چشمانداز  ،۲۰۳۰مملکت عربستان سعودی
این سند ترجمهای است از
Vision 2030, KINGDOM OF SAUDI ARABIA.

ایــن ســند ،کــه مــا فقــط بخشهــای تأثیرگذارتــر آن را بــه فارســی ترجمــه کردهایــم ،ســند راهبــردی مشــروحی اســت
کــه بــر مبنــای سیاس ـتهای جدیــد کشــور عربســتان و بــه خصــوص برنامههــای توسـ ٔ
ـعه ملــی آن زیــر نظــر محمــد

بنســلمان بنعبدالعزیــز آل ســعود  -ولیعهــد و رئیــس شــورای امــور اقتصــادی و توسـ ٔ
ـعه عربســتان ســعودی -تنظیــم
و منتشــر شــده اســت.
ٔ
ترجمه محمدرضا بهاری
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۱۲/۸ :
ٔ
ٔ
مؤسسه کارآفرینان و نوابغ سعیدی
درباره مقالهها وسندهای ترجمهشده در
نــوآوری و کارآفرینــی و حمایــت از نخبــگان و صاحبــان فکرهــای بکــر در تحقــق بخشــیدن بــه ایدههــای ارزشــمند
آنــان -کــه مأموریــت اصلــی «مؤسســه» اســت -خواهناخــواه بــه عرصههایــی مثــل مدیریـ ِـت کســب و کار وصــل
میشــود .مطالعــه بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف مســتلزم آشــنایی هــر چــه بیشــتر بــا مفاهیــم مرتبطــی مثــل رقابــت،
کارآیــی ،راهبــرد ،مســئولیت ،مخاطــره ،و بهــرهوری اســت.
بــه همیــن منظــور اســت کــه مــا مقاال تــی اعــم از تحلیلــی یــا کاربــردی ،از منابع معتبــر ،در این ٔموسسـ ٔـه منتشــر میکنیم
تــا چکیـ ٔ
ـده تجــارب صاحبنظــران و دسـتاندرکاران ایــن امــور در اختیــار مخاطبــان عالقهمند قــرار بگیرد.
در آینده منتظر دریافت مقاالت مناسب -تألیف یا ترجمه -از مخاطبانمان خواهیم بود.

وبگاهwww.safee.ir :
نشــانی :تهــران ،خیابــان اســتاد مطهــری ،خیابــان میــرزای شــیرازی ،نرســیده بــه خیابــان دکتــر بهشــتی ،ســاختمان
 ،۲۲۵واحــد .۹
تلفن+۹۸ ۲۱ ۲۴۵۹۱۲۹۰ :

مهمتریــن هدفــم ایــن اســت کــه کشــورمان نمونـ ٔـه پیشــرو و موفقــی از درخشــش در جهــان در همـ ٔـه عرصههــا باشــد،
و بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف بــا شــما همــکاری خواهــم کــرد.
ملک سلمان بنعبدالعزیز آل سعود ،خادم الحرمین شریفین

خوشــحالم کــه چش ـمانداز عربســتان ســعودی بــه آینــده را برایتــان توصیــف میکنــم .ایــن یــک طــرح بلندپروازانــه
امــا دســت یافتنــی اســت کــه هدفهــا و توقعــات بلندمــدت مــا را بیــان میکنــد و قوتهــا و قابلیتهــای کشــورمان
را نشــان میدهــد.
ٔ
توسعه عربستان سعودی
محمد بنسلمان بنعبدالعزیز آل سعود ،رئیس شورای امور اقتصادی و
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پیشگفتار
یشــود و تصــورات موفــق مبتنــی بــر ســتونهای مســتحکماند .اولیــن
هــر داســتان موفقــی از یــک تصــور آغــاز م 
ســتون تصــور مــا همانــا منزلــت واقــع شــدن در مرکــز جهــان عــرب و جهــان اســام اســت .واقفیــم کــه خداونــد متعــال
در ســرزمینمان موهبتــی بســیار گرانبهاتــر از نفــت بــه مــا ارزانــی داشــته اســت .کشــور مــا جایــگاه کعبــه و مســجدالنبی
اســت  ،کــه مقدستریــن جایــگاه روی زمینانــد ،و همچنیــن قبلـهای اســت کــه بیــش از یــک میلیــارد نفــر موقــع نمــاز
بــه طــرف آن میایســتند.
دومیــن ســتون تصــور مــا عــزم راســخمان اســت تــا بــه مرکــزی بــرای ســرمایهگذاری جهانــی تبدیــل شــویم .کشــور مــا
قابلیتهــای ســرمایهگذاری اعالیــی دارد  ،کــه مــا بــرای رونــق بخشــیدن بــه اقتصــاد و گســترش عوایدمــان از آنهــا
بهــره خواهیــم گرفــت.
ســومین ســتون ایــن اســت کــه موقعیــت راهبــردی بینظیرمــان را بــه کانونــی بــرای اتصــال ســه قـ ٔ
ـاره آســیا  ،اروپــا،
و افریقــا بــدل کنیــم .موقعیــت جغرافیایــی مــا در میــان راههــای آبــی مهــم جهــان ،موجــب میشــود کــه پادشــاهی
ٔ
دروازه ورود بــه جهــان باشــد.
عربســتان ســعودی کانونــی بــرای تجــارت و
ً
کشــور مــا منابــع طبیعــی غنــی دارد .مــا بــرای رفــع نیازهــای انــرژی صرفــا بــه نفــت وابســته نیســتیم .در زیــر زمینهــای
مــا طــا ،فســفات  ،اورانیــم و بســیاری کانیهــای ارزشــمند دیگــر یافــت میشــود .امــا ثــروت واقعــی مــا در بلندهمتــی
مردمــان و قابلیتهــای نس ـلهای جوانمــان نهفتــه اســت .ایــن مایـ ٔـه مباهــات ملــت مــا و معمــاران فــردای آن
اســت .هیـچگاه فرامــوش نخواهیــم کــرد کــه  ،در شــرایطی دشــوارتر از امــروز  ،وقتــی کــه شــاه فقیــد ملــک عبدالعزیــز آل
ســعود  -کــه خدایــش رحمــت کنــد  -پادشــاهی را متحــد کــرد  ،چگونــه ملــت مــا در سـ ٔ
ـایه عــزم و همــت جمعــی شــکل
گرفــت .مــردم مــا یکبــار دیگــر دنیــا را شــگفتزده خواهنــد کــرد.
مــا بــه آینـ ٔ
ـده کشــورمان اطمینــان داریــم .بــه لطــف همـ ٔـه نعماتــی کــه خداونــد بــه ملــت مــا اعطــا کــرده اســت ،طبیعــی
ـشرو خوشبیــن باشــیم .بــه جــای آنکــه نگــران چیزهایــی باشــیم کــه ممکــن اســت از
اســت کــه بــه دهههــای پیـ ِ

دســت بدهیــم ،بــه افـ ِـق پیــش رویمــان فکــر میکنیــم.

بــرادران و خواهــران عزیــزم ،آینـ ٔ
ـده پادشــاهی عربســتان آینــدهای بســیار نویدبخــش و پــر از امکانــات و قابلیتهــا
اســت  -انشــاءاهلل .کشــور ارزشــمند مــا مســتحق بهترینهــا اســت .بنابرایــن ،مــا اســتعدادها و ظرفیتهامــان را
توســعه خواهیــم داد .هــر چــه در تــوان داریــم انجــام میدهیــم تــا مطمئــن شــویم کــه مســلمانها از سراســر جهــان
میتواننــد بــه دیــدار اما کــن مقــدس بیاینــد.
ی آن را بــه ابزارهــای
مصممایــم کــه امکانــات اقتصادیمــان را تقویــت کنیــم و گســترش بدهیــم ،و قوتهــای اصلـ 
ً
راهگشــا بــرای آینــدهای کامــا متنــوع تبدیــل کنیــم .بــه ایــن ترتیــب ،آرامکــو را از یــک شــرکت تولیدکننــده نفــت بــه
یــک مجتمــع صنعتــی جهانــی بــدل خواهیــم کــرد .مــا «صنــدوق ســرمایه گــذاری دولتــی» را بــه بزرگتریــن صنــدوق
رفــاه خودمختــار جهــان تبدیــل میکنیــم.
بنگاههــای بزرگمــان را بــه توسـ ٔ
ـعه فرامــرزی ترغیــب خواهیــم کــرد تــا جایــگاه درستشــان را در بــازار جهانــی پیــدا
کننــد .همچنــان بهتریــن ماشــین آالت و تجهیــزات ممکــن را در اختیــار ارتشــمان خواهیــم گذاشــت و همزمــان بــرای
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تولیــد نیمــی از نیازهــای ارتــش در داخــل کشــور برنامهریــزی خواهیــم کــرد تــا فرصتهــای شــغلی بیشــتری بــرای
شــهروندان ایجــاد کنیــم و ذخایــر بیشــتری را داخــل کشــورمان نگــه داریــم.
ـتن دیــوان ســاالری مــال آور،تنــوع حدمــات دیجیتــال را گســترش خواهیــم
بــرای کاهــش تأخیرهــا و از میــان برداشـ ِ
ً
داد .فــورا بــه اصالحاتــی فراگیــر در شــفافیت و پاســخگویی خواهیــم پرداخــت و از طریــق مرجعــی کــه بــرای ســنجش
ٔ
دربــاره
عملکــرد کارگــزاران دولــت برپــا میکنیــم ،آنهــا را بــرای هــر عیــب و نقصــی مســئول خواهیــم دانســت .مــا

شکسـتهامان  ،همچنــان کــه دربـ ٔ
ـارهموفقیتهامــان  ،شــفاف و بیپــرده خواهیــم بــود و از نظرهــا در مــورد چگونگی
پیشــرفت اســتقبال خواهیــم کــرد .همـ ٔـه اینهــا پیامــد رهنمودهــای خــادم الحرمیــن،ملــک ســلمان بنعبدالعزیــز آل
ســعود اســت .اهلل حافظــش باشــد کــه بــه مــا فرمــان داد بــرای آینــده برنامهریــزی کنیــم و بــا بلندهمتــی آرزوهامــان

را برآوریــم.
بنــا بــه رهنمودهــای او  ،مــا از همیــن امــروز بــه نحــو خســتگی ناپذیــر کار خواهیــم کــرد تــا فــردای بهتــری بــرای شــما،
فرزنــدان شــما و فرزنــدان فرزنــدان شــما بســازیم.
آرزوهــای مــا بلندمــدت اســت .فراتــر از دوبــاره ســازی منابــع درآمــدی اســت کــه تضعیــف کردهایــم یــا فراتــر از حفــظ
ً
آنچــه قبــا بــه آن نائــل شــدهایم .مصممایــم کشــور شــکوفایی بنــا کنیــم کــه در آن همـ ٔـه شــهروندان بــه آرزوهــا،
امیدهــا و هدفهاشــان برســند .بنابرایــن ،از پــا نخواهیــم نشســت تــا وقتــی کــه ملــت مــا پیشــرو تــدارک فرصــت هایــی
بــرای همــه از طریــق آمــوزش و کارآمــوزی باشــد ،و همچنیــن خدمــات پرکیفیــت در اشــتغال ،بهداشــت ،مســکن و
تفریحــات فراهــم کنــد .مــا خودمــان را متعهــد میکنیــم تــا خدمــات دولتــی در ســطح جهانــی تــدارک ببینیــم تــا بــه
طــور مؤثــر و کارا نیازهــای شــهروندان را بــرآورده کنیــم .همـ ٔـه بــا هــم بــه ســاختن کشــوری بهتــر ادامــه میدهیــم،
کــه آرزوهــای مــا را برم ـیآورد  ،و اســتعدادها و قابلیتهــا  ،و ایثــار مــردان و زنــان جوانمــان را شــکوفا میکنــد .هرگــز
نخواهیــم گذاشــت کشــورمان دسـتخوش بیثباتــی قیمــت کاال یــا بازارهــای خارجــی باشــد .همـ ٔـه وســایل رســیدن
بــه آرزوهــا و هدفهامــان را داریــم .عــذر موجهــی نداریــم کــه ســاکن بمانیــم یــا بــه عقــب برگردیــم.
چشـمانداز مــا از آینـ ٔ
ـعودی قدرتمنــد ،شــکوفا و پایــدار اســت کــه بــرای همــه فرصــت
ـده کشــورمان یــک عربســتان سـ
ِ
فراهــم میکنــد .تصویــر آینـ ٔ
ـده مــا کشــور متحملــی اســت کــه قانــون اساس ـیاش اســام و راه و رســمش مــدارا اســت.
مــا از همـ ٔـه افــراد شایســته از تمــام جهــان اســتقبال میکنیــم و بــه همـ ٔـه آنهایــی کــه آمدهانــد تــا در ایــن ســفر و ایــن
موفقیــت بــه مــا بپیوندنــد احتــرام میگذاریــم.
مایلیــم فرصتهــای بهتــری بــرای همــکاری بــا بخــش خصوصــی از طریــق ســه ســتون فراهــم کنیــم :جایگاهمــان
بــه عنــوان مرکــز جهــان عــرب و جهــان اســام ،قابلیــت برتــر ســرمایهگذاریمان ،و موقعیــت جغرافیایــی راهبردیمــان.
محیــط کســب و کارمــان را بهبــود خواهیــم بخشــید ،تــا اقتصادمــان رشــد کنــد و شــکوفا شــود و فرصتهــای
ســالمتری بــرای اســتخدام شــهروندان و خوشــبختی بلندمــدت آنــان بــه بــار آورد.
ایــن اســت چش ـمانداز مــا از عربســتان ســعودی در ســال  2030میــادی .مــا بالفاصلــه طــرح هــای فراگیــر و
برنامههایــی را کــه ریختهایــم ارائــه خواهیــم کــرد.
باهــم  ،بــه لطــف حــق ،میتوانیــم جایــگاه پادشــاهی عربســتان ســعودی را ،بــه عنــوان ملــت بزرگــی کــه بایــد احســاس
غــرور عظیمــی داشــته باشــیم ،مســتحکم کنیم.
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مباهات به هویت ملی
مــا بــه پیشـ ٔ
ـینه تاریخــی و فرهنگــی و میــراث ســعودی ،عربــی ،و اســامیمان بســیار مباهــات میکنیــم .ســرزمین مــا
بــه خاطــر تمدنهــای قدیمــی و مســیرهای بازرگان ـیاش در کانونهــای تجــارت جهــان معــروف بــوده و هنــوز هــم
هســت .ایــن میــراث بــه جامعـ ٔـه مــا غنــا و تنوعــی بخشــیده کــه امــروز همــه از آن خبــر دارنــد .مــا بــه اهمیــت حفــظ ایــن
میــراث ارزشــمند در ارتقــای وحــدت ملــی و اســتحکام ارزشهــای اســامی و عربیمــان واقفیــم.
تــاش خواهیــم کــرد هویــت ملــیمــان را چنــان مســتحکم ،محفــوظ ،و برجســته کنیــم کــه بتوانــد راهنمــای زندگــی
نسـلهای آیندهمــان باشــد .بــه ایــن منظــور بــه ارزشهــا و اصــول ملیمــان وفــادار خواهیــم بــود و توسـ ٔ
ـعه اجتماعــی
و تقویــت زبــان عربــی را ترغیــب خواهیــم کــرد .بــه بازســازی مکانهــای ملــی ،عربــی ،و اســامی در فرهنگــی باســتانی
ادامــه خواهیــم داد و بــرای ثبــت جهانــی آنهــا تــاش خواهیــم کــرد تــا در دســترس همــگان باشــند ،و در ایــن فراینــد،
نمایشــگاههای فرهنگــی برپــا خواهیــم کــرد و موزههایــی بــا کیفیــت جهانــی خواهیــم ســاخت تــا مــردم از دور و
نزدیــک بــه دیــدار آنهــا بشــتابند .بــه ایــن ترتیــب شــواهد زنــدهای بــرای میــراث ملــی مــا فراهــم خواهــد شــد کــه جــای
برجسـ ٔ
ـتهما را در تاریــخ و روی نقشـ ٔـه تمدنهــا نشــان خواهــد داد.
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دستیابی به محیط زیست پایدار
بــا حفاظــت از محیــط زیســت و منابــع طبیعیمــان ،بــه وظایــف اســامی ،انســانی ،و اخالقیمــان عمــل میکنیــم.
ایــن حفاظــت همچنیــن مســئولیت مــا در قبــال نس ـلهای آینــده اســت و در کیفیــت زندگــی روزمرهمــان نقــش
اساســی دارد .مــا از طریــق افزایــش کارآیــی مدیریــت پســماند ،تأســیس پروژههــای جامــع بازیافــت ،کاهــش انــواع
آلودگیهــا و مبــارزه بــا بیابانزایــی بــه نگهــداری محیــط زیسـتمان خواهیــم پرداخــت .همچنیــن از طریــق کاهــش
مصــرف و اســتفاده از آبهــای تصفیهشــده و تجدیدپذیــر ،بهر هبــرداری از منابــع آب را بهینــه خواهیــم کــرد .بــرای
حفاظــت و مســکونی ســازی ســواحل زیبــا ،ذخایــر طبیعــی ،و جزیرههامــان تــاش خواهیــم کــرد و آنهــا را بــه روی
همــگان خواهیــم گشــود .در ایــن تالشهــا بــه مشــارکت بخــش خصوصــی و منابــع دولتــی متکــی خواهیــم بــود.

تقویت جامعه
مــا بــه نوســازی نظــام رفــاه اجتماعــی ادامــه خواهیــم داد تــا بازدهـیاش را بــاال ببریــم و آن را قدرتبخــش و عادالنــه
کنیــم .یارانههــای ســوخت ،خــوراک ،و آب و بــرق را بــرای اسـ ٔ
ـتفاده بهتــر بــه طــرف نیازمنــدان ســوق خواهیــم
داد .شــهروندان آســیبپذیرتر را بــا کمکهــای مناســب حمایــت خواهیــم کــرد .همــراه بــا بخــش خصوصــی و
ســازمانهای غیردولتــی ،بــرای کســانی کــه شــغلی ندارنــد آموزشهایــی تــدارک خواهیــم دیــد تــا در صــورت امــکان
راحتتــر بتواننــد بــه نیــروی کار ملحــق شــوند.
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مراقبتهای بهداشتی
نظــام مراقبــت بهداشــتی مــا در دهههــای اخیــر از ســرمایهگذاری اساســی بهرهمنــد بــوده اســت .در نتیجــه در ســه
دهـ ٔـه گذشــته بــه  ۲/۲تخــت بیمارســتان بــه ازای هــر هــزار نفــر ،و پزشــکان متخصــص در ســطح جهانــی دســت
یافتهایــم و امیــد بــه زندگــی را از  ۶۶ســال بــه  ۷۴ســال افزایــش دادهایم .مصمم هســتیم که اســتفاده از ظرفیتهای
بیمارســتانی و مرا کــز مراقبتهــای بهداشــتی را بهینــه کنیــم و کیفیــت خدمــات بهداشــتی پیشــگیرانه و درمانیمــان
ـه اول ،بــرای ارتقــای مراقبتهــای پیشــگیرانه ،کاهــش بیماریهــای عفونــی،
را بــاال ببریــم .بخــش دولتــی در وهلـ ٔ 
و ترغیــب شــهروندان بــه اســتفاده از مراقبتهــای اولیــه تــاش خواهــد کــرد .در تعمیــق همــکاری و تلفیــق خدمــات
اجتماعــی و خدمــات بهداشــتی خواهــد کوشــید ،و همچنیــن بــه خانوادههــا ،در صــورت نیــاز ،خدمــات مراقبتــی در
منــزل ارائــه خواهــد کــرد .بخــش دولتــی بــه برنامهریــزی و ایفــای نقشهــای نظــارت و سرپرســتی در مراقبتهــای
بهداشــتی خواهــد پرداخــت .مایلیــم مراقبتهــای بهداشــتی از طریــق شــرکتهای دولتــی باشــد تــا کیفیــت آن
بــاال بــرود و همچنیــن بــرای بهرهگیــری از خصوصــی ســازی در آینــده آمــاده شــود .تــاش خواهیــم کــرد بیمههــای
پزشــکی اختصاصــی برقــرار کنیــم تــا دسترســی بــه بعضــی خدمــات پزشــکی آســانتر باشــد و زمــان انتظــار بــرای
مالقــات بــا متخصصــان و مشــاوران کمتــر شــود .بــه پزشــکان آموزشهــای بهتــری خواهیــم داد تــا امــراض مزمنــی
مثــل بیماریهــای قلبــی و دیابــت و ســرطان را ،کــه ســامت مــردم را بــه خطــر میاندازنــد ،بهتــر معالجــه کننــد.
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یادگیری برای کارکردن
بــه ســرمایهگذاری در آمــوزش و کارآمــوزی ادامــه خواهیــم داد تــا مــردان و زنــان جــوان مــا بــرای شــغلهای آینــده
آمــاده باشــند .میخواهیــم کــه کــودکان ســعودی ،در هــر جایــی کــه هســتند ،از آموزشهــای بــا کیفیــت بهتــر و چنــد-
جنب ـهای برخــوردار باشــند .مــا بــه خصــوص در آمــوزش پیــش دبســتانی و دبســتانی ســرمایهگذاری خواهیــم کــرد،
برنامـ ٔـه آمــوزش ملــی را بهبــود خواهیــم بخشــید و بــه آمــوزگاران و مدیــران آموزشــی تعلیمــات خــاص خواهیــم داد.
همچنیــن بســیار ســعی خواهیــم کــرد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه بروندادهــای نظــام آموزشـیمان بــا نیازهــای بــازار
متناس ـباند .برنامـ ٔـه «راهگشــای کار ملــی» را دایــر کردهایــم و در نظــر داریــم شــوراهای بخشــی تأســیس کنیــم کــه
ً
دقیقــا مهارتهــا و دانشهــای الزم بــرای هــر بخــش اقتصــادی -اجتماعــی را تعییــن خواهــد کــرد.
همچنیــن ،آموزشهــای حرف ـهای را توســعه خواهیــم داد تــا هــر چــه بیشــتر در خدمــت پیشــبرد توسـ ٔ
ـعه اقتصــادی
باشــد .کمکهــا و بورسهــای تحصیلــی را بــه دانشــگاههای معتبــر بینالمللــی ســوق خواهیــم داد و در رشــتههایی
کــه در اولویــت نیازهایمــان اســت اعطــا خواهیــم کــرد .همچنیــن ،بــه نــوآوری در فناوریهــای پیشــرفته بیشــتر
خواهیــم پرداخــت.

حمایت از کسب و کارهای کوچک و خانوادههای تولیدگر
مؤسســات کوچــک و متوســط ()SMEهــا از جملــه کارگــزاران رشــد اقتصادیانــد؛ اینهــا شــغل ایجــاد میکننــد ،حامــی
نوآوریانــد ،و صــادرات را افزایــش میدهنــدSME .هــا در کشــور مــا هنــوز عامــل عمـ ٔ
ـده تولیــد ناخالــص داخلــی
( )GDPنیســتند ،بــه خصــوص در مقایســه بــا اقتصادهــای پیشــرفته .بنابرایــن ،تــاش خواهیــم کــرد ،بــا حمایــت
از کارآفرینــی SMEهــا و خصوصیســازی و ســرمایهگذاری در صنایــع جدیــد ،فرصتهــای شــغلی مناســب بــرای
شــهروندانمان ایجــاد کنیــم .بــرای تســریع در دســتیابی بــه ایــن هــدف« ،مرجــع  »SMEدایــر کردهایــم و کارآفرینــان
جــوان را همچنــان بــا تســهیل مقــررات کســب و کار ،دسترســی بــه امکانــات مالــی ،همکاریهــای بینالمللــی ،و
افزایــش تــدارکات ملــی و کمکهــای دولتــی ترغیــب خواهیــم کــرد.
خانوادههــای تولیدگــر مــا اکنــون از طریــق رســانههای اجتماعــی و بســترهای دیجیتــال از فرصتهــای بازاریابــی
بزرگــی برخوردارنــد .مــا دسترســی بــه ایــن رســانهها را تســهیل خواهیــم کــرد ،ســرمایهگذاریهای کوچــک بــه راه
خواهیــم انداخــت و بخــش غیرانتفاعــی را ترغیــب خواهیــم کــرد کــه قابلیتهــای خانوادههــای تولیدگــر را تقویــت
کننــد و بــرای طر حهاشــان پــول در اختیارشــان بگذارنــد.
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فراهم کردن فرصتهای مساوی
اقتصــاد مــا بــرای همــه فرصتهایــی فراهــم خواهــد کــرد -بــرای مــرد و زن ،پیــر و جــوان – تــا بتواننــد بهتریــن
قابلیتهایشــان را در خدمــت کشــور بــه کار بگیرنــد .مــا بــر آمــوزش مادامالعمــر دوبــاره تأ کیــد خواهیــم کــرد و ســعی
خواهیــم کــرد بــا ترغیــب فرهنــگ عملکــرد عالــی ،تمــام اســتعدادهای نیــروی کار را بــه خدمــت بگیریــم .بــرای
ً
هماهنــگ کــردن ایــن تالشهــا اخیــرا کمیســیون «ایجــاد اشــتغال و مبــارزه بــا بیــکاری» تشــکیل شــده اســت.
یکــی از مهمتریــن داراییهــای مــا جوانــان ســرزنده و پرشــورند .تضمیــن خواهیــم کــرد کــه از مهارتشــان بــه نحــو
مناســبی اســتفاده کنیــم .در زمان ـهای کــه بســیاری از کشــورها نگــران پیرشــدن جمعیتهاشــان هســتند ،بیــش
از نیمــی از جمعیــت عربســتان ســعودی زیــر  ۲۵ســالاند .مــا بــا بهکارگیــری انــرژی جوانــان و توسـ ٔ
ـعه کارآفرینــی و
فرصتهــای کســب و کار ،ایــن جمعیــت جــوان را بــه کار خواهیــم گرفــت.
سـ ٔ
ـرمایه بــزرگ دیگرمــان زنــان ســعودیاند .اکنــون بیــش از  ۵۰درصــد فار غالتحصیــان دانشــگاههای مــا زنــان
هســتند .مــا همچنــان بــه شــکوفا کــردن اســتعدادهای آنهــا ادامــه خواهیــم داد ،بــرای همــکاری آنهــا ســرمایهگذاری
ـده مســتحکمی در توسـ ٔ
خواهیــم کــرد و بــه آنهــا امــکان خواهیــم داد کــه آینـ ٔ
ـعه اجتماعــی و اقتصــادی داشــته باشــند.
مــا همچنیــن بــه آن کســانی کــه دچــار معلولیــت هســتند کمــک خواهیــم کــرد تــا آمــوزش ببیننــد و فرصــت شــغلی
ً
داشــته باشــند و بتواننــد مســتقال عضــو مؤثــری از جامعــه باشــند .همــه جــور ملزومــات و ابزارهــای موفقیــت آنهــا را
فراهــم خواهیــم کــرد.
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نقش بزرگتر برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
ســهم کســب و کارهــای کوچــک و متوســط ()SMEهــا در تولیــد ناخالــص داخلــی و فقــط  ۲۰درصــد اســت ،در حالــی
کــه در کشــورهای پیشــرفته ایــن ســهم تــا  ۷۰درصــد هــم میرســد .علیرغــم تالشهــا بــرای بهبــود محیــط کســب
و کار در عربســتان SME ،هنــوز هــم گرفتــار رویههــای اداری و قانونــی پیچیــده و نــاالزم اســت .ایــن کســب و کارهــا
تــاش میکننــد مهارتهــا و ســرمایههای مؤسســات مالــی را جــذب کننــد ،امــا ایــن مؤسســات بیــش از  ۵درصــد کل
بودجههــای آنهــا را تأمیــن نمیکننــد – و ایــن از میــزان متوســط جهانــی خیلــی کمتــر اســت.
مــا در تالشــیم کــه دسترســی SMEهــا بــه کمکهــای مالــی را تســهیل کنیــم و مؤسســات مالــی را ترغیــب کنیــم کــه
تــا ســال  ۲۰۳۰تــا بیســت درصــد ایــن کمکهــا را بــه عهــده بگیرنــد.
ً
«مرجــع  »SMEکــه اخیــرا تأســیس شــده اســت در نظــر دارد قوانیــن و مقــررات را بــه نحــو اساســی بررســی کنــد ،موانــع
را از میــان بــردارد ،دسترســی بــه بودجههــای مالــی را آســان کنــد و بــه جوانــان و کارآفرینــان امــکان بدهــد کــه
ایدههــا و تولیداتشــان را بــه بــازار برســانند .در عیــن حــال ،بــه تأســیس مرا کــز رشــد جدیــد ،مؤسســات آموزشهــای
تخصصــی ،و صندوقهــای مالــی کســب و کار خواهیــم پرداخــت .اینهــا بــه کارآفرینــان کمــک میکنــد تــا مهارتهــا
و شبکههاشــان را توســعه بدهنــد.
همچنیــن بــا تقویــت تجــارت الکترونیکــی و همــکاری بــا ســهامداران بینالملــی از SMEهــا در بازاریابــی و صــادرات
کاالهــا و خدماتشــان حمایــت خواهیــم کــرد.
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صنایع دفاعی محلی
ً
منافــع محلــی کــردن صنایــع دفاعــی خودمــان صرفــا منحصــر بــه کاهــش مخــارج نظامــی نیســت .ایــن کار محــرک
بخشهــای صنعتــی دیگــر مثــل تجهیــزات صنعتــی ،ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات هــم هســت ،کــه اینهــا هــم بــه
نوبــت خــود فرصتهــای شــغلی بیشــتری فراهــم میکننــد.
پادشــاهی عربســتان از لحــاظ هزینههــای نظامــی در جهــان در مرتبـ ٔـه ســوم قــرار دارد ولــی فقــط  2درصــد ایــن مخــارج
در داخــل کشــور هزینــه میشــود .بخــش صنعتــی دفــاع ملــی تنهــا بــه هفــت شــرکت و دو مرکــز پژوهشــی محــدود
میشــود.
هــدف مــا ایــن اســت کــه تــا ســال  2030بیــش از پنجــاه درصــد از مخــارج تجهیــزات نظامــی در خــود کشــور خــرج
شــود .مدتــی اســت شــروع کردهایــم کــه صنایــع سرراس ـتتری ،مثــل تهیـ ٔـه قطعــات یدکــی  ،خودروهــای جنگــی و
مهمــات اصلــی ،دایــر کنیــم .ایــن طر حهــا را بــه مراتــب باالتــر و تجهیــزات پیچیدهتــر مثــل هواپیماهــای نظامــی
توســعه خواهیــم داد .شـ ٔ
ـبکه ملــی یکپارچـهای از خدمــات و صنایــع حمایتــی ایجــاد خواهیــم کــرد کــه خودکفاییمــان
را بهبــود خواهــد بخشــید و صــادرات دفاعــی مــان را ،هــم در منطقــه و هــم در جهــان ،تقویــت خواهــد کــرد.
محلــی ســازی از طریــق ســرمایهگذاری مســتقیم و مشــارکت راهبــردی بــا شــرکتهای پیشــرو در ایــن بخــش
محقــق خواهــد شــد .ایــن اقدامــات بــه اشــتغال دانــش و فنــاوری خواهــد انجامیــد و مهــارت ملــی در عرصههــای
تولیــد ،نگهــداری ،تعمیــر و پژوهــش و توســعه فراهــم خواهــد کــرد .مــا همچنیــن کارکنــان را تعلیــم خواهیــم داد و
یتــر و یکپارچ هتــری تأســیس خواهیــم کــرد.
مجتمعهــای صنعنــی تخصص 
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بخش معدن ،سهیم در اقتصاد ملی
مــا از موهبــت ذخایــر معدنــی غنــی مثــل آلومینیــم ،فســفات ،طــا ،مــس  ،اورانیــم و مــواد خــام دیگــر برخورداریــم.
بخــش معــدن از قبــل تحوال تــی داشــته و در خدمــت تامیــن نیازهــای صنایعمــان بــوده ،امــا ســهم آن در  GDDهنــوز
بــه آنچــه انتظــار مـیرود نرســیده اســت .بنابرایــن مصمــم هســتیم ایــن ســهم را تــا ســال  2020بــه  97میلیــارد ریــال
عربســتان ســعودی برســانیم .در ایــن فراینــد  90000فرصــت شــعلی ایجــاد خواهــد شــد.
مــا داریــم بــرای بعضــی اصالحــات ســاحتاری برنامهریــزی میکنیــم ،کــه شــامل تشــویق بخــش خصوصــی
بــه ســرمایهگذاری از طریــق شــدت بخشــیدن بــه اکتشــاف ،ایجــاد پایــگاه دادههــای جامــع بــرای منابــع کشــور،
تجدیدنظــر در رویههــای صــدور مجــوز بــرای اســتخراج ،ســرمایهگذاری در تأسیســات زیربنایــی ،توسـ ٔ
ـعه روشهــای
بودجهبنــدی و تأســیس مرا کــز پژوهشــی درخشــان اســت.
همچنیــن بــه مشــارکتهای بینالمللــی راهبــردی خواهیــم پرداخــت و رقابتپذیــری و بهــرهوری شــرکتهای
ملیمــان را افزایــش خواهیــم داد .ایــن امــر موجــب افزایــش ســهم آنهــا در رشــد ایــن بخــش و همچنیــن محلیســازی
دانــش و مهــارت خواهــد شــد.
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بهکرد محیط کسب و کار
همــکاری بخــش دولتــی و خصوصــی را ترغیــب خواهیــم کــرد .بــه تســهیل ســرمایهگذاری خصوصــی ادامــه خواهیــم
داد و رقابتجوییمــان را تقویــت خواهیــم کــرد .قابلیتهــای الزم را فراهــم خواهیــم کــرد تــا کیفیــت و قابلیــت
نگــذاری همــکاری خواهیــم کــرد تــا بــه منظــور بهکــرد محیــط کســب
اعتمــاد خدماتمــان را بــاال ببریــم .بــا مراجــع قانو 
و کار و اجــرای قراردادهــا بــه مــرور و اصــاح مقــررات موجــود بپردازیــم.
در صــورت موجــود بــودن زمیــن در مکانهــای بــا اهمیــت و مناســب ،آنهــا را بــرای دولــت خریــداری خواهیــم کــرد.
نواحــی اصلــی در شــهرها را بــه نهادهــای آموزشــی ،و مرا کــز خریــد و تفریحــات اختصــاص خواهیــم داد .نواحــی وســیع
در ســواحلمان را بــه پروژههــای گردشــگری اختصــاص خواهیــم داد و زمینهــای مناســب دیگــر را بــه پروژههــای
صنعتــی وا گــذار خواهیــم کــرد.
بانکهــا و ســایر نهادهــای مالــی را ترغیــب خواهیــم کــرد کــه محصــوالت و خدمــات مالیشــان را بــا نیازهــای هــر
بخــش منطبــق کننــد .از ســرمایهگذاری روی پروژههــای بــزرگ تــا ســرمایهگذاریهای کوتــاه مــدت بــرای کســب و
کارهــای کوچــک .مــا همچنیــن رویههــای مجوزدهــی مبتنــی بــر اولویتهــای ملیمــان را تســهیل و تســریع خواهیــم
کــرد.
ً
مقــررات قانونــی و تجــاری بینالمللــی را صریحــا بــه کار خواهیــم گرفــت و محیــط کســب و کاری مناســب بــرای
ســرمایهگذرای طوالنیمــدت خواهیــم ســاخت .تــاش خواهیــم کــرد رفــت و آمــد مــردم و حمــل کاال و مقــررات و
رویههــای گمرکــی در فرودگاههــا را آســان کنیــم .در نتیجــه ،محیــط جذابــی بــرای ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی
ایجــاد خواهــد شــد و اعتمــاد آنهــا را بــه انعطافپذیــری و قابلیــت اقتصــاد ملیمــان جلــب خواهیــم کــرد.
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افزایش رقابتپذیری بخش انرژی
طرحــی داریــم بــرای افزایــش بازدهــی نظــام حمایتــی دولــت و حصــول بــه بهتریــن اســتفاده از منافــع بــا هدایــت آن
ً
بــه طــرف شــهروندان واجــد شــرایط و بخشهــای اقتصــادی .مثــا ،میدانیــم کــه تــدارک یارانــه بــدون مــاک روشــن
اســتحقاق،مانعــی اساســی بــر ســر راه رقابتپذیــری بخــش انــرژی اســت.
یمــدت موجــب بهــرهوری و رقابتپذیــری در میــان شــرکتهای چن ـدکاره میشــود
قیمتهــای بــازار آزاد در طوالن 
ٔ
و در را بــرای ســرمایهگذاری و تنــوع آمیــزه انــرژی در کشــور میگشــاید و همچنیــن  ،بــا مال کهــای یاران ـهای روشــن
مبتنــی بــر تجربــه بخشهــای اقتصــادی ،تواناییشــان در رقابــت محلــی و جهانــی و نیــاز واقعیشــان بــه یارانــه را
تعییــن خواهیــم کــرد ،بیآنکــه بخشهــای راهبــردی و آینــده دار را بــه مخاطــره بیندازیــم.

ایجاد یک مرکز تدارکات منطقهای بینظیر
ً
مــا قبــا بــرای ســاخت بنــادر  ،خــط آهنهــا ،جادههــا و فرودگاههــا ســرمایه گــذاری ســنگینی کردهایــم .بــرای
برخــورداری از مزیــت کامــل ایــن ســرمایهگذاری هــا ،برنامــه ای داریــم کــه بــا بخــش خصوصــی کار کنیــم و بــه رشــته
جدیــدی از مشــارکت هــای بیــن المللــی پابگذاریــم تــا تأسیســات زیربناییمــان را کامــل و پیشــرفته کنیــم و آنهــا را در
داخــل و خــارج کشــور اتصــال بدهیــم .مــا همچنیــن تأسیســات زیربنایــی را از حالــت «ســخت» خــارج خواهیــم کــرد تــا
بــا ســامانههایی کــه عملکــرد باالتــر  ،نظــارت شــدیدتر و نظــام گمرکــی کار اثــر دارنــد مرتبــط شــوند .قوانیــن و مقــرارت
موجــود را اصــاح و اجــرا خواهیــم کــرد .حمــل و نقــل هوایــی ،دریایــی و ســایر عاملهــای انتقــال را ترغیــب خواهیــم
کــرد کــه از حداکثــر ظرفیتشــان اســتفاده کننــد :دســتیابی بــه ارتبــاط دائــم بیــن مرا کــز تجــاری موجــود ،و همچنیــن
ٔ
دروازه تدارکاتــی شــاخص در میــان
گشــایش مســیرهای جدیــد بازرگانــی .بــه ایــن ترنیــب موقعیــت مــا بــه عنــوان یــک
ســه قــاره تقویــت خواهــد شــد.
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یکپارچهسازی منطقهای و بینالمللی
اقتصــاد مــا ،بــا  2.4تریلیــون ریــال ســعودی تولیــد ناخالــص داخلــی ،هــم اکنــون بزرگتریــن اقتصــاد در خاورمیانــه
اســت .مــا روابــط اقتصــادی نزدیکــی بــا «شــورای همــکاری خلیــج» و دیگــر کشــورهای عــرب و همچنیــن روابــط
ســازندهای بــا کشــورهای اســامی و خارجــی داریــم .ســعی خواهیــم کــرد بــا اینهــا همکاریهــای کســب و کاری جدیــد
برقــرار کنیــم و امکانــات آســانتری بــرای مبادلـ ٔـه مســافر و کاال و ســرمایه تــدارک ببینیــم.
یکــی از اولویتهــای اصلــی مــا اســتحکام و توسـ ٔ
ـعه روابــط و یکپارچگــی اقتصــادی بــا دیگــر کشــورهای «شــورای
همــکاری خلیــج» اســت .تــاش خواهیــم کــرد فراینــد تحقــق بــازار مشــترک  ،GCEوحــدت گمــرکات ،سیاسـتهای
اقتصــادی و قانونــی ،و ســاختن جادههــا و شــبکههای ریلــی شــراکتی را کامــل کنیــم.
بــه دنبــال ارتبــاط مؤثــر بــا ســایر کشــورهای منطقــه خواهیــم بــود و ایــن خواســته را از طریــق خدمــات تدارکاتــی
پیشــرفته و پروژههــای زیربنایــی مشــترک ،شــامل پروژههــای ترابــری زمینــی بــا افریقــا از راه مصــر ،محقــق خواهیــم
کــرد .تبــادالت تدارکاتــی و تجاریمــان کارآمــد خواهــد بــود و جایــگاه ممتــاز مــا را  ،در مقــام مرکــز تجــاری اصلــی،
مســتحکمتر خواهــد کــرد.
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برنامه بازسازی دولت
در همـ ٔـه دنیــا ،دولتهــا بــه چاال کــی بــه خودشــان ســازمان میدهنــد ،مــدام بازســازی میشــوند و نظامهــای خــود را
ً
بــا اولویتهــای ملیشــان منطبــق میکننــد .مــا هــم قبــا شــروع کردهایــم از طریــق حــذف شــورای عالــی و تأســیس
«شــورای امــور سیاســی و امنیتــی» و «شــورای امــور اقتصــادی و توســعه» همیــن مســیر را طــی کنیــم .ایــن اصالحــات
موجــب تســریع در توسـ ٔ
ـعه راهبــردی و تصمیمگیــری شــده و عملکــرد را هــم بهتــر کــرده اســت .مــا ایــن بازســازی
دقیــق را بــه طــور جامــع و بــه تدریــج ،و بــر مبنــای اولویتهــای آشــکارمان ،ادامــه خواهیــم داد.

ٔ
برنامه دستور کار راهبردی
مــا دســتورالعمل راهبــردی کارگزاریهــای دولتــی را تأییــد کردهایــم .قوانیــن موجــود را بــا توجــه نیازهــای اقتصــادی
و اجتماعــی آیندهمــان بازنگــری کردهایــم .تصمیمگیریهــا بــر مبنــای مطالعــات مشــروح و معیارهــا و همچنیــن
تحلیــل جامــع برنامههــای کارگــزاری ،و طر حهــا و شــاخصهای عملکــرد در هــر مــورد ،انجــام شــده اســت.
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