از        ، تبادل دانش و تجربنات بن کرد خواهاها را ایجاد  از باشگاه

 .بششناهای گسترده سرگریی و اوقات فراغت را ارتقا خواها  س س ه فعالنت

شاه و سازیاناهی شراه وجرود خواهرا داشرت کره       ثبت ایغنرحرفهباشگاه  022، بنش از 0202تا سال  ب(

 دهای سرگریی را فراه  خواهنا کرد.های فرهنگی و رویاا انواع فعالنت
 2232اهداف ما تا سال . 2-5

 شهر برتر دننا. 022شناخته شان سه شهر عربستان سعودی در ینان الف( 

 .درلا 6کنونی به  درلا 9/0های خانگی فرهن  و سرگریی در داخل یچ کت از  اف ایش ه ینهب( 

جچعنت بره   درلا 00کننا از  ورزش و نریش یی افرادی که در طول هنته حااقل یل بار اف ایش نسبتج( 

 .درلا 02

 

 های قوی جامعه بانشاط با بنیان .3
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ور اسرت. یرا    ای قروی و بهرره   ینظرور بنرا نهرادن جایعره    اجتچراعی بره   ۀتوسع قارتچناسازیهاف یا ارتقا و 

فرزناانچان را شکل دها ، آیوزشی فراه  خواهن  نچود که ششصنت اساسی هایچان را تقویت خواهن  کرد خانواده

 های یراقبت بهااشتی و اجتچاعی توانچناساز تأسنس خواهن  نچود. و سایانه

 

 
 توجه به خانواده .3-1

عنروان پناهگراه   ت کررده و بره  یحافظر  هرا  نسرل را از فروپاشی درخرالل  آن خانواده سن  بنای جایعه است و

 رالرار آن بر  ،گویای یچکت سعودی های یششصهکنا. یکی از  ا عچل ییهال ی ننازهای آن ۀفرزناان و تأین  کننا

هرا، یرا هچره     بر اساس ای  یششصره خانوادگی است.  ۀهای اسالیی در کنار اتحاد و روابط گسترد الول و ارزش

واهن  ن  خر ا ترأی هر های آن استعاادها و توانچنای ۀهای الزم از خانواده را برای یراقبت از فرزناان و توسع پشتنبانی

ا کچرل کنرن  کره    هو به آن اهرا عچ  بششن خواهن  یشارکت والای  در فراینا آیوزش خاص، یا ییشکل کرد. به

کایرل در خرایت جایعره باشرنا.      شرکل ا بتواننرا بره  هر ششصنت و استعاادهای فرزناانشان را توسعه دهنا ترا آن 

خرود و فرزناانشران    ۀریر ی را بنایوزنرا و بررای آینرا     ها هچچنن  تشوی  خواهنا شا که فرهن  برنایره  خانواده

-برای تقویت ایننرت خرانواده را بره    خانه شان و اهچنت آن ها برای لاحب خواست خانوادهری ی کننا. یا  برنایه

ها در عربستان سعودی لاحب خانره هسرتنا، هراف یرا      خانواده درلا 07ن اکنو با اینکه ه  شناسن . رسچنت یی

با توجه به اف ایش تعااد یشتریان بازار یسک ، ایر  دسرتاوردی    است. 0202درلای ای  ین ان تا سال  2اف ایش 

زی سا تشوی  بشش خصولی به خانهجایا،  یها نایه آین وضع قوانن  و  وسن ۀو اساسی خواها بود. یا به ب رگ

 خواهن  یافت.  به ای  هاف دست ،کنا های تچ ل که ننازهای شهروناان را رفع یی و تأین  سریایه، ره  و طرح
 شخصیت کودکان ۀتوسع -3-2

باورهرای اخالقری یابرت را از سرنن       و آیوزشی خود، دانشگاهیدهی نظایی  از طری  بازشکل یا قصا داری 

از طری  آیوزش کرایت، دانش و رفتارهرایی کره   در فرزناانچان تابنت کنن . یاارس، در تعایل با والای ،  کودکی

تچرکر  برر    پذیر و یستقل الزم اسرت، بافرت جایعره را تقویرت خواهنرا کررد.       های انعطاف برای ظهور ششصنت

ی، دانش فرهنگی و خودآگراهی  های اجتچاع های اساسی هچچون ابتکار، ثبات قام و رهبری در کنار یهارت ارزش

 یاهر هتوانچناسرازی یؤسسر   ۀوسن های فرهنگی، اجتچاعی، داوط بانه و ورزشی را به خواها بود. هچچنن  فعالنت

 آیوزشی، فرهنگی و سرگریی ارتقا خواهن  بششنا.
 توانمندسازی جامعه -3-3

را کارآیراتر، توانچناسرازتر و    آنود را ترااوم خرواهن  بششرنا ترا     نظام رفاه اجتچاعی خ و توسعۀ سازیویا ن

سرازی خواهنرا    سوی افراد ننازینرا بهننره  از طری  هاایت بههای سوخت، غذا، آب و برق  یارانه تر سازی . عادالنه

برا   و یورد حچایت و پشتنبانی سنجناه و حساب شاه قررار خرواهن  داد   ،پذیرترنا یا شهروناانی را که آسنب شا.
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هرا را  آیوزش داده و آن ،افرادی را که قادر به یافت  شغل ننستناهای غنردولتی،  انبشش خصولی و سازی هچراهی

 بپنونانا.کشور به ننروی کار  ،پذیر است آرایی هرگاه ایکان بتواننا به آیاده خواهن  کرد تا
 و سالمت توجه به بهداشت -3-4

سود برده است. در نتنجه، یرا ایرروزه    لحنحیگذاری  های بهااشتی از سریایه های اخنر، نظام یراقبت در دهه

جهانی در اختنار داری  و س  یتوسرط   سطحو پ شکان یتشصص در  تشت بنچارستانی 0/0ننر  0222به ازای هر 

یصرچ  هسرتن  کره ظرفنرت      سرال افر ایش یافتره اسرت.     70سرال بره    66گذشرته از   ۀاینا به زناگی در سه دهر 

بررداری بهترری کنرن  و کنننرت      سازی کررده و از آنهرا بهرره    ود را بهننهها و یراک  دریانی و بهااشتی خ بنچارستان

هرای پنشرگنری،    یراقبرت  یبشش خصولری برر ارتقرا    پنشگنری و دریان خود را تقویت کنن . سالیت،خایات 

ایر    عنوان نشستن  گام تچرک  خواها کررد. های اولنه به های غنونی و تشوی  شهروناان به یراقبت کاهش بنچاری

هرا در   های بهااشتی و اجتچاعی را عچ  خواها داد و در ضچ  از خرانواده  یراقبت ایر هچکاری و یکپار گی ینان

ری ی، انتظرام و   های خانگی از اعضاء در زیان نناز، پشتنبانی خواها کرد. بشش دولتی بر نقش طرح تأین  یراقبت

 ینظرور بره هرای بهااشرتی را    یراقبتدر درازیات، اری  های بهااشتی یتچرک  خواها شا. یا قصا د نظارت یراقبت

بررای بهبرود   های عچویی تأین  نچراین .   وسن ه هچکاریبه ،سازی برای ینافع خصولیسازی  کننی و آیاده یارتقا

 سروی توسرعۀ  بره دسترسی به خایات پ شکی و کاهش زیان انتظار برای یالقات با پ شکان یتشصص و یشراور،  

هرای ق بری، دیابرت و     های یر ی  یاننرا بنچراری    . برای بهبود دریان بنچاریداری ییگام بر دریانی خصولی  ۀبنچ

 .خواهنا دیا بهتر آیوزشکننا، پ شکان یا  سرطان که سالیت ی ت را تهایا یی
 . تعهدات ما3-5

 ها در آموزش فرزندانشان تر خانواده نقش برجسته«: ارتقا»الف( 

ایر    0202فرزناانشان یکی از الول ال ی یوفقنت است. هاف یا ترا سرال   درگنر کردن والای  در آیوزش 

را کره  « ارتقرا »کودکانشان شونا. یا برنایرۀ   ینا یادگنریاهای یارسه و فر درلا والای  درگنر فعالنت 82است که 

اجرایی خرواهن  کررد. یرا در     ،سنجا را ییتوسط یاارس در آیوزش فرزناان  والای درگنر کردن ین ان اثربششی 

های یباحاره ایجراد کررده و والرای  را      تأسنس خواهن  کرد تا گروه هاایت شاه توسط والای  های تئهنیاارس 

برا والرای  و یجهر     از اهچنت ایجراد ارتبراط    بنشتر درگنر ایور آیوزشی فرزناانشان نچایا. برای باال بردن آگاهی

هچچنن  بررای   آین  ای  کار، یع چان تحت آیوزش قرار خواهنا گرفت. تهای اثربشش انجام یوفقن شان به روش

برا   ،ششرا برا بهبرود ب  آیوزشری  -ع چری  ای که بتوانا ای  یشرارکت   ها و رویاادهای آیوزشی خالقانه برنایه ۀارائ

 های خصولی و غنرانتناعی تعایل خواهن  نچود. بشش

 های بهداشتی کارآمد و کیفی سازی: مراقبت شرکتب( 

یرا بشرش    هرای بهااشرتی اسرت. یقصرود     ت خرایات یراقبرت  هاف درازیات یا تقویت اسرتاناارد و کنننر  

ایر  ایرر توانچنرای،     ناگان تقویرت نچایرا.  ده خایاترا در ینان   های بهااشتی است که رقابت و شنافنت یراقبت

روناان را اف ایش خواهرا  روی شه  های پنش وری یراقبت و دریان را تقویت خواها کرد و گ ینه کارآیای و بهره
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ای از  انتقال یسئولنت ارائه خرایات دریرانی بره شربکه     ۀوسن سازی را به داد. برای رسنان به ای  هاف یا شرکت

ای  ایر براالتری    ایجاد خواهن  کرد. ،کننا ه  با یکایگر و ه  با بشش خصولی رقابت ییهای دولتی که  شرکت

دهرا کره برر     هروناان فراه  خواها کرد و در عن  حال به دولت اجازه ییهای بهااشتی را برای ش کنننت یراقبت

گرایری را در خرایات    تشصصسازی هچچنن   های قانونگذاری، انتظایی و نظارتی خود تچرک  نچایا. شرکت نقش

 ترراهرای بهااشرتی ارتقرا داده و بره آن اولویرت خواهررا بششرنا و شرهروناان را قرادر خواهرا سراخت            یراقبرت 

 ن یورد نظرشان را انتشاب کننا.رسا تخای
 2232. اهداف ما تا سال 3-6

 اجتچاعی. ۀشاخص سریایدر  02به  06جایگاه کشور از  ارتقایالف( 

 سال. 82به  70اف ایش ینانگن  اینا به زناگی از ب( 

 

 اقتصاد شکوفا

 ارزندههای  فرصت ،اقتصاد شروفا .1

گنری هر ه بنشرتر از   های یا هستنا. برای بهره دارایی تری  گراییتری  و  یا از یه  فرزناان دانشها و  یهارت

، برای هچگان فرلت ایجاد کنا و بره هچره   هچت را ارج نهاع م و  نهاد کهفرهنگی بنا خواهن   ،اههای آن ظرفنت

های الزم برای دستنابی به اهااف ششصی کچل نچایا. برای ای  هاف، یا توانایی اقتصراد خرود    در کسب یهارت

های جهانی تقویرت   جایا در جذب استعاادها و ی یت  ار وبیو ایجاد  های شغ ی گوناگون برای تولنا فرلت

 خواهن  کرد.
 یادگیری برای کار .1-1

برای یشراغل آینراه خرود    گذاری در آیوزش و یادگنری ادایه خواهن  داد تا یردان و زنان جوان  یا به سریایه

ینرا   بهرره  عای نابُکننا، از سطح باالی آیوزش  خواهن  کودکان سعودی، هرجا که زناگی یی یجه  باشنا. یا یی

ی و آیروزش   ر هرای آیوزشری ی   ر توسعه آیوزش ابتاایی کودکان، پاالیش برنایهای د گذاری ویژه سریایهباشنا. یا 

داد نظرام آیوزشری    اطچننان از اینکه برون کسبتالش برای . هچچنن  نچودیع چان و یایران آیوزش خود خواهن  

ایر  و در نظرر داریر      اناازی کررده  را راه« دروازه ی ی کار»یا  یا هچسو با نناز بازار است را دو ناان خواهن  کرد.

تأسرنس   ،کننا را تعنن  ییاجتچاعی و  های سناسی شوراهای بششی که یهارت و دانش یورد نناز هر یل از بشش

هرای   اقتصرادی بسرط خرواهن  داد. برورس     ۀینظور پنشبرد توسعای را به های فنی و حرفه نچاین . هچچنن  آیوزش

کره در خرایت    گرردد یری اعطا  یهای الچ  ی هاایت خواها شا و به رشته های یعتبر بن  سچت دانشگاهتحصن ی به

 ی پنشرفته و کارآفرینی تچرک  خواهن  کرد.ها های ی ی یا باشنا. هچچنن  بر نوآوری در فناوری اولویت
 های مولد و کارهای کوچک و خانواده  بخشی به کسب قوت .1-2

کننا، از نروآوری   تری  عوایل رشا اقتصادی هستنا؛ آنها شغل ایجاد ییهای کو ل و یتوسط ج و یه  بنگاه

هرا هنروز هر      ای  بنگراه در یقایسه با اقتصادهای پنشرفته،  یژهوهب بششنا. کننا و لادرات را قوت یی حچایت یی
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بنابرای  کوشش خواهن  کرد که با حچایرت از کرارآفرینی    .ناارنادر کشور  داخ یای از تولنا ناخالص  سه  عچاه

هرای   فرلرت بررای شرهروناان    گذاری در لرنایع جایرا،   سازی و سریایه ، خصولیهای کو ل و یتوسط بنگاه

هرای کو رل و یتوسرط را     بنگراه  سرتاد  ،دسرتنابی بره ایر  هراف     رایکچل ب ینظورهکنن . ب شغ ی یناسب خ  

الچ  ری و   تر به سرریایه، یشرارکت برن     دسترسی آسان آسان کسب و کار، های نایه آین  کچل  بهاناازی کرده و  راه

هرای یولرا    اکنون خانواده به ترغنب کارآفرینان جوان ادایه خواهن  داد. ،دولتی و ی ایاه ی ی اتتاارک بنشترسه  

های خوبی در بازار در اختنار دارنا. یا دسترسری بره ایر      های اجتچاعی و فضای دیجنتال، فرلت رسانه کچلبه 

اخت  و بشرش غنرانتنراعی را بررای توانچنرا سر      ههای خرد را توان بششنا سریایهرا تسهنل خواهن  کرد،  یجاری

 . ی انگنییا برهآن یاهابااع روی گذاری های یولا و سریایه خانواده
 های برابر ایجاد فرصت .1-3

ا کچرل  هر های آن اقتصاد یا برای هچگان، یرد و زن، پنر و جوان فرلت ایجاد خواها کرد تا به برتری  توانایی

ترغنرب و تررویج    ۀوسرن  خواهن  کررد ترا بره   ن  داشت و تالش خواه دوبارهکنا. یا بر آیوزش تچام عچر تأکنای 

هرا توسرط    عچرل آوریر . ایر  ترالش    بررداری را بره   از ظرفنت ننروی کاریان بنشتری  بهره  فرهن  عچ کرد بهننه،

 هچاهن  خواها شا. «زایی و یبارزه با بنکار اشتغال» ایجاد شاۀ  سنون تازهنکچ

هرای آنهرا توسرعه     کنن  کره یهرارت   است. تضچن  ییهای یه  یا نسل جوان پرشور و پویای ی یکی از دارایی

که بسنار از کشورهای دیگرر نگرران پنرر شران      یکار گرفته خواها شا. در حاللحنح به شکلخواها یافت و به

 یننعرت . یا از ایر   سا  سن دارند 22کمتر از  ،جمعیت عربستان سعودی نصفاز تر بیشجچعنت خود هستنا، 

ها بهره خواهن  برد. زنان سعودی نن   های کارآفرینی و بنگاه یهار انرژی جوانان و توسعه فرلت ۀوسن جچعنتی به

دهنا و یا به  ها را زنان تشکنل یی آیوختگان دانشگاه درلا دانش 22ب رگ دیگری هستنا. ایروزه بنش از  ۀسریای

خرود و   ۀا به تقویرت آینرا  هقادر ساخت  آنهای یولا ایشان و  گذاری در توانچنای ا، سریایههاستعاادهای آن ۀتوسع

هرای   جایعه و اقتصاد ادایه خواهن  داد. هچچنن  یع والن جایعه را قادر خواهن  کرد کره فرلرت   ۀکچل به توسع

دسرت  ، بره کنرا  یری بشش را تضرچن   عنوان عضوی اثرا به جایعه بههتحصن ی و شغ ی را که استقالل و پنوست  آن

برایشران فرراه     ،ا در یسنر یوفقنت تجاری یورد ننراز اسرت  هاری که برای قرار دادن آنآورنا. تچام ایکانات و اب 

 خواها شا.
 جذب استعدادهای مورد نیاز. 1-4

هرای الزم را از درون و   ها و توانچنای دستنابی به نرر یط وب رشا اقتصادی ننازینا یحنطی است که یهارت

تروان    ۀهرا از طریر  توسرع    شرایط زناگی و کار را برای غنرسعودیبنرون یرزها جذب نچایا. تالش خواهن  کرد 

ا در تچ ل اراضی در یناط  خاص، بهبود کنننت زنراگی، اجرازه تأسرنس یراارس خصولری و ایجراد نظرام        هآن

یا جذب و حنظ بهتری  یغ های سرعودی و   هاف ارتقا بششن .را اثربشش و ساده لاور روادیا و یجوز اقایت 

ان در یچ کرت بره توسرعه اقتصرادی و جرذب      شر حضورننازهای آنهایی اسرت کره   وردن تچام خارجی و فراه  آ

 گذاری بنشتر خارجی ینجر خواها شا.  سریایه
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 . تعهدات ما1-5

 که به رشد اقتصادی خواهد انجامیدآموزشی الف( 

هرای برازار کرار را یسراود خرواهن  کررد. هچچنرن  بره          و ننازینرای  آیوزش عرالی داد  یا شکاف ینان برون

ا آیروزش داده و  هر شغ ی هوشچناانه بگنرنا و در عن  حرال بره آن   یاهکنن  که تصچن  دانشجویان خود کچل یی

ن  کره در سرال   هست دنبال آنیا به .نچودا را بن  یسنرهای آیوزشی یتناوت تسهنل خواهن  هجایی آن انتقال و جابه

 دانشگاه برتر جهان جای گنرنرا. یرا بره دانشرجویان     022، دست ک  پنج دانشگاه عربستان سعودی در ینان 0202

بررای ایر     یابنرا.   های جهانی دسرت  الچ  ی در شاخص از ینانگن  بن  برترکچل خواهن  کرد که به نتایجی  خود

هرا و   آیوزشی نوی  را که بر استانااردهای سرشتگنرانه در ادبنرات، حسراب و توسرعه یهرارت      یل برنایۀینظور، 

 آیاده خواهن  کرد. ،ششصنت یتچرک  است

ینتشرر   ،های ساالنه پنشرفت است دادهای آیوزشی را که نشانگر شاخص ها را تعقنب کرده و برون یا پنشرفت

با بشش  ،های بازار کار هچسو هستنا های آیوزش عالی با ننازینایداد یا برای اطچننان از اینکه برون خواهن  کرد.

جایرا  کرارآیوزی، شروراهای    یاهر هیا در یشارکت راهبردی یؤسس خصولی هچکاری ن دیکی خواهن  داشت.

هچچنرن  در جهرت گسرترش     گرذاری خرواهن  کررد.    های خصولی ب رگ سرریایه  و شرکت تیعلن های یهارت

ریر ی، پرایش،    ینظرور بهبرود طررح   برر آن، بره   اف ونتحصن ی کار خواهن  کرد. های  یششصات شغ ی تچام رشته

و بازخوردهای آیوزشی، با ایجاد یل پایگاه داده یتچرک ، آیوزش را از زیان کودکی تا کالس دوازدهر  و   ارزیابی

 ( پنگنری خواهن  کرد.و دانشگاه ای سپس در یقطع دانشگاه )فنی و حرفه

 های کوچک و متوسط بنگاهآفرینی بیشتر  نقشب( 

در حالی کره در اقتصرادهای    ،است داخ یدرلا از تولنا ناخالص  02های کو ل و یتوسط تنها  سه  بنگاه

عچل آیاه برای بهبود یحنط کسرب و کرار در   های به تالش اوجودرسا. ب درلا یی 72پنشرفته ای  رق  به حاود 

قرانونی و اداری   ۀجهرت کنرا و پنچنرا    هرای بری   نایره  شنوه هنوز ه  زیر بار یتوسط و کو ل های یچ کت، بنگاه

یرالی را کره    یاهر هیؤسسر های  ها و سریایه ها، قاب نت هچچنن  کوشش خواهنا کرد که یهارتها  هستنا. ای  بنگاه

گذاری دارنا را جذب نچاینا. یا تالش خرواهن    تر از ینانگن  جهانی( سریایه درلا )رقچی بسنار پاین  2کچتر از 

 02ترا سرقف    0202یالی خود را ترغنب کنن  تا سرال   یاههیؤسسکرد که دسترسی به سریایه را تسهنل نچوده و 

 یتوسط اختصاص دهنا.های کو ل و  های خود را به بنگاه درلا از سریایه

کایل بازبننی کرده و  شکلدر نظر دارد قوانن  و یقررات را به «های کو ل و یتوسط بنگاه»تأسنس   ستاد تازه

هرا و   نسبت به رفع یوانع، تسهنل دسترسری بره سرریایه و قرادر سراخت  جوانران و کارآفرینران بره یعرفری ایراه          

تشصصری   یاههیؤسسکنناه کسب و کار،  های تقویت دستگاهیا  ان،یحصوالتشان به بازار اقاام نچایا. در هچن  زی

ها  یهارت ۀآفرینان در توسعراینها به کا تأسنس خواهن  کرد. سریایه (ریسل) خطرپذیریهای  آیوزشی و لناوق

های کو ل و یتوسط در بازاریابی پشتنبانی خواهن  کرد و از  هچچنن  از بنگاه هایشان کچل خواها کرد. و شبکه
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الچ  ری بره آنهرا در لرادرات یحصروالت و       ان برن  ذیننعر تجارت الکتروننل و هچکاری برا   دادن اعتبار بهطری  

 خایاتشان کچل خواهن  نچود.
 2232. اهداف ما تا سال 1-6

 درلا. 7درلا به 6/00پاین  آوردن نرر بنکاری از الف( 

 درلا. 02درلا به  02از  های کو ل و یتوسط از تولنا ناخالص داخ ی اف ایش سه  بنگاهب( 

 درلا. 02درلا به  00اف ایش یشارکت زنان در ننروی کار از ج( 

 

 گذاری بلندمدت سرمایه ،اقتصاد شروفا .2

های الل اقتصاد یا هستنا، یرا   بششی به اقتصاد برای پایااری آن حناتی است. با اینکه ننت و گاز ستون تنوع

ای در پرنش   های پنچنراه  کنن  که  الش ای . یا درک یی را آغاز کرده های دیگر گذاری برای بشش گسترش سریایه

اقتصاد سعودی ینانگن  رشرا برال     سال گذشته، 02های ب نایات داری . در  ایا برای غ به بر آنها طرح ،رو هستنا

اقتصراد   02ن  بر  اکنون در ینکه یا ه ااه است. با گردیها شغل ینجر  درلا را داشته است که به ایجاد ین نون 0بر 

کنرای   ناشی از فشار باوجود 0202خواهن  تا سال  تر است. یا یی برتر دننا جای داری ، ایا آرزوی یا از ای  ب رگ

یابن . ایر  یسرت  م آن    یراتب باالتر دستای به به رتبه  الالح ساختار اقتصادی خود، طبنعی آثاراقتصاد جهانی و 

هرای   هرای بشرش   گذاری کنرن ، یوانرع قاب نرت    بششی به اقتصاد، در تچام ینابع خود سریایه ینظور تنوعاست که به

 سازی کنن . خایات دولتی را خصولی و رفع نچاین نویابشش اقتصاد را 
 گذاری های سرمایه سازی قابلیت بیشینه -2-1

هرا درآیراهای    های عچراه، ایروال و سرایر دارایری     های در تچ ل دولت شایل شرکت سازی دارایی خصولی

جایا و گوناگونی را برای دولت سعودی به اریغان خواها آورد. ای  باعث تقویرت بنشرتر ینرابع یرالی و ثبرات      

هرای سرریایه را    های حایرل  ت. یا جذابنشودییهای یجاد برای ب نایات  گذاری باعث سریایه گردیاه واقتصادی 

ترری    گذاری ی ی که تبرایل بره بر رگ    بعا از انتقال یالکنت آرایکو به لناوق سریایه ویژههتوسعه خواهن  داد؛ ب

کارآیرای   بششری بره ینرابع دولتری و اقتصراد خرود،       با هاف تنروع  یا لناوق ذخنره ارزی در جهان خواها شا.

 .را بهبود خواهن  بششنایایریت لناوق را اف ایش خواهن  داد و بازگشت سریایه آن

هرای راهبرردی    ب که به گشایش بشش ،با بشش خصولی رقابت نشواها کرد گذاری عچویی لناوق سریایه

هرای   أسنس شرکتجایا و ت های اقتصادی کایال به ایجاد بشش ا. ای نکییای کچل  دادهای سریایه ننازینا درون

خرود، برا    یان تراریش حرا یتبا اتکرا بره یوقعنرت یچتراز یچ کرت و       در نظر داری ی ی یاناگار ینجر خواها شا. 

 برای انتقال دانش و تجارت وارد شراکت درازیات شوی . ،کشورهای هچسایه و دوست

هرای بر رگ    رکتگرذاری از طریر  یشرارکت در شر     هرای سرریایه   انااز یا به حااکار رسانان توانچنای  ش 

هرای برگ یراه    های نوظهور در سراسر جهان است. ای  تضچن  خواها کرد کره یرا در بشرش    الچ  ی و فناوری بن 

گرذاری پنشرتاز گرردی . تچرام اینهرا ننازینرا        ها، تأین  سریایه و سریایه بازارساز شاه و در یایریت رقابتی دارایی
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هرای برترر ترأین      ساز فرلرت  که به روی جهان باز باشا و زیننهای است  گنری بازار پنشرفته یالی و سریایه شکل

گذاری و تجارت در  سازی دسترسی به سریایه یا به آسان ،سریایه و تحریل رشا اقتصادی گردد. برای ای  ینظور

های دولتی شرایل   ی خصولی سعودی و بنگاهاه بنای شرکت بازارهای بورس ادایه خواهن  داد. یا فراینا فهرست

تقویت نقاینگی در بازارهای سریایه، تقویت نقش برازار براهی   ای  ننازینا  کو را هچوار و روان خواهن  کرد.آرای

 و هچوارکردن یسنر بازارهای یشتقات است.
 های نویدبخش کار بخش  آغاز به -2-2

رشا خواهن  داد تا به ارکان جایا اقتصراد تبرایل    آنها را ی نویابشش حچایت کرده و یوفقنت اه یا از بشش

 عچلهای تجهن ات لنعتی  پذیر و بشش های تجایا سازی انرژی شونا. در بشش تولنا لنعتی، یا در جهت بویی

که دارای براالتری  اسرتانااردهای    هایی ایجاد خواهن  کرد های گردشگری و فراغت، جاذبه در بشش خواهن  کرد.

هرای لراور روادیرا را بهبرود خرواهن  بششرنا و ایراک  تراریشی و ینرراث فرهنگری را            ، شنوهالچ  ی باشنا بن 

گذاری خرود را افر ایش خرواهن  داد و اقتصراد دیجنترال را رهبرری        سازی خواهن  کرد. در فناوری، سریایه آیاده

هن  برد. هچ یان برا  کنن  و از آن سود خوا برای کاوش ینابع یعانی یشوق ایجاد یی خواهن  کرد. در بشش یعان

در کنار ایجاد شهری یشتص انرژی، تولا گراز   خواهن  کرد.  های ننت و گاز را بویی تنوع بششی به اقتصاد، بشش

خود را دو برابر خواهن  کرد و یل شبکه ی ی توزیع گاز خواهن  ساخت. هچچنن  از سنادت و خبرگری جهرانی   

 گذاری خواهن  کرد. های جنبی و پشتنبان آن سریایه بشش ۀخود در ننت و پتروشنچی بهره جسته و برای توسع
 سازی خدمات دولتی خصوصی -2-3

درلا از تولنا ناخالص داخ ی  02به اهچنت بشش خصولی اعتقاد داری ، ای  بشش تنها  شاتبهگر ه یا  

گرذاری خرواهن     هرای جایرا سرریایه    برای اف ایش سه  درازیات ای  بشش در اقتصاد، فرلت کنا. را تأین  یی

گذاری را آسان خواهن  کرد، نوآوری و رقابت را تقویرت کررده و تچرایی یوانرع بازدارنراه بشرش        گشود، سریایه

هچوار کردن یسرنر بررای   ، ها نایه آین ی . یا بهبود و الالح دارییتر در توسعه را بر خصولی از اینای نقش ب رگ

و آیوزشری( کره در حرال     گذاران و بشش خصولی برای کسب و ارائه خایات )یاننا خایات بهااشرتی  سریایه

کره نقرش دولرت را از ارائره کننراه      هستن  دنبال ای  بهشود را ادایه خواهن  و  تی ارائه ییحاضر توسط بشش دول

سعی خواهن   قاب نت ای  تغننر نقش را نن  ایجاد خواهن  کرد. خایات به تچرک  بر تعنن  ضوابط آن تغننر دهن  و

، خایات شهری، یسک ، پول، انررژی  سالیتالچ  ی، در  گذاری، ه  داخ ی و ه  بن  تقویت سریایه ۀوسن کرد به

 سه  بشش خصولی را اف ایش دهن . ...و 
 . تعهدات ما2-4

 سازی لنایع دفاعی بوییالف( 

هرای   شود. ای  کرار سرایر بشرش    های نظایی یحاود نچی دفاعی تنها به کاهش ه ینهسازی لنایع  ینافع بویی

خرود   ۀنوبر لنعتی ازقبنل تجهن ات لنعتی، ارتباطات و فناوری اطالعات را تشوی  خواها کرد کره ایر  ایرر بره    

جهران  هرای نظرایی    سوم ه ینره  ۀوجود خواها آورد. با اینکه یچ کت سعودی در ردهای شغ ی بنشتری به فرلت
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ها یربوط به داخل کشور است. بشش لنعتی دفاع ی ری تنهرا بره هنرت      درلا از ای  ه ینه 0ایستاده است، فقط 

های تجهنر ات نظرایی ترا     هدرلا ه ین 22سازی بنش از  هاف یا بویی شرکت و دو یرک  پژوهشی یحاود است.

نایعی کره قطعرات یراکی، خودروهرای     توسعه لنایع کچتر پنچناه ازقبنرل لر   البته پنش از ای ،است.  0202سال 

ترر   را به تجهنر ات برا ارزش افر وده بنشرتر و پنچنراه     آن و ،ای  آغاز کرده ،کننا زرهی و یهچات ابتاایی را تهنه یی

. یا شبکه یکپار ه ی ی خایات و لنایع پشتنبان را که خودکنرایی  بششناازقبنل هواپنچاهای نظایی ارتقا خواهن  

 وسرن ۀ سرازی بره   برویی  .نچودخواهن   ، ایجادای و جهانی یا را تقویت کننا لادرات دفاعی ینطقهرا ارتقا دهنا و 

های پنشرو در ای  بشش یحقر  خواهرا شرا. ایر       های راهبردی با شرکت های یستقن  و یشارکت گذاری سریایه

تحقن  و توسرعه خبرگری   های تولنا، نگهااری، تعچنر،  تحرکات دانش و فناوری را ینتقل خواها کرد و در حوزه

ترر و   هرای لرنعتی تشصصری    ایجاد خواها نچود. هچچنن  کارکنان را تحت آیوزش قررار خرواهن  داد و یجتچرع   

 یکپار ه تأسنس خواهن  نچود.

 بخش معدن با ظرفیت کامل در خدمت اقتصاد ملیب( 

 ینرای .  ایر یرواد خرام بهرره   یا از نعچت ینابع یعانی غنی ازقبنل آلوینننوم، فسنات، طال، یس، اوراننروم و سر  

باشا، ایرا سره     هایی در جهت فراه  کردن ننازهای لنایع یا یی اگر ه بشش یعان ه  اکنون نن  شاها پنشرفت

یا یصچ  هستن  که اطچننان حالل  ،تر کنا. به بنان دقن  ا را برآورده نچیهآن از درآیا ناخالص داخ ی هنوز انتظار

 شغل ایجاد کنا. 92222رد ریال سعودی رسناه و در ای  فراینا ین نا 97به  0202کنن  تا سال 

هرای بشرش خصولری از     ری ی الالحات لنعتی هستن  که شایل به جریان انرااخت  سرریایه   در حال طرح

هرای لراور    نایره  جایع ینابع کشور، برازبننی شرنوه   هایبششنان به عچ نات کاوش، ایجاد پایگاه داده طری  شات

های تأین  سرریایه و تأسرنس یراکر  عرالی اسرت.       ها، توسعه روش گذاری در زیرساخت سریایهاستشراج،  پروانه

های ی ی را باال  وری شرکت پذیری و بهره رقابتالچ  ی راهبردی را شکل خواهن  داد و  های بن  هچچنن  یشارکت

انش و یهرارت تقویرت   سازی د خواهن  برد. ای  یوجب خواها شا که سه  آنها در رشا ای  بشش در کنار بویی

 شود.

 پذیر یک بازار انرژی تجدیدج( 

داری  و یصررف داخ ری انررژی     یثرگذار طبنعی برای انرژی خورشنای و بادکه یا ظرفنت اوجود اینحتی با

بررای   پرذیر هسرتن .   های تجایا سه برابر خواها شا، در حال حاضر فاقا بشش رقابتی انرژی 0202کشور تا سال 

پرذیر را در دسرتورکار داریر . هچچنرن       گنگا وات انرژی تجایرا  2/9ای  بشش، هاف اولنه تولا وجود آوردن به

ای از زنجنره ارزش انرژی تجایاپذیر در اقتصرادیان شرایل تحقنر  و توسرعه و      تالش خواهن  کرد قسچت عچاه

 تولنا و سایر یراحل را بویی نچاین .

رودی یاننا سرن نکا و یرواد پتروشرنچی گرفتره ترا یهرارت و       یا تچام عنالر خام الزم برای یوفقنت از یواد و

در برا آغراز طررح    ایر  ایرر را   های گوناگون انرژی را در اختنار داری . یا  های پنشرو در تولنا شکل دانش شرکت
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هرای قرانونی را کره بره بشرش        ار وب ۀعچ ی خواهن  کرد. یا هچ «پذیر ی ل س چان انرژی تجایا»دست تهنه 

یورد بازبننی قررار خرواهن  داد.    نچایا،گذاری  پذیر سریایه های تجایا دها که در بشش انرژی ییخصولی اجازه 

های الزم، یشارکت بشش دولتی و بشش خصولی را ترغنرب   برای بویی کردن ای  لنعت و تولنا رشته یهارت

زار سروخت تضرچن    پذیری انرژی تجایاپذیر را از طریر  آزادسرازی تراریجی برا     خواهن  کرد. درنهایت رقابت

 خواهن  کرد .
 2232. اهداف ما تا سال 2-5

 برتر. ۀرد 02عنوان نوزدهچن  اقتصاد ب رگ دننا به جچع حرکت از یوقعنت فع ی بهالف( 

 درلا. 72درلا به  02های ننت و گاز از  سازی بشش اف ایش بوییب( 

 .ریال سعودی تری نون 7به بنش از ین نارد  622گذاری عچویی از  های لناوق سریایهیاف ایش دارایج( 

 

 ده برای کسب و کاروگش ،اقتصاد شروفا .3

وری را تقویت خواها کرد و یسنر یا به سچت   ه بنشتر عربستان سعودی برای کسب و کار بهره گشودن هر

یا یحنط کسب و کار را بهبود خرواهن    تری  اقتصادهای جهان را هچوار خواها کرد.تبایل شان به یکی از ب رگ

یناط  ویژه ایجاد خواهن  کرد و بررای ایجراد رقابرت بنشرتر،      یان را بازسازی خواهن  کرد، صادیهای اقت داد، شهر

 بازار انرژی را آزاد خواهن  کرد.
 بهبود محیط کسب و کار .3-1

گذاری خصولی  سریایه گردشسازی  یا یشارکت بشش خصولی و دولتی را پنگنری خواهن  کرد، به آسان

  های الزم برای اف ایش کنننت و قابرل اطچننران   پذیری را ارتقا خواهن  بششنا. یا قاب نت ادایه خواهن  داد و رقابت

جراری برا هراف بهبرود      های نایه آین زبننی قانونگذاری برای با نبا یسئوالرا توسعه خواهن  داد و بودن خایات 

هرای راهبرردی برر روی ذخرایر      هچچنن  در یوقعنرت  یحنط کسب و کار و تقویت قراردادها تعایل خواهن  کرد.

آیوزشری و یراکر  فرروش و     یاههگذاری خواهن  کرد. یناط  برتر در شهرها را به یؤسس ایالک دولتی نن  سریایه

های  های یناسبی به پروژه های گردشگری و زین  یناط  ساح ی وسنعی به پروژهسرگریی اختصاص خواهن  داد. 

یرالی را قرادر خرواهن  سراخت کره یحصروالت و        یاهر هیؤسسها و سایر  لنعتی اختصاص خواهنا یافت. بانل

سرب و  های ب رگ گرفته تا سریایه کار در ک پروژه ۀها، از تأین  سریای خایات یالی خود را با ننازهای تچام بشش

های لاور پروانه را تسهنل کررده و شرتاب    شنوه ،های اقتصاد ی ی بر اساس اولویت ینطب  کننا. ،کارهای کو ل

کار خواهن  بست و یحنط کسب و کاری ی تجاری را با جایت بهها نایه آین الچ  ی و  قوانن  بن  ؛خواهن  بششنا

خواهن  آورد. یا خواهن  کوشنا که حرکت افراد و کاالها را وجود به ،های ب نایات باشا سریایه ۀکه هاایت کننا

بررای  درنتنجره، یرا یحنطری ایجراد خرواهن  کررد کره         را ساده نچاین . هاآسان کرده و فرایناهای گچرکی در بنار

دسرت  پذیری و ظرفنت اقتصاد ی ی یرا بره   ها را به انعطافی و خارجی جذاب باشا و اعتچاد آنگذاران داخ  سریایه

 .آورد
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 های اقتصادی نوسازی شهر .3-2

های شهرهای اقتصادی تحق  ننافته است. در شهرهای یتعادی کرار   گذشته، ظرفنت ۀن  که در دههست یا آگاه

یا برای بازسازی شرهر   کنا. نا که حنات آنها را تهایا ییهست هایی یواجه یتوقف شاه و سایر شهرها نن  با  الش

هرای   آنهرایی کره ی یرت    ویرژه هشهرهای اقتصادی ب ۀبرای نجات بقن و هچکاری داری رایکو آبا  « اننج»اقتصادی 

هایی کره یالکنرت آن شرهرها را در اختنرار      برای دستنابی به ای  هاف، با شرکت تالش خواهن  کرد. ،نسبی دارنا

قل نچاینا. ای  ترالش  نجا ینت و ضروری را به آ یکار خواهن  کرد تا آنها را سایان بششناه و تجهن ات حنات ،دارنا

اقتصراد   ۀها برای کار کردن با دولت بستگی دارد. هاف یا ای  است که ای  شهرها در توسع به آیادگی ای  شرکت

 الچ  ی را جذب نچاینا. های کننی و استعاادهای داخ ی و بن  های ی ی، سریایه سهن  شاه و بر یبنای اولویت
 تأسیس مناطق ویژه .3-3

های نسبی یناط  یشت ف کشور  ی استانایی و رقابتی یناط  ویژه تأسنس خواهن  کرد. ی یتها یا در یوقعنت

، گردشرگری،  آیراد و پشرتنبانی  هرای اینرابشش، ینراط  آزاد     پذیری بشش را یحاسبه کرده و ضچ  سنجش ایکان

اهای دولتری، ایر    بششی به درآی گذاری و تنوع ینظور تقویت ایکان سریایه به لنعتی و یالی تأسنس خواهن  کرد.

 یناط  یشچول ضوابط ویژه تجاری خواهنا شا.
 پذیری بخش انرژی افزایش رقابت .3-4

یرابی شرهروناان و    هراایت آن و نشران   ۀوسرن  پشتنبانی دولت را باال بررده و بره  یا در نظر داری  کارایی نظام 

دانرن  کره دادن یارانره     های اقتصادی واجا شرایط از ینافع حال ه بنشتری  بهره را ببری . برای یاال، یا یری  بشش

یرات  هرای برازار آزاد در طروالنی    قنچت پذیری بشش انرژی است. ای برای رقابت یانع عاه ،باون یعنار یششص

واها شا و درها را به های خایات عچویی )آب و برق و گاز( خ ری در ینان شرکتپذی وری و رقابت یوجب بهره

بر اساس ب وغ و  ن  کههست دنبال آنگذاری و تنوع ترکنب انرژی در کشور خواها گشود. هچچنن  به روی سریایه

باون به خطرر  الچ  ی و نناز واقعی آنها،  توانایی آنها برای رقابت داخ ی و بن  و های اقتصادی یافتگی بشش توسعه

 یارانه ایجاد نچاین .دریافت یعنارهای شناف های راهبردی،  انااخت  بشش
 . تعهدات ما3-5

 «منطقه مالی و پولی ملک عبداهلل»بازسازی الف( 

آغراز شراه   « یالی ی ل عبراال  ۀینطق»پذیری اقتصادی آن، کار در  باون در نظر گرفت  ایکان ،گذشته ۀدر ده

های تجاری و یالی بود. وقتی ایر  هراف یحقر      سازی توسط گروه است. هاف آیاده کردن زین  برای ساختچان

ک و سراختچان در یرل   های ایرال  پروژه ۀتوسع ها را اجاره نچایا. در آن زیان دولت تصچن  گرفت ساختچان نشا،

أخنرهای فراوان در واگرذاری  های ساخت و ت که ای  ایر باال رفت  ه ینه گردیاها  یرح ه باعث عچن  شان  الش

اگر رویکرد تغننرر جرای    رو بود. های پنش برای سالفضای تجاری  اناازهازدیاد بنش از  نتنجۀ دنبال داشت.را به

ساخته شاه با قنچت ینطقی یا حتی رسنان به ین ان یناسب تچ ل بسرنار  اجاره سه ین نون یتر یربع اراضی  نکنا،

ینظرور افر ایش شرانس    را یررور کررده و بره   پذیری اقتصادی آن با ای  ذهننت، یا ایکان برانگن  خواها بود.  الش
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ادیرا  کنن  با یعافنت رو جایا برای ینطقه طراحی کردی . یا سعی یی سودآوری و یوفقنت آن، یل راهبرد اساسی

هرای   دارای ضروابط و شرنوه   ۀویرژ  ۀالچ  ی ی ل خالا، ای  ینطقه را به یل ینطقر  و اتصال یستقن  به فرودگاه بن 

، بافرت  های یسرکونی، خرایاتی و یسرافرپذیری    رقابتی تبایل کنن . هچچنن  تالش خواهن  کرد با اف ایش بشش

خواهن  کرد که یل یحنط یکپار ره و جرذاب    را عوض کنن . کوششساختاری ینطقه را تغننر داده و کاربری آن

تری  لناوق ذخنره ارزی گذاری عچویی، ب رگ وجود آوری . دفتر یرک ی )ستاد( لناوق سریایه کار به زناگی و

 در ای  ینطقه خواها بود.گذاری کچل خواها کرد،  لی و سریایههای یا که به ایجاد یحنطی جذاب برای شرکت

 پررونقفروشی  بخش خردهب( 

درلا داشته است. در حال حاضر  02ای بال  بر  فروشی سرعت رشا ساالنه گذشته بشش خرده ۀدهدرخالل 

 .باشرنا یری ا اهرل عربسرتان سرعودی    هدرلا از آن 0/2نا که تنها هست کارین نون ننر در ای  بشش یشغول به 2/0

ورهای شرورای هچکراری خ رنج    درلا برخی کشر  02درلا از بازار کشور را در قناس با  22نتی فروشی س خرده

و تجرارت الکتروننرل    (یرارن ) نروی  فروشی از یحاودیت ننوذ تجارت  در بر گرفته است و بازار خرده [فارس]

جایرا  تجراری  هرای  نرام  فروشری کره   در بشش رو به رشا خرده 0202برد. هاف یا ای  است که تا سال  رنج یی

کنا، برای یرل ین نرون ننرر دیگرر از شرهروناان       الچ  ی را در تچام یناط  کشور جذب یی ای و بن  داخ ی، ینطقه

در  سه  تجارت نوی  و تجارت الکتروننرل  0202تا سال خواهن   سعودی فرلت شغ ی ایجاد کنن . هچچنن  یی

الچ  ری و برا    ای و برن   گذاران خرد ینطقره  ایهای  ینظور با جذب سری برسانن .درلا  82را به  فروشی خرده  بشش

داخ ری و   گرردش گذاری خارجی تحق  خواها یافرت. بررای ایر  ینظرور، یرا       های یالکنت و سریایه یحاودیت

هرای کو رل    بنگراه  ۀهچچنن  سرریای  ؛ای کاال را تسهنل خواهن  کرد و ضوابط الزم را تاوی  خواهن  نچود ینطقه

 ا شود.هآن ۀداد تا یحرک رشا و توسع فروشی را اف ایش خواهن  خرده

 دیجیتا  ۀزیرساخت توسعه یافتج( 

گرذاران را   های پنشرفته لنعتی ایروز است که سریایه ناپذیر فعالنتپنشرفته بشش جاایی زیرساخت دیجنتال

زیرساخت فناوری اطالعات  برای توسعۀ کنا. پذیری بننادی  را در اقتصاد سعودی تقویت یی جذب کرده و رقابت

را در بانا په  پرسرعت با بشش خصولری شرراکت خرواهن  کررد ترا پوشرش و ظرفنرت آن       ویژه هو ارتباطات ب

را بهبود بششن . هاف یششص یا رسنان به پوشش خانگی فراتر از آن گسترش داده و کنننت آن ۀشهرها و حوی

برر آن، اسرتانااردهایی بررای     اف ون ناط  شهری است.درلای در سایر ی 66درلای در شهرهای پرتراک  و  92

یرل شرورای ی ری     حاکچنت دگرسازی دیجنتال را از یجرایپه  ایجاد خواهن  کرد. یا  تسهنل توسعه شبکه بانا

هر ه بهترر ایر  زیرسراخت،    ۀ ، ضوابط خود را بهبود خواهن  داد و برای توسعتقویت خواهن  کرد؛ اف ون بر ای 

هرای   هرای داخ ری در بشرش    گذاری ایهییشابراتی بنا خواهن  نهاد. هچچنن  از سر پردازانرکاا یشارکتی اثربشش ب

 فناوری اطالعات و ارتباطات حچایت خواهن  نچود.
 2232. اهداف ما تا سال 3-6
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 .پذیری جهانی کشور برتر شاخص رقابت 02به جچع  02کنونی  ۀاز رتب پناا کردن ارتقاالف( 

 7/2الچ  ری   درلا تولنا ناخرالص داخ ری بره سرطح برن       8/0گذاری یستقن  خارجی از  سریایهاف ایش ب( 

 .درلا

 .درلا 62درلا به  02اف ایش سه  بشش خصولی از تولنا ناخالص داخ ی از ج( 

 موقعیت ممتاز گیری از بهره با اقتصاد شروفا .4

الچ  ی و بن  سه قاره آسنا، اروپا و آفریقا واقرع   بن عربستان سعودی دقنقا در  هارراه یسنرهای یه  تجارت 

یوقعنت جغرافنایی استانایی و راهبردی خود را به حااکار خواهن  رسرانا، بره    های شاه است. بنابرای ، یا یننعت

هرای سرعودی کچرل خرواهن  کررد کره        های راهبردی برای رشا اقتصادی ت  خواهن  داد و به شررکت  یشارکت

خرود   آیراد و پشرتنبانی  یتچای   یاهپنشنهادینابع انرژی و  ین دیکاز  خود را اف ایش دهنا. یالادرات یحصوالت 

 و لادرات را تسریع کنن . نسازی شاجایای از لنعتی یرح ۀتا یشوق گنری   یی  بهره
 ای منطقه آماد و پشتیبانی مانند بی قطبساخت یک  .4-1

ایر . بررای برخرورداری     هرا انجرام داده   آه ، جاده و فرودگاه، خطهاگذاری سنگننی در ساخت بنار یا سریایه

هرای   کنرن  و وارد س سر ه یشرارکت    ها، در نظر داری  با بشش خصولری کرار   گذاری کایل از ی ایای ای  سریایه

هر  در داخرل و هر  در ورای یرزهرا شروی .       ،های خرود  الچ  ی جایا برای تکچنل، ارتقا و اتصال زیرساخت بن 

ازقبنرل  )تواننا یحرک عچ کررد براالتر شرونا     هایی که یی وسن ه سایانههای یتص ب خود را به ختهچچنن  زیرسا

باز خواهن  کرد. یرا قروانن  و ضروابط یوجرود را      (گچرکی کارآیاتر ۀتر و سایان تر، فرایناهای آسان نظارت جای

 هرای حچرل و نقرل    سایر شررکت  های حچل و نقل هوایی، دریایی و سازی خواهن  کرد. شرکت بهبود داده و پناده

های تجاری یوجود اتصال برقرار کرده و  قطبهای خود بنشتری  بهره را ببرنا: بن   شونا که از ظرفنت تشوی  یی

یهر  سره قراره     آیراد و پشرتنبانی  عنروان دروازه  یسنرهای تجاری جایا باز کننا. ای  باعث تقویت یوقعنت یا به

 خواها شا.
 المللی ای و بین یکپارچگی منطقه .4-2

تری  اقتصاد در خاورینانه است. یا ه  برا  تری نون ریال سعودی، ب رگ 0/0اقتصاد یا با تولنا ناخالص داخ ی 

و سایر کشورهای عربی روابط اقتصادی ن دیرل و ننر  برا سرایر      [فارس]کشورهای عضو شورای هچکاری خ نج 

هرای کسرب و کرار جایرا      ای داری . یا تالش خواهن  کرد یشرارکت  اهکشورهای اسالیی و خارجی روابط سازن

روابرط   ۀهای یا تقویت و توسع تری  اولویت یکی از یه  کاال، افراد و سریایه را تسهنل کنن . گردشایجاد کنن  و 

برازار یشرترک    سرازی  ناتیعچینا افرکوشن ،  یییتقابل و هچکاری اقتصادی با سایر کشورهای عضو شوراست. یا 

ای و ری ی یشترک را تکچنرل   شبکه جاده ایجاد نن  های اقتصادی و قانونی و یشی ها، خط شورا، یکی کردن گچرک

 هرای  قروی و پرروژه   آیراد و پشرتنبانی  دنبال آن هستن  که با سایر کشورهای ینطقره از طریر  خرایات    یا به کنن .

زیننی با آفریقا از طریر  یصرر ارتبراط اثرربشش ایجراد       های حچل و نقل یرزی جایا شایل پروژه زیرساخت بن 
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 قطرب یا را در یقام یل  ۀکارآیا خواهنا شا و یوقعنت یچتاز و برجست آیاد و پشتنبانینچاین . تبادالت تجاری و 

 تر خواهنا کرد. تجاری یستحک  ۀعچا

 

 
 های ملی پشتیبانی از شرکت .4-3

  یرا را تضرچن   رهبرری هرایی کره    های داخ ی و حوزه های نسبی، قوت ی یتهای درونی، یا بر  جای رقابتبه

خواها بود که اکنون سره    یادرهای ی ی  . در ابتاا، اولویت یا حچایت کایل از شرکتنن کیتچرک  ی ،خواهنا کرد

اری، های ننت، پتروشرنچی، بانکرا   یحصوالت و خایات خود در ینطقه و جهان در حوزه یبازار را با ارتقا ۀعچا

هرای   فروشی در اختنار دارنا. هچچنن  ترالش خرواهن  کررد از شررکت     و خرده سالیتیشابرات، لنایع غذایی، 

اان ینطقره و جهران تبرایل شرونا.     پشتنبانی کنرن  ترا بره سررآی     ،های رشا ایناوارکنناه دارنا سعودی که فرلت

عرضه خود در خارج از کشور و لادرات  نهایت، یا از لنایع ی ی خود حچایت کایل خواهن  کرد و به آنها دردر

 یحصوالتشان کچل خواهن  نچود.
 2232اهداف ما تا سال . 4-4

 ای. و تضچن  رهبریت ینطقه 02به  09از  آیاد و پشتنبانیرتبه جهانی یا در شاخص عچ کرد  یارتقاالف( 

 درلا. 22درلا به  06اف ایش سه  لادرات غنرننتی از تولنا ناخالص داخ ی از ب( 

 

 گراملت آرمان

   حاکمیت اثربخش... تحت  گراملت آرمان .1

انرا. هرر دولتری     دولت از زیان تأسنس پادشاهی عربستان سعودی رشا قابل توجهی داشته یاهها و ال ام نقش

های جایا برآیرا. ایر  یسرت  م     رو به ف ونی و  الش یاهخود را بهبود بششا تا بتوانا از پس انتظار هچوارهبایا 

آن است که استانااردهای باال در شنافنت و پاسشگویی داشته باشن . یا یتعها به یایریت کارآیا و اثربشش ینابع 

 های دولتی  ابل و پنگنری عچ کرد آنها و عچ کرد ک ی دولت هستن . یالی خود، ایجاد سازیان
 استقبال از شفافیت .1-1

-الچ  ی یه  و اقاام تحچل نشواهن  کرد. یا استانااردهای بن را  (خواه اداری یا یالی)یا هنک سطحی از فساد 

هرا اتشراذ خرواهن  کررد. یرا       اداری را برای رسنان به براالتری  سرطح شرنافنت و نظرارت در تچرام بشرش       یاه

تشرر خواهرا   نهای عچ کررد یرا ی   و شاخصها  استانااردهای باالی پاسشگویی را ایجاد خواهن  کرد. اهااف، طرح

برای تحق  هاف تبایل شان به رهبریرت جهرانی در    هایچان در یعرض نظارت عچویی قرار گنرد. تا پنشرفت اش

و بهبرود اسرتانااردهای نظرارتی، شرنافنت تقویرت شراه و        )آنالیر (  با توسعه خایات برخطدولت الکتروننل، 

 .یافت تأخنرها کاهش خواهنا
 حفاظت از منابع حیاتی .1-2
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دهن  تا در یواقرع اضرطراری یرا را حناظرت کنرا.       یا به ساخت  ذخایر راهبردی غذایی سال  و کافی ادایه یی

پرورش آب یان هچ یان با یشارکت راهبردی با کشورهای برخوردار از ینابع طبنعی یاننا خاک حال شن  و ینرابع  

سعودی، اولویت استناده از آب برای کشاورزی به یناطقی اختصراص  آب، ارتقا خواها یافت. در کشور عربستان 

پذیر آب برخوردار هستنا. یا برای کاهش هاررفت ینابع، به تعایرل برا    خواها یافت که از ذخایر طبنعی و تجایا

 کنناگان ادایه خواهن  داد. کنناگان، تولناکنناگان یواد غذایی و توزیع یصرف
 مشارکت همگانی. 1-3

از سوی دیگر تقویرت  را های دولتی از یکسو و شهروناان و بشش خصولی  دستگاهارتباطی ینان  ییجاریا 

وناان و دادن بره نظررات شرهر    های گوش دهی تعای ی برخط و هوشچنا و راه های یشارکت خواهن  کرد. یا روش

نرت  کننترا  های دولتی را ترغنرب خرواهن  کررد     دستگاهها را تسهنل خواهن  کرد.  ها و دیاگاه شننان تچایی بننش

خواهن  به هچره فرلرت اعرالم     اه و ننازهای آحاد شهروناان را برآورده نچاینا. یا ییبششن خایات خود را ارتقا

 .ه سازدهایشان را برآورد نظر باهن  تا دولت بتوانا به آنها بهتر خایت کنا و خواسته
 بع مالی متعادلتعهد به هزینه کردن کارآمد و منا .1-4

ها یشرچول یالنرات   ای شهروناان یا کاالهای اساسی آنه ها یا اناوخته یل از درآیا تعها یا روش  است: هنک

اه و اف ایش بششنبودجه خود را یتعادل کرده و ینابع درآیای را تنوع  ،نشواها بود. یا به شکل سنجناه و کارآیا

ب نایات و اعطای ایننرت اقتصرادی بنشرتر بره شرهروناان سرعودی       ها در  خواهن  داد. هاف یا حنظ ثبات قنچت

 ۀوسرن  تر خواهن  کرد. ایر  ایرر بره    ها را پربازده در بشش دولتی، یا هاررفت را از بن  خواهن  برد و ه ینه است.

هرای راهبرردی برا بودجره،      های اثربشش، هچسرو کرردن اولویرت    کردها، تچرک  بر پروژه تری ه ینه جای واپایش

هرای جراری    تحق  خواها یافت. یا تچام پروژهپاسشگویی جای های سشتگنرانه و ایجاد سازوکارهای  رسیحساب

برار خواهنرا آورد. یرا    ای  تا یطچئ  شوی  که نتایج یابت کافی برای ی ت و اقتصاد به شاه را یرور کرده و تصویب

ااردهای از پرنش تعریرف شراه را دارا    اثرر هسرتنا و اسرتان    هایی کره بری   تچهناات الزم برای یتوقف کردن پروژه

هرای اداری و فرراه  آوردن خرایات اشرتراکی در دولرت       ای . یا برای یایریت بهتر دستگاه کار بستهبه ،باشنا نچی

 ای . ری ی کرده های بهننه برنایه ینطب  با روش

یا آن بتوانا گرردش  گذاری ی ی کار خواهن  کرد تا عوا جهت بهبود کارایی و اثربششی لناوق سریایه یا در

و تجراری و رشرا    آیراد و پشرتنبانی  هرای   جایا و یاناگار درآیا عچویی ایجاد نچایا. هچ یان با اف ایش گرردش 

اقتصاد یتنوع و یتعادل، درآیاهای غنرننتی اف ایش خواهنا یافت. یا به یایریت اثربشش تولنا ننت برای تضچن  

هرا و خرایات دولتری را سروسرایان      یا قنچت پروانه خواهن  داد. گذاری یجاد ادایه گردش درآیا ننتی و سریایه

ن  خرایات جایرای در   کنر ش یری کوشر   خواهن  داد و اب ارهای یناسب ولول ایجراد خرواهن  کررد. درنهایرت    

 های یناسب ارائه دهن .  های برگ یاه یاننا شهری، حچل و نقل و کارگری با قنچت بشش
 سازماندهی چابک .1-5
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حذف شوراهای عالی در کشور و تأسنس شورای ایور سناسی و ایننتی و شورای ایرور اقتصرادی    ۀوسن یا به

انرااز را بره    یشی، ای   شر   ای . یا با ای  خط گنری خود را باال برده و توسعه، اثربششی، کارایی و سرعت تصچن 

یرا   ها خواها شا. ر در وزارتشانهکنن . ای  ینتج به نظارت اثربشش و استچرار بهتر ایو عربستان سعودی تقای  یی

هن  کررد. آرزوی یرا دولتری    را بررسری خروا   های دولت ها و قاب نت ها، یسئولنت ها، نقش دقت ساختارها، شنوه به

های سناستی، اجرا و پایش عچ کرد است. رویکرد یا در ای  ایر و ننر  در   تر بن  تصچن  هچگرا با ارتباطات شناف

 واحاهای نظرارتی ادایره   ۀیا به توسع اداری، رویکردی یبتنی بر شواها خواها بود. ج وگنری از هاررفت یالی و

های سازیانی کچل خواهن  کررد ترا اطچننران حالرل      بنای و سایر پشتنبانی دهن  و به آنها در استشاام، بودجه یی

هچراهنگی برن    کننا. ای  واحاها  های بهننه جهانی خوب عچل یی که خایات دولت سعودی یطاب  با روش شود

 ا انجام خواهنا داد.هرا در کنار کچل به پایش و بهبود عچ کرد آن وطهای یرب های دولتی و سایر گروه دستگاه
 . تعهدات ما1-6

 برنامه ملک سلمان برای توسعه سرمایه انسانیالف( 

آینراه را در  هرای لرحنح بررای     کنا کارکنان بشش دولتی یهارت ای را که تضچن  یی های بهننه یا بایا روش

ننرر از کارکنران دولتری را ترا     ه ار  222ا ای  حال، هاف یا ای  است که شناسایی و اجرایی کنن . ب ،اختنار دارنا

هرای بهننره    دولتی بایرا روش  یاههها و یؤسس تچام وزارتشانه از طری  آیوزش از راه دور تع ن  دهن . 0202سال 

اد و در جهرت  دکار گنرنا. یا به استشاام افراد بر اساس شایستگی آنها ادایره خرواهن     انسانی را به ۀسریای ۀتوسع

 کار خواهن  کرد. ،بننانی وسنع از استعاادها که بتواننا رهبران آیناه باشناساخت  

هرای دولتری    دسرتگاه یراک  ینابع انسرانی یچتراز را در تچرام     «انسانی سریایه توسعه برای س چان ی ل برنایه»

سازی استانااردهای یناسب یایریت عچ کرد، ارائره   ا. یا از طری  پنادههدییتأسنس خواها کرد و به آنها آیوزش 

وری کارکنان تا باالتری  سطوح یچکر    ای و یشارکت دانش، برای باال بردن بهره حرفه ۀآیوزش یااوم برای توسع

های هافچنا را برای شناسایی و توانچناسازی رهبران آیناه گسترش خرواهن  داد   یشی تالش خواهن  کرد. یا خط

 کنن . د ییایجا ،های برابر برای یچتاز بودن فراه  نچایا ها و پاداش بشش که فرلت و یحنطی الهام

 های دولتی دستگاهخدمات اشتراکی به ب( 

بره دسرتنابی هراف    ینتج  یسئ ه کنن . ای  های دولتی کار یی دستگاهدر جهت خایات اشتراکی برای  اکنونیا 

های دولتی خواها شا. خرایات اشرتراکی در دولرت هچچنرن  باعرث       وری و باال رفت  کارایی ه ینه اف ایش بهره

تری  ه ینه خواهرا   یشارج، وحات تالش و ایجاد یحنط کار یناسب برای هچگان با پاین  اف ایش کنننت، کاهش

کار رود. ای  هراف ب نایرات   لورت داخ ی یا جهانی بهها به توانا در بسناری از بشش خایات اشتراکی یی شا.

عنروان گرام نشسرت، یرا وضرعنت خرایات پشرتنبانی در        تاریج اجرایی خواهن  کرد. بنابرای ، به را بهیاست و آن

هرای اجرایری ایجراد     های جایع و طررح  کنن  و اولویت کار را یششص یی کرده، داینۀهای دولتی را بررسی  بشش
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، بهبرود   های قروی عچ کررد کره کنننرت     کارگنری خایات اشتراکی را با شاخص های بهننه در به کنن . یا روش یی

 پنگنری خواهن  کرد. ،سنجا ه و انتقال دانش را ییجریان کار، کاهش ه ین

  افزایش کارایی هزینه«: قوام»ج( 

شرات کراهش    های عچویی خود را بره  ثرتر از ینابع و یحاود کردن هاررفت، ه ینهؤی ۀیا یتعهای  با استناد

  افرراط و تنرریط فررا    قرآن کره بره اعتراال در یشرارج، حرا برن       ۀعنوان بازتابی از آیرا به« قوام»ۀ دهن . یا برنای

نا و نه بشنل، ب که بننرابن   هست کارها نه اسراف فریایا: آنان که در ه ینه کنن . خااونا یتعال یی اجرا یی ،خوانا یی

 «.اناازهای  دو 

های دولتی بازبننی خواهن  کرد. هاف ای  برنایه  دستگاهیالی را در تچام  یها نایه آین یا با اتکا به ای  برنایه، 

کارآیا و اثرربشش    واپایشسچت رویکردی یکپار ه با دور شان از اتکای اناک به حسابرسی فراینا و حرکت به

هرا در سرطوح    هاست. یرا آگراهی   کرد و اهااف یششص و قابل سنجش و در عن  حال حنظ ینابع و دارایی ه ینه

  داد. آیوزش تشصصی کارکنران و سرایر   اداری دولتی را باال خواهن  برد و به فرهن  ه ینه کارآیا پاداش خواهن

 یالی و حسابرسی داخ ی را تقویت کنا. یاههذیننعان بر حسب تقاضا ارائه خواها شا تا عچ کرد ادار

 دولت الرترونیک اثربخشد( 

اخنر گسرترش   ۀده درخاللخایات برخط  ۀداین ای . دولت الکتروننل پنشرفت  شچگنری داشته ۀیا در زینن

های استشاایی، کاریابی برخط، خرایات آیروزش الکتروننرل، ترافنرل، ایرور گذرنایره و        آن برنایه ۀیافته و داین

گنرد. ای ، رتبه عربستان سرعودی را در   را دربر یی ...یانی، خایات پرداخت برخط، لاور برخط ثبت تجاری و 

 92ۀ ، رتبننل سازیان ی ل، در شاخص دولت الکترویاالهای جهانی ارتقا بششناه است. برای  بسناری از شاخص

یرا داینره خرایات جراری بررخط را ترا جرایی گسرترش          ارتقا یافته است. 0200در سال  06به  0220یا در سال 

هرای بهااشرتی و آیروزش را ننر  در برر گنررد. برا         هایی شایل اطالعات جغرافنایی، یراقبت خواهن  داد که حوزه

ترر   ارتباطی کنننت بهبود خواها یافت. هچچنن  از کراربرد وسرنع   یجارییناها و تنوع دادن به اکارآیاتر کردن فر

ی اهر  هرا و سرایانه   گذاری داده های اشتراک ، پ تنرم(cloud)ابر  ۀهای دولتی ازقبنل برنای های برخط در دستگاه برنایه

ت نهایرت، نظرارت برر خرایات بررخط را در درون دولرت تقویر       د. دریایریت ینابع انسانی پشتنبانی خواهن  کر

 نچاین . یی
 2232. اهداف ما تا سال 1-7

 .ریال سعودی تری نون 0ین نارد به  060اف ایش درآیا غنرننتی دولت از الف( 

 .02به  82شاخص اثربششی دولت از کشور در  ۀرتبب( ارتقای 

 .کشور برتر جهان 2به  06دولت الکتروننل از یوقعنت فع ی  ۀکشور در شاخص توسع ۀرتب ج( ارتقای

 

 ایجاد مسئولیت گرا ...ملت آرمان .2



25 
 

تحقر    ،و جچعری ی ری کره هچگران در آن سرهن  باشرنا       ب رگباون تالش  ،ساخت ی تی که یا آرزو داری 

آفرینی کنن . بنابرای ، یا برای دسرتنابی بره    نشواها یافت. هچه، در بشش دولتی خصولی یا غنرانتناعی بایا نقش

 پنوسته کار خواهن  کرد. شکلقبال کشور، جایعه، خانواده و خودیان به در خود ایناها و تحق  آرزوها و وظایف
 پذیری برای زندگیمسئولیت .2-1

ای . یا به سراخت    های زیادی یواجه شاه و بر بنشتر آنها غ به کرده یا به لطف نعچت خاا و برادری، با  الش

هرای   و هستن . ایرروز، در یواجهره برا  رالش    پذیری بوده  ای عالی از یسئولنت کشوریان هچت گچاردی . یا نچونه

های خود، درک وظایف و توانایی دستنابی  های جایا یورد نناز است. یا بایا به قاب نت ها و یسئولنت جایا، نقش

هر یل از یا ششصا یسئول آیناه است. بره   ها و خودیان باور عچن  داشته باشن . به سنادت ی ت، جایعه، خانواده

های جایا، خویش را ارتقا داده و برای تبایل شان به عضو یستقل و پویای جایعه  یهارت ۀا توسعبنان دقن ، یا ب

در یحل کرار یتعهرا و یرنظ      یاد خواهن  داشت.هخود در قبال خانواده را بهچنشگی کار خواهن  کرد. یا وظایف 

یحنط یناسب برای اینکه یا را قرادر   یا هایچان را دنبال خواهن  کرد. خواهن  بود، تجربه خواهن  اناوخت و آریان

ریر ی یاننرا رهر ،     آوری . یا با فرراه  آوردن اب ارهرای برنایره    وجود ییبه ،ها برآین  ای  یسئولنت ۀسازد از عها

بشرش   وجود خواهن  آورد. یا  رار وبی انتظرایی کره   زنشستگی، استقالل یالی بنشتری بههای با اناوخته و گ ینه

 تأسنس خواهن  کرد.ا سازد، غنرانتناعی را توانچن
 پذیری در کسب و کار مسئولیت .2-2

هایی داشته باشن  که ینجر به توسعه جایعه و کشور شود و نره لررفاب بره     آرزوی یا ای  است که کسب وکار

اجتچاعی خرود را رعایرت کررده و در خ ر  اقتصراد        ها یسئولنت یا انتظار داری  که شرکتدنبال سودآوری باشا. 

ای خرود کچرل    در سراخت  یشراغل حرفره    تواننا به یردان و زنان جوان هایی که یی ایجاد فرلتپایاار از طری  

رد کره در سرنوشرت   بنا باشنا تشروی  خرواهن  کر    و کارهایی را که به ای  تعها پای  یا کسب سهن  گردنا. کننا،

 های ی ی بپردازنا. کشور سهن  شاه و به  الش
 پذیری در قبال جامعه مسئولیت .2-3

هرای یسرتحک  دارنرا. یرا نقرش       یا ریشه ۀهایی یاننا بششش، یهربانی، هچکاری و هچاردی در جایع ارزش

ایر . در آینراه، یرا     نچروده ثرگذاری در فراه  آوردن ایاادهای اجتچراعی در داخرل، در ینطقره و در جهران اینرا      ا

هرای یرا از    بششرن  ترا ترالش    خود را تقویت کرده و رسرچنت یری   ۀدوستان سازیاناهی کارهای اجتچاعی و انسان

ینظور افر ایش  بنناد و انجچ  غنرانتناعی داری . به 0222ایروزه یا کچتر از  بنشتری  تأثنر و نتنجه برخوردار گردنا.

های غنرانتنراعی ادایره خرواهن      پذیری و تأثنر ای  بشش، به ایجاد ضوابط الزم برای توانچناسازی سازیان انعطاف

یر  بشرش را   خود را در جهت ترغنب به وقف بازبننی خواهن  کرد تا ینابع یالی الزم بررای ا  یها نایه آین داد. یا 

حچایت دولت  های غنرانتناعی ترغنب کنن . دار را به تأسنس سازیان ایههای سری ها و خانواده تأین  کرده و شرکت

هایی هاایت خواها شا که باالتری  تأثنر اجتچاعی را داشته باشنا و یا از کارگران تحرت آیروزش    سچت برنایهبه

هرای   انقرادر سراخت  سرازی    کنن  تا برای داوط ب شان برای کار در بشش غنرانتناعی تشوی  شرونا.  پشتنبانی یی
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ا هر هینظور تضچن  بهتری  عچ کرد یایریتی و انتقال دانش که ای  یؤسسغنرانتناعی به جذب بهتری  استعاادها به

ای  تضچن  خواها کرد که بشرش غنرانتنراعی نقرش قروی و کارآیراتری در       را در درازیات تقویت خواها کرد.

های فرهنگی و اجتچاعی اینا خواهرا   رنایهچون بشش سالیت، آیوزش، یسک ، تحقنقات و بهچیهچی  های حوزه

 کرد.

 

 
 تعهدات ما. 2-4

 ثرگذارترابخش غیرانتفاعی الف( 

درلا از تولنا  0/2ها تنها  بنناد و انجچ  غنرانتناعی و خنریه داری . سه  ای  انجچ  0222ایروزه یا کچتر از 

درلرا از   7حرال حاضرر تنهرا     اسرت. در درلرا   6ناخالص داخ ی است که بسنار کچتر از ینانگن  جهانی یعنی 

، برنش  0202باشا. تا سال  راستا ییهای ب نایات ی ی ه  اجتچاعی یتچرک  شاه یا با اولویت آثارها بر تولنا  پروژه

 های غنرانتناعی یا بایا به تأثنر اجتچاعی عچن  و قابل سنجش برسنا. های سازیان از یل سوم پروژه

های غنرانتناعی و ستاد عچویی وقف به بشرش غنرانتنراعی کچرل     برای سازیان  تازه انتشار یافته یها نایه آین 

حچایرت از   ۀوسرن   ه بنشتر نهادینه شاه، رسچنت یافته و کارآیا شرونا. یرا ایر  تغننرر را بره      خواها کرد که هر

هرای غنرانتنراعی توسرط     سنس سرازیان سازی تأ های حائ  اثرگذاری باالی اجتچاعی و نن  با آسان ها و برنایه پروژه

سرعت خواهن  بششنا. یا از طری  ایجراد   گردد،ییدار که باعث رشا سریع بشش غنرانتناعی  های سریایه خانواده

از  ،های دولتی بتواننا در آن به هچکراری بپردازنرا   ای  بشش و دستگاه یاههیحنطی حچایتگر و تعای ی که یؤسس

کرار  کنن  که نظارت لحنح را به در هچن  زیان، یا بشش غنرانتناعی را تشوی  یی ای  رشا حچایت خواهن  کرد.

را در ای  بشش وقت  های تچام های کننی قرار دها و فرهن  داوط بی و شغل بناد، کارکنان خود را تحت آیوزش

 ارتقا بششا.
 2232اهداف ما تا سال . 2-5

 .درلا از کل درآیا خانوار 02درلا به  6اناازهای خانوارها از  اف ایش پسالف( 

 .درلا 2درلا به  0اف ایش سه  بشش غنرانتناعی در تولنا ناخالص داخ ی از کچتر از ب( 

 .کنونی( 00222حرکت دادن یل ین نون ننر سرباز داوط ب در سال )در یقایسه با ج( 

 

 انداز چگونگی دستیابی به چشم

ی . ای  نشستن  گام در سنر ا تاوی  کرده 0202دی تا سال اناازی جایع و آریانی برای عربستان سعو یا  ش 

هرا و اینراهایچان،    تر برای کشور و شهروناان است. برای دستنابی به خواسرت  ای بهتر و درخشان سوی آیناهیا به
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یرافت  بره اهراافچان کچرل      کننا و بره یرا در دسرت    انااز باز یی های تحولی یتعادی را که راه را برای  ش  برنایه

 ها شایل یوارد زیر است: ای . بششی از ای  برنایه کننا را آغاز کرده یی

در  هچرواره کننرا و   ها خود را با  ابکی سازیاناهی یری  در سراسر جهان دولت «:بازساخت دولت»برنامه . 1

حرذف   وسرن ۀ های ی ی هستنا. یرا حرکرت در ایر  یسرنر را بره      ها با اولویت منظاحال بازساخت و هچسو کردن 

ایر . ایر     توسرعه آغراز کررده    شوراهای عالی و تأسنس شورای ایور سناسی و ایننتی و شورای ایرور اقتصرادی و  

انا. ای  بازسراخت دقنر     کچل کرده یا گنری و بهبود عچ کرد بششی تاوی  راهبرد و تصچن  الالحات به سرعت

 .هن دییادایه  خود ش های رو فراگنر و تاریجی، بر اساس اولویت شکلو هوشچناانه را به

های دولتی را  های راهبردی یعرفی شاه توسط دستگاه راهنچاییۀ یا برنای «:های راهبردی راهنمایی» ۀبرنام. 2

هرای کنرونی یرورد برازبننی قررار       ای . برای هچسویی با ننازهای اقتصادی و اجتچراعی آینراه، نقرش    تصویب کرده

هرای   هرا و شراخص   هرا، طررح   ج ء و تح نل جایع برنایه به یعنارهای ج ء ا یبتنی بر یطالعات وهصچن تانا.  گرفته

 عچ کرد یرتبط با هر دستگاه است.

فع ری،    ۀبعا از تأسنس شرورای ایرور اقتصرادی و توسرعه، بررسری یصررف سرریای       «: توازن مالی» ۀبرنام. 3

 یاهر هایر  و ادار  تشرکنل داده هرایی   را آغراز کرردی . یرا کچنتره    یب و تأثنر قابل سنجش اقتصادی آنسازوکار تصو

هرا هسرتنا را بازگشرایی کرردی .      الزم در یرورد ه ینره   یاهجایای که یوظف به بازبننی یقررات یربوط و اقاام

بششری بره    ن  کره تنروع  هسرت  درلا اف ایش دادی  و بررآن  02درنتنجه، سال گذشته درآیاهای غنرننتی خود را تا 

 را از طری  اتشاذ تچهناات جایا ادایه دهن .های آتی  درآیاهای غنرننتی خود در سال

های کشور در حال حضرر در یعررض یروجی از الرالحات و تحروالت       دستگاه «:مدیریت پروژه» ۀبرنام. 4

ها، یا رویکردی اثربشش نسربت بره یرایریت     تالش ۀجریان و اطچننان از هچاهنگی ک ن هستنا. برای یایریت ای 

های دولتری دیگرر دفراتر تشصصری      و بسناری از دستگاه پروژه اتشاذ کردی  و در شورای ایور اقتصادی و توسعه

 هچچنن  یل واحا یرک ی تحویل ایجاد نچودی . ؛یایریت پروژه تأسنس نچودی 

ه، یا بسناری از قوانن  جراری را برازبننی کررده و قروانن      سال گذشتدرخالل  «:ها نامه بازبینی آیین» ۀبرنام. 2

هرا، قرانون    ایر  قروانن  شرایل قرانون شررکت      جرایگ ی  کرردی .   ،ن گذشته برود آها از ل وم  یاتکه جایای را 

گرردد. یرا بره     استناده، قانون ستاد عچویی وقف )اوقراف( یری  اون های ب های غنردولتی، قانون بهای زین  سازیان

 ادایه خواهن  داد. ،های یچ کت هچسو هستنا قوانن  برای اطچننان از اینکه با اولویت ۀبازبننی ک ن

-طچننان حالل کردی  که ایر  الرل بره   یا الل سنجش عچ کرد را پذیرفته و ا «:سنجش عملررد» ۀبرنام. 6

شرود. یرا یرکر      ستناده ییا اهاجرایی آن یاهها، راهکارها و اقاام های دولتی، برنایه درستی در ارزیابی تچام دستگاه

ها را برای ب نایات نهادینره نچروده و بررای     گذاری کردی  تا ای  تالش های دولتی را پایه یایریت عچ کرد دستگاه

 گویی و شنافنت، نچودار عچ کرد ایجاد کنن .ی پاسشارتقا
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هرای اجرایری کره     نایره ای از بر ای  که یجچوعه عربستان سعودی آیاده 0202انااز  برای اطچننان از تحق   ش 

 شونا: سازی آن دارنا را آغاز کنن . اینها شایل یوارد زیر یی تأثنر شگرفی بر پناده

هرایی   یا یعتقای  شرکت سعودی آرایکو توانایی رهبری جهان در حوزه«: تحو  راهبردی آرامرو» ۀبرنام. 1

را در جایگراه رهبریرت در   ای کار کرده کره آن  تحولی گسترده ۀغنر از ننت را داراست و ای  شرکت بر روی برنای

 دها. بنش از یل حوزه قرار یی

لناوق، در حرال پراالیش    زییا اکنون با کار بر بازسا «:گذاری عمومی صندوق سرمایه زیبازسا» ۀبرنام. 2

هرای جراری و    ز داراییتر ا ای وسنع یایریت یجچوعه برایلناوق  بششی به توانگذاری آن و  های سریایه قاب نت

یرافت  بره ایر      ارزی در جهان است و برای دسرت  تری  لناوق ذخنرۀهاف یا تبایل آن به ب رگ جایا هستن .

 طرح جایعی را اعالم خواهن  کرد. ،هاف

اساسری   یل بسنار یهچری در یوفقنرت هرر پرروژۀ    انسانی عا ۀکه سریای ییاز آنجا«: سرمایه انسانی» ۀبرنام. 3

های اداری  دستگاهای کایل برای پرورش استعاادهای انسانی است. ای  برنایه کارایی  است، هاف یا اجرای برنایه

کارکنران، یطالعرات، یشراوره و     ۀهرای دولتری در حروز    هچچنن  از دستگاه ؛کنا را سنجش، ارزشنابی و تح نل یی

 نچایا. ییانسانی پشتنبانی  ۀهای راهبردی یرتبط با سریای یشارکت

های یتعادی بررای بررسری نقرش     ی جایا درکارگاههای دولتی یا در رویکرد دستگاه «:تحو  ملی» ۀبرنام. 4

هرایی   انا. یا در حال شناسایی فرلت های ی ی کار کرده اولویت عچل کردن بهخود در اجرای تچهناات الزم برای 

فهرسرت  ای هستن . یا در حرال   یوازات رویکردهای نوآورانه اداری و سریایهبرای یشارکت با بشش خصولی به

 دارنا. یشناف عچ کرد های نشانهکه هستن  ی یاهابتکار ج ء کردن ج ءبه

یا در حال کار با شرکای اقتصادی خرود در سراسرر جهران بررای شرکل       «:های راهبردی مشارکت» ۀبرنام. 2

تجراری   قطرب ی ی خود هستن  ترا بتروانن     انااز  ش های راهبردی قرن بنست و یک  هچاهن  با  دادن یشارکت

 اتصال سه قاره باشن  و لادراتچان را تقویت کنن .

سازی هسرتن . هراف    ب برای خصولیهای جایا یناس یا یشغول تعنن  بشش «:سازی خصوصی» ۀبرنام. 6

الچ  ی بهره خواهن  برد، انتقال دانش انجرام   بن  ۀهای بهنن سازی است. یا از روش جایع خصولی ۀیا تاوی  برنای

 ع چی به اهااف خود دست خواهن  یافت. یتعادل و ایگونهخواهن  داد و به

ای  پنوسرته و بره شرنوه    شکلهای دولتی به یا بر بازسازی دستگاه «:تقویت نظارت بر بخش دولتی» ۀبرنام. 7

هرا را تعریرف خرواهن      یا و یسرئولنت آها را کار نایه های اضافی را حذف، شنوه ینعطف کار خواهن  کرد. یا نقش

ن یابنا ح  خود را ادا کننا، پاسشگو باشنا، از تااوم کار اطچننا تاها را قادر خواهن  ساخت  هچچنن  دستگاه؛ کرد

یل دفتر یایریت راهبردی  ،شورای ایور اقتصادی و توسعه زیرپذیر باشنا. در  های جایا انطباق و در قبال  الش

ی ری تأسرنس   انرااز    شر  راسرتایی آنهرا برا     های دولتی و اطچننان از ه  سازی تچام برنایه برای تچرک  بر هچاهن 

ها خواها شرا   های دستگاه ها و برنایه کاری و تناقض ینان سناست ای  دفتر یانع بروز شکاف، دوباره خواهن  کرد.
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هچچنن  یرل یرکر     انا. لحاظ شاهانااز در راهبردهای بششی یناسب  و تضچن  خواها کرد که تچام اج ای  ش 

هرای تح ن ری و یبتنری برر      و گر ارش  تا از طری  اطالعرات کنن   اناازی یی راه کار س طنتیدر  هاپشتنبانی تصچن 

های یحوری و یشارکت جچعی  دستنابی به اهااف ای  برنایه درتعها یا  ها پشتنبانی نچایا. گنری شواها از تصچن 

هرای   خواها بود. یرا بره اجررای برنایره     0202انااز عربستان سعودی برای سال  سوی تحق   ش اولن  گام به ،یا

پنوسته عچ کرد خود را در راستای تحق  ای   شکلاساس نناز ادایه خواهن  داد و به رو بر های پنش جایا در سال

 راست هاایت فریایا. انااز یورد بازبننی و ارزشنابی قرار خواهن  داد. خااونا حافظ یا باشا و یا را به راه  ش 


