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املقدمة
جل اهتمامها
منذ تأسيس جمعية النهضةعام  1962وهي تويل ّ
حول متكني املرأة السعودية اقتصاديًا واجتماعيًا .فبتوجيه جاللة
امللك فيصل -رحمه اهلل -وبتأسيس ورئاسة صاحبة السمو
امللكي األمرية سارة الفيصل ،كرست النهضة كل اجلهود لتحقيق
رؤيتها لتكون املرأة شريك فعال يف تنمية جمتمع سعودي يتسم
بالعدالة والشمول .ومع اختالف مناهج واسرتاتيجيات جمعية
النهضة لتحقيق تلك الرؤية ،وضعت النهضة حاجة املرأة الغري
مستوفاة يف قلب أعمالها .فرسالة النهضة احلالية هي ضمان
بيئة جمتمعية تعتز مبشاركة املرأة ،وحتفظ كرامتها ،وتبني قدراتها
()1
لتصل إىل مواقع قيادية.
حتقق النهضة رسالتها من خالل العمل املربمج يف ثالث جماالت
رئيسية ،وهي :اجملال التنموي احمللي ،اجملال البحثي التحليلي،
وجمال كسب التأييد.
فمنذ تأسيس النهضة وهي تعمل وبشكل مستمر نحو كسب
التأييد على الصعيد الوطني لتعزيز مشاركة املرأة االقتصادية
واالجتماعية ،ويف  2019بدأ عمل النهضة يف هذا اجملال على
الصعيد الدويل وذلك بحصولها على الصفة االستشارية كمنظمة
غري حكومية من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف األمم
املتحدة ،تالها تنفيذ واحتضان جمعية النهضة ألعمال جمموعة
تواصل املرأة العشرين .2020
جمموعة تواصل املرأة العشرين هي جمموعة تواصل رسمية
منبثقة عن جمموعة العشرين ُأنشئت خالل رئاسة تركيا عام .2015
وتعمل جمموعة تواصل املرأة العشرين بشكل مستقل عن
احلكومات ،بهدف اخلروج بالتوصيات والسياسات املتعلقة بالتمكني
االقتصادي للمرأة ،وتعد جزءًا من عملية جمموعة العشرين .وتهدف
اجملموعة بصورة أساسية إىل اعتماد متكني املرأة واملساواة بني
اجلنسني كمحور رئيسي لتحقيق التمكني املستدام ،وتضمينه يف
()2
أجندة جمموعة العشرين.
تزامنًا مع احتضان جمعية النهضة ألعمال جمموعة تواصل املرأة
العشرين ،عقدت النهضة سلسلة جلسات احلوارات الوطنية يف
مدينة الرياض ،ومدينة جدة واملنطقة الشرقية ،بغرض تنظيم عمل
تشاركي لتحديد األولويات واخلروج بقائمة توصيات تعنى بالتَّمكني
االقتصادي للمرأة السعودية .والهدف من هذه املبادرة هو إصدار
تقرير ميثل املنظور احمللي ويكون موا ٍز للبيان الصادر عن جمموعة
تواصل املرأة العشرين الذي ميثل منظور دول العشرين.
وقد متحورت هذه اجللسات حول موضوعات جمموعة تواصل املرأة
العشرين الرئيسية ،وهي :شمول املرأة يف سوق العمل ،الشمول
املايل ،الشمول الرقمي ،ريادة األعمال وآليات الرصد واملتابعة .حيث
شارك يف هذه اجللسات ما يقارب  100خبري وخمتص من القطاعني
العام واخلاص والقطاع الغري ربحي.

وقد نالت هذه اجللسات على عدد كبري من احلضور واملشاركني
املهتمني ،حيث بلغ عدد احلضور  150شخص يف مدينة الرياض،
و 154شخص يف مدينة جدة ،و 450شخص يف املنطقة
الشرقية ،مع التنويه أنه لظروف جائحة كوفيد  19مت تنفيذ حوارات
املنطقة الشرقية عن بعد.
ويعترب هذا التقرير هو األول من نوعه من قبل القطاع الثالث يف
بناء على
إعداد وإصدار توصيات خاصة لتمكني املرأة السعودية ً
أسس وركائز علمية ،واملمارسات الدولية ،والبيانات الرسمية،
والعملية التشاركية .حيث شمل إطار العمل من ثالث خطوات
رئيسية:
 .1تقييم وقياس الوضع الراهن من خالل االطالع على التشريعات
واإلحصاءات والدراسات العاملية واحمللية بخصوص املرأة
ومشاورة أصحاب املصلحة
استنادا
 .2حتديد املعايري والتحضري جلمع التوصيات من ذوي اخلربة،
ً
على املراجع واملدخالت التالية:
• رؤية اململكة العربية السعودية 2030
• موضوعات جمموعة تواصل املرأة العشرين
• برنامج رئاسة جمموعة العشرين
• االسرتاتيجية الوطنية جمللس شؤون األسرة "خارطة طريق
املرأة السعودية”.
• أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،وأهمها:
• الهدف الرابع :التعليم اجليد
• الهدف اخلامس :املساواة بني اجلنسني
• الهدف الثامن :العمل الالئق ومنو االقتصاد
احلد من أوجه عدم املساواة
• الهدف العاشر:
ّ
بناء على منهجيةPASTEL
 .3حتليل وتوطيد التوصيات ذات األولوية ً
وإطار برنامج األمم املتحدة للتنمية "املمارسات العاملية اجليدة
لربنامج األمم املتحدة للتنمية يف تعزيز املساواة بني اجلنسني
ومتكني املرأة" ووضع خطة ملتابعة األداء.
وأخريًا ،مت تنفيذ العملية التشاركية من خالل حوارات الطاولة
املستديرة املغلقة التي شملت على نخبة من املؤثرين وذوي
اخلربة يف خمتلف القطاعات عرب ثالث مدن سعودية :الرياض وجدة
واملنطقة الشرقية (عن بعد) .هذا باإلضافة إىل املساهمات التي
تلقيناها من احلضور من خالل تفاعالتهم يف اجللسات املفتوحة.
معا لضمان حصول كل
لذلك نأمل تكريس كل اجلهود والعمل ً
مواطن ومواطنة على فرص متساوية يف العمل واملشاركة
االقتصادية.
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التوصيات الناجتة عن سلسلة جلسات
احلوارات الوطنية 2020
التوصيات التالية شاملة جلميع النساء دون أي متييز على أساس العرق أو الطبقة االجتماعية أو االحتياجات اخلاصة أو أي
شكل من أشكال التمييز األخرى يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية.

توصيات الشمول يف صنع القرار

[]1

 .1إنشاء برنامج خاص للتوازن بني اجلنسني ضمن برنامج الرؤية
 2030لقيادة حتقيق التوازن بني اجلنسني يف كافة اجملاالت.

اجلهة املسؤولة :جملس الشؤون االقتصادي والتنمية.
النتائج املرغوبة :وضع خطة ومؤشرات أداء وأهداف لتحقيق التوازن بني
اجلنسني وتعزيز مشاركة املرأة يف التنمية الوطنية ومتابعة تنفيذها.

 .2التأكيد على جميع اجلهات احلكومية مراعاة وإدماج االحتياجات
اجلندرية واملنظور النوعي عند تخطيط وإعداد امليزانيات أو
حتليلها وإعادة هيكلة اإليرادات واملصروفات مبا يدعم تعزيز
()3
املساواة بني اجلنسني.

اجلهة املسؤولة :وزارة املالية.
مؤشرات األداء والقياس :رصد مؤشرات أداء املساواة بني اجلنسني،
تقييم األثر اجلندري يف إعداد امليزانيات احلكومية.
النتائج املرغوبة :ضمان التوازن بني اجلنسني عند إعداد امليزانيات ورسم
السياسات.

 .3رفع نسبة تقلد النساء للمناصب القيادية وجلان اتخاذ القرار
وجمالس اإلدارة يف القطاع العام بفرض نسبة ال تقل عن
 30 %بحلول .2030

اجلهة املسؤولة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  -قطاع
اخلدمة املدنية.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة تقلد النساء للمناصب القيادية وجلان اتخاذ
القرار يف القطاع العام.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة النساء يف املناصب القيادية لتصل إىل 30 %
خالل  10سنوات.

 .4رفع نسبة تقلد النساء للمناصب القيادية يف جماالت األعمال
والتقنية وجمالس اإلدارة يف القطاع اخلاص والشركات املدرجة
يف سوق املال من خالل حتديد نسب اسرتشادية سنوية
تصاعدية لضمان التوازن بني اجلنسني بحلول  ،2030بوضع
مبادرات حتفيزية.

اجلهة املسؤولة :هيئة سوق املال ووزارة التجارة واالستثمار.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة تقلد النساء للمناصب القيادية وجلان اتخاذ
القرار يف القطاع اخلاص.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة النساء يف املناصب القيادية تصاعديًا لضمان
املساواة بني اجلنسني خالل  10سنوات.
[ ]1مت استخالص التوصيات املتعلقة بصنع القرار من احملاور األخرى وتضمينها يف حمور
منفصل بذاته “الشمول يف صنع القرار” كون أن هذه التوصيات مرتبطة بجميع احملاور،
كما أن “الشمول يف صنع القرار” هو أحد حماور جمموعة تواصل املرأة العشرين.

 .5دعم وتطوير مسارات يف القطاعات اخلاصة والعامة واألكادميية
لتطوير وإيصال النساء لتويل مناصب صنع القرار.

اجلهة املسؤولة :القطاع العام والقطاع اخلاص والغري ربحي.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة النساء امللتحقات لربامج ومسارات تدريبية
ونسبة التطور الوظيفي مقارنة بأقرانهم.
النتائج املرغوبة :إعداد النساء لتقلدهن املناصب القيادية.

 .6تخصيص التمويل وكافة سبل الدعم للقطاع اخلاص والغري ربحي
إلجراء األبحاث التي تدعم رسم السياسات واتخاذ القرار ،وإجراء
املسوحات ،وإنتاج املؤشرات ،وإجراء تقييمات األثر لتحقيق التوازن
بني اجلنسني.

اجلهة املسؤولة :اجلهات احلكومية.
مؤشرات األداء والقياس :املصروفات احلكومية اخملصصة لألبحاث من
إجمايل الناجت احمللي ،عدد األبحاث الصادرة عن مراكز األبحاث التي تساهم يف
رسم السياسات املرتبطة باملساواة بني اجلنسني ،عدد األبحاث الصادرة
املنشورة يف اجملالت األكادميية العاملية املعنية باالقتصاد واملشاركة
االقتصادية للمرأة.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة املصروفات احلكومية اخملصصة لألبحاث من
إجمايل الناجت احمللي وتشجيع مساهمة مراكز األبحاث يف الدراسات التي
تدعم صنع القرار ،وحث املساهمة العلمية على املستوى الدويل.

 .7إلزام أصحاب العمل يف القطاعني العام واخلاص واجلهات
اخملتصة بجمع ورصد بيانات مصنفة حسب اجلنس يف التقارير
السنوية بحيث تقوم بتعريف نسب متثيل النساء يف املناصب
القيادية وجلان اتخاذ القرار ضمن طواقمها.

اجلهة املسؤولة :جميع اجلهات احلكومية واجلهات املسؤولة عن جمع
البيانات والقطاع اخلاص والغري ربحي.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة متثيل النساء يف املناصب القيادية وجلان
اتخاذ القرار واألثر الناجت عن التنوع ورفع نسبة مشاركة النساء يف هذه
املناصب.
النتائج املرغوبة :املساهمة يف الشفافية واملنافسة وتعزيز التنوع يف
صنع القرار وتغيري الصورة النمطية عن املرأة.

 .8دمج وقياس املؤشرات الغري متاحة بالتعاون مع اجلهات
احلكومية والقطاع اخلاص ووضعها ضمن تقارير الهيئة العامة
لإلحصاء ليتم جمعها ونشرها دوريًا.

اجلهة املسؤولة :الهيئة العامة لإلحصاء واجلهات احلكومية والقطاع
اخلاص.
مؤشرات األداء والقياس :كافة املؤشرات الغري متاحة أدناه (مرفق .)3
النتائج املرغوبة :املساهمة يف رصد مؤشرات أداء التمكني االقتصادي
للمرأة بحسب اجلنس مما يزيد من الشفافية وتسهيل عملية صنع القرار.
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مؤشرات األداء والقياس :نسبة املوظفني واملوظفات العاملني
حرة واملوظفني املستقلني،
حلسابهم اخلاص والعاملني يف وظائف ّ
بحسب اجلنس.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من
()4
 26 %إىل  30 %بحلول .2030

توصيات الشمول يف سوق العمل
 .1دعم وتشجيع القطاع اخلاص والعام على إنشاء حضانات ومراكز
ونوادي ترفيهية وتثقيفية عالية اجلودة وبأسعار مناسبة ،لألطفال
واملتقاعدين واستغالل املرافق احلكومية بحيث تتوفر هذه
اخلدمات بحلول  2030للمشاركني يف سوق العمل من الرجال
والنساء والراغبني يف الدخول إىل سوق العمل.
اجلهة املسؤولة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بالتعاون مع
القطاع العام واخلاص.
مؤشرات األداء والقياس :عدد النساء املعيالت ،عدد األمهات واآلباء
املشاركني يف سوق العمل ،عدد النساء والرجال املشاركني يف سوق
العمل املسؤولني عن رعاية شخص كبري يف السن أو ذوي احتياجات
خاصة.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة قطاع احلضانات ومراكز الرعاية األسرية
(لألطفال واملسنني) لتحقيق التوازن بني العمل واملسؤوليات األسرية
ومتكني املرأة من املشاركة يف سوق العمل ورفع نسبة مشاركتها من
()4
 26 %إىل  30 %بحلول .2030

 .2مراجعة املادتني  151و 113اخلاصة بإجازة رعاية األطفال
املدفوعة األجر ،وذلك بزيادة عدد أيام إجازة األمومة مبا يتماشى
مع منظمة العمل الدولية وزيادة عدد أيام اإلجازة األبوية املدفوعة
األجر (ال تقل عن أسبوعني) بحيث يحق تقسيم اإلجازة بني الوالدين
(وذلك باختيارهم بحسب رغبتهم) وتكليف الضمان بتغطية تكلفة
اإلجازة بد ًال من أصحاب العمل وذلك بتطبيق أفضل املمارسات
()5
مما يعزز مفهوم الشراكة يف املسؤوليات األسرية.
اجلهة املسؤولة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
مؤشرات األداء والقياس :التمييز بني النساء والرجال يف األنظمة واللوائح
اخلاصة باملشاركة االقتصادية.
النتائج املرغوبة :ضمان املساواة لكال الوالدين يف إجازة رعاية األطفال
املدفوعة األجر مما يساهم يف تعزيز املسؤولية املشرتكة ملسؤوليات
رعاية األطفال.

 .3حتديد اإلجراءات الالزمة ووضع آليات وضوابط ملنع التمييز بني
اجلنسني يف األجور والفرص والتشغيل.
اجلهة املسؤولة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
مؤشرات األداء والقياس :قياس الفجوة بني اجلنسني يف األجور ورواتب
التقاعد واملشاركة يف سوق العمل.
النتائج املرغوبة :حتقيق املساواة بني اجلنسني يف األجور والفرص
والتشغيل.

 .4وضع آليات وضوابط حتمي املوظفني واملوظفات العاملني يف
احلر ،والعمل املستقل والعاملني
مناذج توظيف خمتلفة كالعمل ّ
حلسابهم اخلاص.

 .5تشجيع القطاع العام واخلاص بتحديد نسب سنوية تصاعدية
تتناسب وحجم املنشآت بحيث حتقق أهداف الرؤية اخلاصة بنسبة
مشاركة املرأة يف سوق العمل  ،2030من خالل وضع مبادرات
حتفيزية.
اجلهة املسؤولة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية والقطاع العام
واخلاص.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة مشاركة املرأة االقتصادية يف سوق
العمل.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من
()4
 26 %إىل  30 %بحلول .2030

 .6تشجيع أصحاب العمل برفع الوعي بسياسات أمناط العمل
()6
احلر ،العمل عن بعد ،والعمل املرن).
املرنة (العمل ّ

اجلهة املسؤولة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية والقطاع العام
واخلاص.
النتائج املرغوبة :رفع الوعي عن سياسات تنظيم طرق العمل اخملتلفة
وذلك لتعزيز مشاركة املرأة يف سوق العمل من  26 %إىل  30 %بحلول
()4
.2030

 .7االستثمار يف دعم القطاع اخلاص والعام لتقدمي برامج تدريبية
وتأهيلية ومبادرات إلعادة تأهيل السيدات الراغبات يف العودة إىل
سوق العمل وتوظيفهن بشكل يتناسب وحاجة سوق العمل.
اجلهة املسؤولة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بالتعاون مع
وزارة التعليم والقطاعني العام واخلاص.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة النساء الراغبات يف املشاركة يف سوق
العمل بحسب العوائق والتحديات التي تواجههن.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من
()4
 26 %إىل  30 %بحلول .2030

 .8الربط بني خمرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وحتديث
الربامج عرب التنسيق بني وزارة التعليم ووزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية وحاجة القطاعني اخلاص والعام بحيث يضمن
املساواة يف وصول النساء ومشاركتهن يف سوق العمل.
اجلهة املسؤولة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بالتعاون مع
وزارة التعليم واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني والقطاعني العام
واخلاص.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة اخلريجني واخلريجات حسب اجلنس
والتخصص ،نسبة الطلب للوظائف حسب التخصص والقطاع ،معدل
البطالة للسكان السعوديني احلاصلني على درجة البكالوريوس حسب
اجلنس.
النتائج املرغوبة :زيادة فرص العمل ومشاركة املرأة يف سوق العمل
من  26 %إىل  30 %بحلول  2030وخفض نسبة البطالة عند النساء بحلول
()4
.2030

اجلهة املسؤولة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية واملؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.
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 .9دراسة أسباب انخفاض نسبة النساء املشاركات يف سوق
العمل أو التعليم أو التدريب.
اجلهة املسؤولة :وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بالتعاون مع
الهيئة العامة لإلحصاء والقطاع الغري ربحي.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة النساء الغري مشاركات يف سوق العمل أو
التعليم أو التدريب ،بحسب السبب.
النتائج املرغوبة :دراسة وفهم أسباب انخفاض نسبة النساء املشاركات
يف سوق العمل أو التعليم أو التدريب وذلك خللق مبادرات مناسبة تشجع
النساء على الدخول يف سوق العمل.

املصاحبة لألجور حسب اجلنس ،معدل استمرار املوظفني واملوظفات
يف شركاتهم ،نسبة الذكور إىل اإلناث يف التطور الوظيفي.
النتائج املرغوبة :املساهمة يف الشفافية واملنافسة ورسم السياسات
التي تدعم تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق العمل.

 .10إعادة تصميم الهدف اإلسرتاتيجي  4.2.2من برنامج التحول
الوطني "زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل" ليتماشى مع
مؤشرات العمل الالئق ملنظمة العمل الدولية بحيث تتضمن
()4
مؤشرات املشاركة يف سوق العمل والتطور الوظيفي واألجور.
اجلهة املسؤولة :مكتب حتقيق الرؤية.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة املوظفات حسب املنصب يف القطاع
العام واخلاص ،متوسط أجور املوظفني واملوظفات الشهرية ،املزايا
املصاحبة لألجور حسب اجلنس ،معدل استمرار املوظفني واملوظفات
يف شركاتهم ،نسبة الذكور إىل اإلناث يف التطور الوظيفي.
النتائج املرغوبة :املساهمة يف الشفافية واملنافسة ورسم السياسات
التي تدعم تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق العمل.

 .11إنشاء مسح لتكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق العمل يتم
تنفيذه عرب القطاعني العام واخلاص.
اجلهة املسؤولة :الهيئة العامة لإلحصاء.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة املوظفات حسب املنصب يف القطاع
العام واخلاص ،متوسط أجور املوظفني واملوظفات الشهرية ،املزايا
املصاحبة لألجور حسب اجلنس ،معدل استمرار املوظفني واملوظفات
يف شركاتهم ،نسبة الذكور إىل اإلناث يف التطور الوظيفي.
النتائج املرغوبة :املساهمة يف الشفافية واملنافسة ورسم السياسات
التي تدعم تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق العمل.

 .12حتسني جودة جمع البيانات حول املشاركة والتطور الوظيفي
واألجور ،وجمع مؤشرات أكرث دقة عن الرواتب ،مبا يف ذلك الكشف
الكامل عن جمموعة املزايا املصاحبة لألجور ،وربط قاعدة البيانات
بقواعد أخرى من أجل تتبع حركة املوظفني بني القطاع العام
والقطاع اخلاص والتعليم.
اجلهة املسؤولة :املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة املوظفات حسب املنصب يف القطاع
العام واخلاص ،متوسط أجور املوظفني واملوظفات الشهرية ،املزايا
املصاحبة لألجور حسب اجلنس ،معدل استمرار املوظفني واملوظفات
يف شركاتهم ،نسبة الذكور إىل اإلناث يف التطور الوظيفي.
النتائج املرغوبة :املساهمة يف الشفافية واملنافسة ورسم السياسات
التي تدعم تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق العمل.

 .13إلزام القطاع العام والشركات املدرجة يف سوق املال برفع
تعرف عن مؤشرات الشمول يف سوق العمل لكال
تقارير سنوية ّ
اجلنسني.
اجلهة املسؤولة :القطاع العام والشركات يف القطاع اخلاص.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة املوظفات حسب املنصب يف القطاع
العام واخلاص ،متوسط أجور املوظفني واملوظفات الشهرية ،املزايا

توصيات الشمول املايل
 .1تطوير وتوفري احللول املالية املبتكرة وتفعيل الشراكات بني
املؤسسات املالية اخلاصة واحلكومية بهدف زيادة استخدام
وسهولة وصول النساء للخدمات البنكية النقدية والغري النقدية
ومتكني حصولهن على خدمات متويلية شخصية وجتارية بنسبة ال
تقل عن  30 %بحلول .2030
اجلهة املسؤولة :مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالتعاون مع
القطاع اخلاص مثل البنوك.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة السيدات الالتي ميتلكن حساب بنكي،
نسبة القروض املقدمة للنساء.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة القروض وفتح حسابات بنكية للسيدات بنسبة
ال تقل عن  30 %خالل  10سنوات.

 .2ضمان حق األم بفتح حساب بنكي واالكتتاب واالستثمار وغريه
ألطفالها القصر بدون احلاجة لصك والية واشرتاط وصول الزوج/
األب للحساب ،وحماية حقوق املرأة والطفل من خالل إنشاء منصة
()7
لرفع الشكاوى رسم ًيا.

اجلهة املسؤولة :وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
مؤشرات األداء والقياس :نسبة ارتفاع فتح احلسابات البنكية واالكتتاب
واالستثمار للقصر من قبل األم بدون صك والية.
النتائج املرغوبة :ضمان وحماية حقوق املرأة والطفل يف شتى اخلدمات
املصرفية بدون احلاجة لصك والية.

 .3إنشاء وتطوير مراكز ومنصات رقمية توفر برامج تدريبية مالية
وخدمات متخصصة يف الوعي املايل ،واالدخار ،واالستثمار ،وغريها،
لكافة فئات اﻤﻟجتمع.
اجلهة املسؤولة :مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بالتعاون مع
القطاع اخلاص مثل البنوك ،اجلهات احلكومية مثل وزارة التعليم ،والقطاع
الغري ربحي وغريها من اجلهات حسب الفئات املستهدفة.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة ارتفاع النشاط البنكي للسيدات ونسبة
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ملكية األصول ،ونسبة االدخار ،ونسبة ملكية حسابات بنكية.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة املعرفة املالية لدى النساء لتمكينهن من
الوصول إىل واستخدام اخلدمات املالية.

 .4دراسة وحتديد املمارسات االجتماعية التي تؤثر على حقوق
املرأة املالية (مثل املمارسات االجتماعية التي ترغم املرأة على
التنازل عن حصتها من املرياث ألقاربها الذكور) ووضع ضوابط
حتمي املرأة من هذه املمارسات.
اجلهة املسؤولة :الهيئة العامة لإلحصاء والقطاع الغري ربحي ،ووزارة
العدل.
مؤشرات األداء والقياس :رصد حاالت التعدي على حقوق املرأة املالية.
النتائج املرغوبة :ضمان وحماية حقوق املرأة من املمارسات االجتماعية،
وضمان حقوق املرأة يف املرياث.

 .5إلزام املؤسسات املالية احلكومية واخلاصة برفع تقارير سنوية
تعرف عن مؤشرات الشمول املايل لكال اجلنسني.
ّ

اجلهة املسؤولة :وزارتي التجارة واالستثمار واملوارد البشرية والتنمية
االجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والهيئة العامة
لإلحصاء.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة ملكية حسابات بنكية واستخدام اخلدمات
املصرفية بحسب اجلنس ،نسبة االدخار واالقرتاض من املؤسسات
املالية بحسب اجلنس.
النتائج املرغوبة :حتديد الفجوات يف املساواة بني اجلنسني يف مؤشرات
الشمول املايل ،ووضع سياسات تدعم املساواة وعدم التمييز.

 .2سن تشريعات داعمة ملبدأ التكافؤ بني اجلنسني تلزم
املؤسسات والشركات التقنية بإشراك العنصر النسائي يف
تصميم وتطوير التقنيات الرقمية مثل (املنصات الرقمية،
التطبيقات ،احلوسبة السحابية ،األمن السيرباين ،إنرتنت األشياء)،
ومعاجلة استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي إللغاء التمييز الرقمي
بني اجلنسني يف (أنظمة اإلقراض ،األنظمة البنكية ،أنظمة
اإلسكان ،أنظمة التأمني ،أنظمة التوظيف ،أنظمة القبول يف
املدارس واجلامعات ،وغريها).
اجلهة املسؤولة :هيئة البيانات والذكاء االصطناعي.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة النساء املشاركات يف الشركات
واملنظمات املعنية بتصميم وتطوير التقنيات الرقمية ونسبة النساء
املستفيدات من اخلدمات.
النتائج املرغوبة :تعزيز املشاركة املتساوية للمرأة يف تصميم وتطوير
التقنيات الرقمية والوصول إىل اخلدمات بحلول .2030

 .3وضع سياسات أكرث صرامة للحماية من التنمر واجلرائم
اإللكرتونية ،ودعم برامج توعوية تقنية للحماية من التنمر والنصب
اإللكرتوين موجهة جلميع الشرائح املستهدفة (املرأة ،والشباب،
واملسنني) وإنشاء منصة لرفع الشكاوى رسميًا.
اجلهة املسؤولة :الهيئة الوطنية لألمن السيرباين.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة النساء الالتي تعرضن إىل التنمر والتحرش
اإللكرتوين.
النتائج املرغوبة :حماية وتوعية الفئات املستهدفة من اجلرائم اإللكرتونية.

 .4زيادة مواد العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات يف املدارس
واجلامعات وتوجيه الفتيات إىل هذه التخصصات وإعدادهن لوظائف
قطاعات ( ،)STEMمن خالل دعم برامج تعليمية عالية اجلودة،
وإعادة تطوير املناهج ملواكبة التطورات الرقمية ،وتوفري الدعم
واحلوافز للمؤسسات يف القطاع العام واخلاص التي تتعاون مع
املؤسسات األكادميية لرفع نسبة مشاركة املرأة يف القطاعات
التقنية بحلول .2030
اجلهة املسؤولة :وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية واملؤسسات يف القطاع العام والقطاع اخلاص.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة اخلريجات من تخصصات العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات ،نسبة خريجات ( )STEMالباحثات عن عمل ،معدالت
مشاركة النساء وبقائهن يف القطاعات الرقمية.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة مشاركة املرأة يف القطاع الرقمي بحلول
 ،2030وخفض نسبة خريجات ( )STEMالباحثات عن عمل بحلول .2030

توصيات الشمول الرقمي
 .1تعاون واستثمار القطاع اخلاص واحلكومي يف إنشاء بنية حتتية
لدعم خدمات اإلنرتنت عالية اجلودة وبأسعار مناسبة بحيث تصل
إىل جميع املواطنني واملواطنات بشكل متساوي يف جميع مناطق
اململكة العربية السعودية بحلول .2030
اجلهة املسؤولة :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة التغطية خلدمات االتصاالت واإلنرتنت ،نسبة
استخدام النساء لتقنية املعلومات واالتصاالت.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة استخدام النساء لإلنرتنت بحلول .2030

 .5تشجيع القطاع الغري ربحي على تضمني برامج حمو األمية
التقنية مبا يتيح للنساء االستفادة من اخلدمات احلكومية
والصحية والبنكية إلكرتونيًا ،ومتكينهن اقتصاديًا.
اجلهة املسؤولة :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات والقطاع الغري ربحي.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة النساء الالتي تتوفر لديهن مهارات تقنية
املعلومات واالتصاالت ،بحسب نوع املهارة.
النتائج املرغوبة :رفع متوسط النسبة املئوية ملهارات االتصاالت وتقنية
املعلومات لدى النساء بحلول .2030
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 .6إلزام املؤسسات التقنية احلكومية واخلاصة برفع تقارير
تعرف عن مؤشرات الشمول التقني لكال اجلنسني.
سنوية ّ

اجلهة املسؤولة :وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات والهيئة العامة
لإلحصاء وشركات االتصاالت وتقنية املعلومات يف القطاع اخلاص.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة النساء يف القطاع التقني بحسب
املنصب ،الفجوة بني اجلنسني يف فرص العمل واألجور يف القطاع
الرقمي ،معدل بقاء املوظفات يف القطاع الرقمي.
النتائج املرغوبة :املساهمة يف الشفافية وخلق سياسات تدعم
املساواة بني اجلنسني يف القطاع الرقمي.

مؤشرات األداء والقياس :نسبة وصول النساء لرأس املال إلنشاء نشاط
جتاري.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة وصول النساء إىل رأس املال ومن ثم رفع
نسبة املنشآت اململوكة للنساء.

 .4وضع سياسات ملنع التمييز القائم على اجلنس يف الوصول
للدعم والعقود احلكومية (من منصة اعتماد) عن طريق عملية
جندرية عمياء أو حتديد نسبة ال تقل عن  10 %للشركات النسائية
أو اململوكة للنساء والشركات الناشئة أو حتديد  10 %من
مشرتيات الشركات التي منحت عقود حكومية إىل موردات نساء
بحلول .2030
اجلهة املسؤولة :وزارة التجارة واالستثمار.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة استحواذ الشركات النسائية على العقود
احلكومية ،نسبة مشرتيات الشركات من املوردات النساء.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة استحواذ الشركات النسائية على العقود
احلكومية بنسبة ال تقل عن  10 %بحلول .2030

 .5وضع تعريف موحد للشركات النسائية أو اململوكة للنساء
بحيث يتم تطبيقه على جميع املؤشرات اخلاصة مبشاركة املرأة
اقتصاديًا.

توصيات الشمول يف ريادة األعمال
 .1توفري خدمات وبرامج وإرشادات وشبكات مهنية فعل ّية
وإلكرتونية من خالل منصة تربط رواد ورائدات األعمال مع ذوي
اخلربة يف اجملال لرفع الوعي املايل والتجاري وإلكسابهم اخلربة
وتعزيز الثقة املعرفية لديهم لدعمهم يف إنشاء مشاريعهم.
اجلهة املسؤولة :الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة وبنك
التنمية االجتماعية.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة وصول النساء للشبكات املهنية والربامج
واملبادرات حول إنشاء نشاط جتاري وريادة األعمال.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة املنشآت النسائية بحلول .2030

 .2تأهيل رواد ورائدات األعمال بالتساوي وتشجيعهم لبناء
قدراتهم ودعمهم إلنشاء مشاريعهم والوصول للسوق احمللي
والدويل ،وتسهيل انتقالهم إىل التجارة اإللكرتونية.
اجلهة املسؤولة :الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة وبنك
التنمية االجتماعية.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة املنشآت يف السوق احمللي والدويل
بحسب اجلنس والقطاع ،نسبة املنشآت التي انتقلت إىل التجارة اإللكرتونية
أو أضافت التجارة اإللكرتونية إىل نشاطها بحسب اجلنس والقطاع.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة املنشآت النسائية بحلول .2030

 .3حتفيز وتشجيع املستثمرين واملستثمرات على دمج العوامل
اجلندرية يف حتاليل االستثمار ومتويل املشاريع ذات الكفاءة
اململوكة للنساء بهدف دعم قدرة وصول النساء إىل رأس املال
بنسب أعلى.

اجلهة املسؤولة :وزارة التجارة واالستثمار.
النتائج املرغوبة :توحيد تعريف الشركات النسائية أو الشركات اململوكة
للنساء ً
وفقا للمعايري الدولية حتى توحد املعايري واملؤشرات اخلاصة
مبشاركة املرأة اقتصاديًا.

 .6تأهيل الكادر التعليمي لتعليم ريادة األعمال يف املدارس،
وتوفري برامج تعليمية عالية اجلودة وتطوير املناهج بحيث تعزز
تعليم ريادة األعمال منذ النشأة.
اجلهة املسؤولة :الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة وبنك
التنمية االجتماعية بالتعاون مع وزارة التعليم.
مؤشرات األداء والقياس :عدد املدارس التي تشمل مناهجها تعليم ريادة
األعمال.
النتائج املرغوبة :رفع نسبة رائدات ورواد األعمال من خالل توعية الطالب
والطالبات مبجال ريادة األعمال.

 .7حتفيز القطاعني اخلاص واحلكومي على رصد مشاركة املرأة
يف جميع النشاطات واخلدمات اخملتصة بريادة األعمال ورفع
تعرف عن عدد الرائدات والرواد ومشاريعهم
تقارير سنوية ّ
وأجورهم واحتياج سوق العمل ملشاريع معينة والقيام بدراسات
لسد الفجوات يف مشاركة املرأة يف جمال ريادة األعمال.
اجلهة املسؤولة :وزارة التجارة واالستثمار والهيئة العامة للمنشآت
الصغرية واملتوسطة وبنك التنمية االجتماعية.
مؤشرات األداء والقياس :نسبة رائدات ورواد األعمال حسب اجلنس
والقطاع ،متوسط األجر الشهري لرواد ورائدات األعمال ،عدد املنشآت
حسب اجلنس والقطاع.
النتائج املرغوبة :املساهمة يف الشفافية وحتديد الفجوات بني اجلنسني
خللق سياسات تدعم املساواة وتضييق الفجوة بني اجلنسني يف جمال
ريادة األعمال.

اجلهة املسؤولة :الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة وبنك
التنمية االجتماعية ورجال وسيدات األعمال.
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املرفقات
مرفق 1

جدول  1 .1مؤشرات األداء الرئيسية لقياس التوصيات
الناجتة عن سلسلة احلوارات الوطنية

الشمول يف صنع القرار
املؤشر

القيمة

تاريخ النشر

املصدر

نسبة املقاعد التي تشغلها
السعوديات يف جملس الشورى
وجمالس البلدية لعام  2017من
إجمايل املقاعد

جملس الشورى:
20 %
جمالس البلدية:
1.2 %

2019

الهيئة العامة لإلحصاء :مؤشرات
أهداف التنمية املستدامة
https://www.stats.gov.sa/ar/985

نسبة السعوديات يف املناصب
اإلدارية العليا واملتوسطة اخلاضعات
ألنظمة ولوائح اخلدمة املدنية لعام
 2018من إجمايل السعوديني الذين
يشغلون املناصب اإلدارية العليا
واملتوسطة اخلاضعني ألنظمة
ولوائح اخلدمة املدنية

3.29%

2019

نسبة السعوديات املشرعات
واملديرات ومديرات األعمال
اخلاضعات ألنظمة ولوائح التأمينات
االجتماعية من إجمايل املشرعون
واملديرون ومديرو األعمال
السعوديني اخلاضعني ألنظمة
ولوائح التأمينات االجتماعية

27.5%

2020

نسبة مشاركة السعوديات (10
سنوات فأكرث) يف التدريب بالعمل
من إجمايل السعوديني املتدربني
بالعمل

20%

2017

املصروفات احلكومية اخملصصة
لألبحاث من إجمايل الناجت احمللي

0.8%

2013

نسبة الباحثات من جمموع
الباحثني

23.2%

2013

الهيئة العامة لإلحصاء :مؤشرات
أهداف التنمية املستدامة
https://www.stats.gov.sa/ar/985

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
التعليم والتدريب
https://www.stats.gov.sa/ar/903

معهد يونسكو لإلحصاء:
http://uis.unesco.org/en/country/
sa?theme=science-technology-and-innovation

*قد تكون البيانات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة

معهد يونسكو لإلحصاء:

http://uis.unesco.org/en/country/
sa?theme=science-technology-and-innovation
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الشمول يف صنع القرار
املؤشر

القيمة

عدد األبحاث الصادرة عن مراكز
األبحاث التي تساهم يف رسم
السياسات املرتبطة باملساواة
بني اجلنسني

غري متاح*

عدد األبحاث الصادرة املنشورة
يف اجملالت األكادميية العاملية
املعنية باالقتصاد واملشاركة
االقتصادية للمرأة

غري متاح*

نسبة اإلناث اىل الذكور يف التطور
الوظيفي

غري متاح*

تاريخ النشر

املصدر

الشمول يف سوق العمل
تاريخ النشر

املصدر

املؤشر

القيمة

معدل النمو السنوي لنصيب
الفرد العامل من الناجت احمللي
احلقيقي لعام 2018

- 2.65%

2019

الدخل القومي اإلجمايل املقدر
للمرأة الواحدة يف اململكة
العربية السعودية

$18,166

2019

معدل املشاركة يف القوى العاملة
للسكان السعوديات ( )15سنة
فأكرث من إجمايل السكان السعوديات
يف سن العمل ( 15سنة فأكرث)

26%

2020

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020

الفجوة بني اجلنسني من حيث
معدل املشاركة للسكان
السعوديني ( )15سنة فأكرث

40%

2020

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020

معدل التشغيل للسكان السعوديات
( )15سنة فأكرث من إجمايل قوة
العمل النسائية السعودية

71.8%

2020

معدل البطالة للسكان السعوديات
( )15سنة فأكرث من إجمايل قوة
العمل النسائية السعودية

28%

2020

الهيئة العامة لإلحصاء :مؤشرات
أهداف التنمية املستدامة:
https://www.stats.gov.sa/ar/985

تقرير التنمية البشرية:
http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2019.pdf

https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

*قد تكون البينات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0
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الشمول يف سوق العمل
تاريخ النشر

املؤشر

القيمة

التوزيع النسبي للمتعطالت
السعوديات االتي مل يسبق لهن
العمل ( )15سنة فأكرث من إجمايل
املتعطالت السعوديات

98%

2020

التوزيع النسبي للمتعطالت
السعوديات احلاصالت على درجة
بكالوريوس من إجمايل املتعطالت
السعوديات

72%

2020

متوسط األجر الشهري للموظفات
السعوديات يف عملهن الرئيسي
( )15سنة فأكرث

SR 9,088

2020

الفجوة بني اجلنسني من حيث
متوسط األجر الشهري للموظفني
السعوديني ( )15سنة فأكرث

SR 1,553

2020

متوسط ساعات العمل إلجمايل
املوظفات يف عملهن الرئيسي
( )15سنة فأكرث

40.8

2020

الفجوة بني اجلنسني من حيث
متوسط ساعات العمل إلجمايل
املوظفني ( )15سنة فأكرث

2.5

2020

إجمايل نسبة السعوديات الباحثات
عن عمل من إجمايل السعوديني
الباحثني عن عمل

82%

2020

إجمايل نسبة املوظفات السعوديات
اخلاضعات ألنظمة ولوائح اخلدمة
املدنية من إجمايل املوظفني
السعوديني اخلاضعني ألنظمة
ولوائح اخلدمة املدنية

41%

2020

إجمايل نسبة املوظفات السعوديات
اخلاضعات ألنظمة ولوائح التأمينات
االجتماعية من إجمايل املوظفني
السعوديني اخلاضعني ألنظمة
ولوائح التأمينات االجتماعية

32%

2020

املصدر
الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

*قد تكون البيانات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0
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الشمول يف سوق العمل
تاريخ النشر

املؤشر

القيمة

إجمايل نسبة املوظفات السعوديات
يف القطاع العام من إجمايل
املوظفني السعوديني يف القطاع
العام

38%

2020

إجمايل نسبة املوظفات
السعوديات يف القطاع اخلاص
من إجمايل املوظفني السعوديني
يف القطاع اخلاص

33%

2020

نسبة املتقاعدات ملن بلغ ال60
عامًا من إجمايل املتقاعدين الذين
بلغوا سن ال 60عامًا

14%

2020

نسبة مشاركة السعوديات
اخلاضعات ألنظمة ولوائح التأمينات
االجتماعية ،حسب اجملموعات
الرئيسية للمهن من إجمايل
السعوديني اخلاضعني ألنظمة
ولوائح التأمينات االجتماعية حسب
اجملموعات الرئيسية للمهن

االختصاصيون يف
اجملاالت العلمية
والفنية واإلنسانية:
34%
املهن الكتابية:
43%
مهن البيع48% :

املصدر
الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية للربع الثاين 2020
https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/
Open_Data_Library?locale=en_US

2020

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

عدد أيام إجازة األمومة املدفوعة
األجر

70

-

املادة  151من نظام العمل
السعودي

عدد أيام اإلجازة األبوية
املدفوعة األجر

3

-

املادة  113من نظام العمل
السعودي

نسبة الشابات ( )29-15عامًا
الغري مشاركات يف سوق العمل
أو التعليم أو التدريب من إجمايل
الشباب الغري مشاركني يف سوق
العمل أو التعليم أو التدريب

45%

2018

تكامل (بيانات مستوحاة من الهيئة
العامة لإلحصاء :إحصاءات سوق
العمل الربع األول من )2018

*قد تكون البيانات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة
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الشمول يف سوق العمل
تاريخ النشر

املؤشر

القيمة

التوزيع النسبي خلريجات التعليم
العايل ،نسبة إىل الطالب اخلريجني
( 18سنة فأكرث)

53.2%

2020

نسبة خريجات التعليم العايل،
حسب جمال الدراسة من إجمايل
اخلريجني حسب جمال الدراسة

جمال التعليم:
73%
جمال اخلدمات:
68%
(58% :)STEM

2018-2017

املصدر
الهيئة العامة لإلحصاء :تقرير
اليوم العاملي للمرأة:
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0

العلوم االجتماعية
نسبة السعوديات الباحثات عن
السلوكية92% :
عمل ،حسب التخصص من إجمايل
السعوديني الباحثني عن عمل حسب العلوم الرتبوية
وإعداد املعلمني:
التخصص
92%
(80% :)STEM

وزارة التعليم:

https://departments.moe.gov.sa/
Statistics/Educationstatistics

الهيئة العامة لإلحصاء :تقرير
اليوم العاملي للمرأة

https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0

2020

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

نسبة النساء املعيالت من
إجمايل السكان املعيلني**

5%

2010

نسبة صاحبات األعمال السعوديات
العامالت حلسابهم اخلاص من
إجمايل أصحاب األعمال السعوديني
العاملني حلسابهم اخلاص

6%

2010

متوسط رواتب التقاعد الشهرية،
حسب اجلنس

غري متاح*

الهيئة العامة لإلحصاء :تعداد
السكان واملساكن:
https://www.stats.gov.sa/ar/13

الهيئة العامة لإلحصاء :تعداد
السكان واملساكن:
https://www.stats.gov.sa/ar/13

*قد تكون البيانات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة
** املعيلة أي رئيسة األسرة
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الشمول يف سوق العمل
املؤشر

القيمة

نسبة النساء الراغبات يف
املشاركة يف سوق العمل
بحسب العوائق والتحديات التي
تواجههن

غري متاح*

عدد األشخاص املشاركني يف
سوق العمل املسؤولني عن
رعاية شخص كبري يف السن أو
ذوي احتياجات خاصة ،حسب
اجلنس

غري متاح*

عدد األمهات واآلباء املشاركني يف
سوق العمل

غري متاح*

املزايا املصاحبة لألجور يف القطاع
اخلاص ،حسب اجلنس

غري متاح*

معدل استمرار املوظفني
واملوظفات يف شركات القطاع
اخلاص

غري متاح*

نسبة املوظفات حسب املنصب
والقطاع واجلنسية

غري متاح*

تاريخ النشر

املصدر

*قد تكون البيانات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة
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الشمول املايل
املؤشر
نسبة النساء الالتي ميتلكن أراضي
زراعية ،لعام  2017من إجمايل
السكان الذين ميلكون أراضي زراعية

القيمة
0.28%

تاريخ النشر
2019

املصدر
الهيئة العامة لإلحصاء :مؤشرات
أهداف التنمية املستدامة:
https://www.stats.gov.sa/ar/985

حصة النساء بني املالك وأصحاب
احلقوق يف األراضي الزراعية،
بحسب نوع احليازة لعام 2017

مملوكة3690 :
مستأجرة
ومملوكة18 :

2019

نسبة متلك السكان السعوديات
لصكوك األراضي من إجمايل السكان
السعوديني الذين ميلكون صكوك
األراضي

سكنية 18.3%:
جتارية16.4% :

2018

نسبة متلك السكان السعوديات
لألوراق املالية من إجمايل السكان
السعوديني الذين ميلكون أوراق
مالية

أسهم3.2% :
سندات0.008% :
احملافظ
االستثمارية15% :

2018

نسبة النساء الالواتي ال ميتلكن
حسابات مصرفية من إجمايل السكان
الذين ال ميلكون حسابات مصرفية
يف اململكة العربية السعودية

60%

2018

مؤسسة امللك خالد اخلريية:
الشمول املايل يف اململكة العربية
السعودية:

الفجوة بني اجلنسني من حيث
ملكية احلسابات املصرفية

22%

2018

مؤسسة امللك خالد اخلريية:
الشمول املايل يف اململكة العربية
السعودية:

نسبة املدخرات السعوديات من
إجمايل السكان السعوديات

41%

2018

مؤسسة امللك خالد اخلريية:
الشمول املايل يف اململكة العربية
السعودية:

التوزيع النسبي للسكان
السعوديات للفئة العمرية (-15
 )34الالتي لديهن دخل شهري
ويقمن بادخار جزء منه

50.2%

2020

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح تنمية
الشباب السعودي:

الهيئة العامة لإلحصاء :مؤشرات
أهداف التنمية املستدامة:
https://www.stats.gov.sa/ar/985

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
النوع االجتماعي
https://www.stats.gov.sa/ar/1039

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
النوع االجتماعي:
https://www.stats.gov.sa/ar/1039

https://kkf.org.sa/media/ipuh5olx/2-financial-inclusion-in-saudi-arabia-2018.pdf

https://kkf.org.sa/media/ipuh5olx/2-financial-inclusion-in-saudi-arabia-2018.pdf

https://kkf.org.sa/media/ipuh5olx/2-financial-inclusion-in-saudi-arabia-2018.pdf

*قد تكون البيانات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة

https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0
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الشمول املايل
تاريخ النشر

املؤشر

القيمة

نسبة السعوديات الالتي قمن
بشراء منتجات مالية (األسهم
والتأمني) عن طريق اإلنرتنت من
إجمايل النساء السعوديات اللواتي
قمن بالشراء عن طريق اإلنرتنت

0.55%

2019

نسبة السعوديات الالتي قمن
باستخدام بطاقة االئتمان
كوسيلة الدفع عند شراء السلع
واخلدمات عن طريق اإلنرتنت من
إجمايل النساء السعوديات اللواتي
قمن بالشراء عن طريق اإلنرتنت

30%

2019

نسبة السعوديات الالتي قمن
باستخدام بطاقة الصراف اآليل أو
التحويل املصريف اإللكرتوين كوسيلة
الدفع عند شراء السلع واخلدمات
عن طريق اإلنرتنت من إجمايل النساء
السعوديات اللواتي قمن بالشراء
عن طريق اإلنرتنت

13%

2019

نسبة املوظفات يف القطاع
املصريف من إجمايل املوظفني
يف القطاع املصريف

15.9%

2019

التوزيع النسبي للسكان السعوديات
للفئة العمرية ( )34-15الالتي
لديهن دخل شهري ،حسب القدرة
على إدارة الشؤون املالية

ممتازة16% :
جيدة57% :
متوسطة25% :
سيئة2.4% :

2020

نسبة القروض االستهالكية
وقروض البطاقات االئتمانية،
حسب اجلنس

غري متاح*

املصدر
الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد
https://www.stats.gov.sa/ar/952

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد
https://www.stats.gov.sa/ar/952

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد
https://www.stats.gov.sa/ar/952

مؤسسة النقد العربي السعودي:
http://www.sama.gov.sa/en-US/
EconomicReports/AnnualReport/
Annual_Report_55th-EN.pdf

*قد تكون البيانات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح تنمية
الشباب السعودي
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0
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الشمول الرقمي
تاريخ النشر

املؤشر

القيمة

نسبة انتشار خدمات النطاق
العريض عرب شبكات االتصاالت
الثابتة على مستوى املساكن

33%

2019

نسبة انتشار خدمات النطاق
العريض عرب شبكات االتصاالت
املتنقلة على مستوى السكان

88%

2019

نسبة املنازل املتصلة بشبكات
األلياف الضوئية يف املناطق
احلضرية

53%

2019

نسبة تغطية خدمات النطاق
العريض الالسلكي عايل السرعة
يف القرى والهجر

48%

2019

نسبة السعوديات البالغات الالتي
ميتلكن هاتف متنقل من إجمايل
النساء السعوديات

95%

2019

نسبة السعوديات الالتي
يستخدمن الهاتف املتنقل من
إجمايل النساء السعوديات

95%

2019

نسبة السعوديات الالتي
يستخدمن احلاسوب من إجمايل
النساء السعوديات

42%

2019

املصدر
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات:
تقرير األداء لقطاع االتصاالت وتقنية
املعلومات الربع األول لعام 2019
https://www.mcit.gov.sa/ar/standard-indicators/99050

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات:
تقرير األداء لقطاع االتصاالت وتقنية
املعلومات الربع األول لعام 2019
https://www.mcit.gov.sa/ar/standard-indicators/99050

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات:
التقرير السنوي للوزارة 2019
https://www.mcit.gov.sa/ar/publications

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات:
التقرير السنوي للوزارة 2019
https://www.mcit.gov.sa/ar/publications

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد
https://www.stats.gov.sa/ar/952

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد
https://www.stats.gov.sa/ar/952

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد
https://www.stats.gov.sa/ar/952

*قد تكون البيانات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة
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الشمول الرقمي
تاريخ النشر

املؤشر

القيمة

نسبة السعوديات الالتي ميتلكن
بريد إلكرتوين من إجمايل النساء
السعوديات

76%

2019

نسبة مشاركة السعوديات
اخلاضعات ألنظمة ولوائح التأمينات
االجتماعية يف قطاع االتصاالت
واملعلومات من إجمايل السعوديني
اخلاضعني ألنظمة ولوائح التأمينات
االجتماعية يف قطاع االتصاالت
واملعلومات

20%

2020

إجمايل نسبة خريجات ()STEM
الباحثات عن عمل من إجمايل خريجي
( )STEMالباحثني عن عمل***

80%

2020

نسبة استخدام السعوديات
لإلنرتنت من إجمايل النساء
السعوديات

85%

2019

متوسط النسبة املئوية للنساء
السعوديات اللواتي تتوافر لديهن
مهارات احلاسوب من إجمايل
النساء السعوديات

34%

2019

نسبة السعوديات الالتي ال
يستخدمن احلاسوب بسبب نقص
املعرفة أو املهارات الالزمة
الستخدامه من إجمايل النساء
السعوديات

28%

2019

نسبة مشاركة السعوديات (10
سنوات فأكرث) يف التدريب التقني
من إجمايل السعوديني املشرتكني
يف التدريب التقني

33%

2017

نسبة اخلريجات من تخصصات
( )STEMمن إجمايل اخلريجني من
تخصصات ()STEM

58%

2020

املصدر
الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد
https://www.stats.gov.sa/ar/952

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :إحصاءات
سوق العمل للربع األول 2020
https://www.stats.gov.sa/ar/815-0

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح نفاذ
استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت
لألسر واألفراد:
https://www.stats.gov.sa/ar/952

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد
https://www.stats.gov.sa/ar/952

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد
https://www.stats.gov.sa/ar/952

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
التعليم والتدريب:
https://www.stats.gov.sa/ar/903

الهيئة العامة لإلحصاء :تقرير اليوم
العاملي للمرأة:
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0

*قد تكون البيانات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة
*** تخصصات ( )STEMاحملسوبة يف القيمة :علوم احلياة الطبيعية ،العلوم الفيزيائية ،الرياضيات واإلحصاء ،تكنولوجيا
املعلومات واحلاسب ،الهندسة واملهن الهندسية ،العمارة والبناء ،البيطرة ،الزراعة ،الصحة.
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الشمول الرقمي
تاريخ النشر

املؤشر

القيمة

نسبة اخلريجات من تخصصات
( ،)STEMبحسب التخصص

تكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات:
34.1%
الفيزياء30.7% :

2020

نسبة السعوديات الالتي يستخدمن
اإلنرتنت لشراء السلع واخلدمات
من إجمايل النساء السعوديات
املستخدمات لإلنرتنت

46%

2019

نسبة تنفيذ السعوديات ملعامالت
حكومية عن طريق اإلنرتنت
من إجمايل النساء السعوديات
املستخدمات لإلنرتنت

18%

2019

نسبة املدارس التي تتمتع
بإمكانية الوصول إىل اإلنرتنت
ألغراض تعليمية

100%

2018

نسبة املدارس التي تتمتع
بإمكانية الوصول إىل حواسيب
ألغراض التعليم

100%

2018

مؤشرات تقنية املعلومات
واالتصاالت للنساء حسب احلالة
التعليمية

غري متاح*

إجمايل نسبة املشاركات يف
الشركات واملنظمات املعنية
بتصميم وتطوير التقنيات الرقمية

غري متاح*

املصدر
الهيئة العامة لإلحصاء :تقرير اليوم
العاملي للمرأة:
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد:
https://www.stats.gov.sa/ar/952

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
نفاذ استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت لألسر واألفراد:
https://www.stats.gov.sa/ar/952

الهيئة العامة لإلحصاء :موشرات
أهداف التنمية املستدامة
https://www.stats.gov.sa/en/985

نسبة النساء االتي تعرضن إىل
التنمر والتحرش اإللكرتوين

الهيئة العامة لإلحصاء :موشرات
أهداف التنمية املستدامة
https://www.stats.gov.sa/en/985

غري متاح*

*قد تكون البيانات متاحة ولكنها مل تنشر للعامة
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الشمول يف ريادة األعمال
تاريخ النشر

املصدر

املؤشر

القيمة

عدد السجالت التجارية اجلديدة
التي مت إصدارها للنساء

127,000

2017

نسبة املنشآت النسائية من
إجمايل املنشآت

32%

2019

الهيئة العامة للمنشآت الصغرية
واملتوسطة

نسبة مشاركة املرأة بربامج
ومبادرات منشآت

43%

2019

الهيئة العامة للمنشآت الصغرية
واملتوسطة

نسبة املوظفات السعوديات،
حسب حجم املنشأة من إجمايل
املوظفني السعوديني حسب
حجم املنشأة

متناهية الصغر:
45%
صغرية 46%:
متوسطة 39%:
كبرية 21%:

2018

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
املنشآت الصغرية واملتوسطة

إجمايل نسبة مشاركة النساء يف
املراحل املبكرة يف جمال ريادة
األعمال من إجمايل املشرتكني
يف املراحل املبكرة يف جمال
ريادة األعمال

14.7%

2020 - 2019

معدل ملكية النساء للمنشآت
الناضجة من إجمايل ملكية
املنشآت الناضجة

3.7%

2020 - 2019

نسبة املوظفات يف املنشآت
املبتكرة من إجمايل املوظفني
يف املنشآت املبتكرة

59%

2020

نسبة رواد ورائدات األعمال،
حسب القطاع

غري متاح*

نسبة املنشآت النسائية ،حسب
القطاع على مستوى السوق
احمللي والدويل

غري متاح*

األمم املتحدة:
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20230SDGs_English_Report972018_FINAL.pdf

https://www.stats.gov.sa/ar/919

تقرير املرصد العاملي لريادة
األعمال:
https://www.gemconsortium.org/
report

تقرير املرصد العاملي لريادة
األعمال:
https://www.gemconsortium.org/
report

الهيئة العامة لإلحصاء :تقرير اليوم
العاملي للمرأة
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0
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الشمول يف ريادة األعمال
املؤشر

القيمة

التوزيع النسبي للسكان
السعوديني للفئة العمرية (-15
 )34أصحاب املشاريع اخلاصة
حسب سبب التأسيس واجلنس

غري متاح*

التوزيع النسبي للسكان
السعوديني للفئة العمرية
( )34-15أصحاب املشاريع
اخلاصة الذين واجهوا عقبات
أثناء تأسيس املشروع ،حسب
العقبات واجلنس

غري متاح*

التوزيع النسبي للسكان
السعوديني للفئة العمرية (-15
 )34أصحاب املشاريع اخلاصة
الذين واجهوا حتديات أثناء تطوير
املشروع ،حسب التحديات
واجلنس

غري متاح*

التوزيع النسبي للسكان
السعوديني للفئة العمرية (-15
 )34أصحاب املشاريع اخلاصة
حسب الدعم الذي يحتاجونه
لتطوير مشروعاتهم وحسب
اجلنس

غري متاح*

التوزيع النسبي للسكان
السعوديني للفئة العمرية (-15
 )34أصحاب املشاريع اخلاصة
حسب تواصلهم مع اجلهات
التمويلية وحسب اجلنس

غري متاح*

التوزيع النسبي للسكان
السعوديني للفئة العمرية (-15
 )34أصحاب املشاريع اخلاصة
حسب استفادتهم من برامج
الدعم التي تقدمها اجلهات
التمويلية وحسب اجلنس

غري متاح*

تاريخ النشر

املصدر
الهيئة العامة لإلحصاء :مسح تنمية
الشباب السعودي
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح تنمية
الشباب السعودي
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح تنمية
الشباب السعودي
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح تنمية
الشباب السعودي
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح تنمية
الشباب السعودي
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح تنمية
الشباب السعودي
https://www.stats.gov.sa/ar/1046-0
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الشمول يف ريادة األعمال
تاريخ النشر

املصدر

املؤشر

القيمة

نسبة املنشآت النسائية التي
تستخدم األنظمة واخلدمات
اإللكرتونية حسب حجم املنشأة
والنشاط االقتصادي

غري متاح*

الهيئة العامة لإلحصاء :مسح
املنشآت الصغرية واملتوسطة

متوسط أجور املوظفات يف
املنشآت الصغرية واملتوسطة

غري متاح*

تقرير الهيئة العامة للمنشآت
الصغرية واملتوسطة :الربع الثاين
2020

حجم التمويل للمنشآت الصغرية
واملتوسطة النسائية

غري متاح*

تقرير الهيئة العامة للمنشآت
الصغرية واملتوسطة :الربع الثاين
2020

معدل دخول املنشآت الصغرية
واملتوسطة النسائية للسوق

غري متاح*

تقرير الهيئة العامة للمنشآت
الصغرية واملتوسطة :الربع الثاين
2020

نسبة استحواذ الشركات النسائية
للعقود احلكومية

غري متاح*

نسبة مشرتيات الشركات من
املوردات النساء

غري متاح*

عدد املدارس التي تشمل
مناهجها تعليم ريادة األعمال

غري متاح*

https://www.stats.gov.sa/ar/919
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