
 

 

  مستدامة وتنمية تنافسي اقتصاد – 0202 المالي القطاع تطوير برنامج

 

 أهداف لتحقٌق الطرٌق تفتح لألمام جدٌدة واستراتٌجٌة نوعٌة خطوة
 االقتصادٌة الشؤون مجلس تبنً فً تمثلت ،0202 المملكة رؤٌة

 البرامج كأحد" 0202  المالً القطاع تطوٌر" برنامج السعودي والتنمٌة
 ٌهدف. 0202 المملكة رؤٌة مستهدفات لتحقٌق عشر االثنا التنفٌذٌة
 تنمٌة لدعم وفاعل   متنوعا   لٌكون المالً القطاع تطوٌر إلى البرنامج
 الكفاءة وزٌادة واالستثمار، والتموٌل االدخار وتحفٌز الوطنً، االقتصاد

 ثلثة على هٌكلته فً البرنامج ٌقوم. التحدٌات ومعالجة مواجهة فً
 : هً رئٌسة، ركائز

 الخاص القطاع نمو دعم من المالٌة المؤسسات تمكٌن 
 متقدمة مالٌة سوق تطوٌر  
 المالً التخطٌط وتمكٌن تعزٌز  

 والتوسع التموٌل، خدمات فً واالتساع العمق تعزٌز على البرنامج ٌقوم

 تأمٌن إلى باإلضافة التحتٌة، البنٌة وتطوٌر دعم فً آخر جانب من

 الركائز خلل من البرنامج وٌهدف. المالٌة المخاطر إدارة فً مزدهر

 :إلى الرئٌسة الثلث

 المالٌة للخدمات الشاملة التغطٌة مستوى تدنً معالجة  
 المحلً الناتج إلى المالٌة األصول حجم إجمالً زٌادة 

 0202 العام بحلول% 022 لتبلغ اإلجمالً
 المالً الشمول مستوى رفع 
 راسخة ادخار ثقافة خلق  
 المالً القطاع فً جدٌدة وظائف تولٌد  
 الرقمً التحول عملٌة دعم  

 من مجموعة البرنامج سٌطرح الرسمٌة، الوثٌقة فً ورد ما وبحسب
 تصمٌم تم ،0202 المملكة رؤٌة أهداف لتحقٌق الساعٌة المبادرات
 من االستفادة مع البرنامج، لمتطلبات تحلٌلٌة دراسة وفق المبادرات

 الخدمات من متنوعة مجموعة لتوفٌر العالمٌة، الممارسات أفضل
 منه، االستفادة للجمٌع ٌكفل مالً نظام إلى الوصول لضمان والمنتجات

 المالً االستقرار سلمة لضمان الرقمنة، من عالٌة درجة على وٌقوم
 . المملكة فً

 له وما 0202 المالً القطاع تطوٌر برنامج أهمٌة إلى التقارٌر وتشٌر

 الخاص والقطاع الحكومٌة المؤسسات كافة على مباشر أثر من

 المجاالت أهم من ومؤسساته التعلٌم قطاع وٌعد. والمواطنٌن

 والنمو االجتماعً للحراك األساسً الدافع شك بل وهو االستثمارٌة،

 تطوٌر برنامج وٌقدم. والمؤسسً الفردي المستوى على االقتصادي

 من التربوي، المجال فً للستثمار جدٌدا   منظورا   0202 المالً القطاع

 وتطوٌر التنمٌة، خطط فً وإسهاماته التعلٌم واقع ودراسة بحث خلل

 وتلقح الخبرات تبادل عن فضل   دعمها، وآلٌة الجامعات دور وتفعٌل

 . األجنبٌة ونظٌراتها السعودٌة الجامعات بٌن الشراكات وعقد األفكار

 القطاع تطوٌر برنامج وأهداف ركائز ضوء وفً سبق ما إلى استنادا  

 ستسهم التً التوصٌات من عددا القارئ ٌدي بٌن نضع ،0202 المالً

 : 0202 المملكة رؤٌة أهداف لتحقٌق التعلٌم مخرجات تحسٌن فً

 المنتجات من وممٌزة رائدة مجموعة لتقدٌم الجامعات تشجٌع 

 التنوع مفهوم تدعم التً والدراسات والبحوث الفكرٌة

 للمشاكل الملئمة الحلول وتقدم الواقع، وتتلمس االقتصادي،

 . المنطقة فً الحالٌة

 الوٌب أنظمة فً عالمٌة معاٌٌر العتماد الجامعات دعم 

 وفق والمؤسسً االداري العمل أنظمة هٌكلة إلعادة الرقمً،

 الذكٌة، المعززة واألدوات البرمجً، التطوٌر تقنٌات أحدث

 االدارٌة العمل أنظمة قواعد وإرساء العمل بٌئة لتطوٌر

 . المؤتمتة

 لقٌاس المقننة المعاٌٌر من مجموعة تضع أن الجامعات على 

 . التعلٌمٌة المؤسسات كافة فً المالً االستقرار ومراقبة

 فً الفكري االبداع قواعد وترسٌخ المعرفً التنوع ثقافة دعم 

 الوطنً الجهد لتنمٌة االبتكار وتشجٌع التعلٌمٌة، البرامج

 .مشرق مستقبل صناعة نحو به والدفع

 دور تعزز متخصصة استراتٌجٌة دراسات مراكز انشاء 

 إقلٌمٌا   الرائدة التجارب على للتعرف البحثٌة، الشراكات

 وتوفٌر ،واالقتصادٌة العلمٌة الروابط بناء بهدف ودولٌا ،

 .   العمل سوق لحاجة وفقا   المناهج وتطوٌر ،التدرٌب فرص

 ومن الحكومة من الممولة التطوٌرٌة البحوث مساحة توسٌع 

 عصب تشكل التً الخاص، القطاع ومؤسسات شركات

 . العلمً البحث

 عمله ٌجب لما كمؤشر السكانٌة االحصاءات استخدام 

 . الواعدة المستقبلٌة التعلٌمٌة الخطط بوضع له، واالستعداد

 االدخار، ثقافة وغرس االجتماعً السلوك تغٌٌر على العمل 

 مرتبة إلى للوصول التوعٌة وبرامج التعلٌم مناهج خلل من

 . المالً والوعً التثقٌف مجال فً إقلٌمٌا   رائدة

 


