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الهدف
من التقرير
تم إعداد هذا التقرير بهدف تسليط الضـــوء على
وعالميا ،وأبرز
محليا
مشاركة المرأة في سوق العمل،
ً
ً
التحديــــات التي تواجهها ،ودور رؤية المملكة ()2030
في دعـــم وتمكين المرأة.
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المرأة بين
الماضي والحاضر
الماضي

في العصور الماضية
كــانت المرأة تتولى شؤون الزراعة واإلنتــاج وإعداد
الطعــام ألسرتها ،ومع مرور السنوات وظهور الثورة
الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع
عشر ،غيرت تلك الثورة طبيعة العمل في بعض دول العالم
وأصبح النساء يعملن خارج المنزل ،وخالل الحرب العالمية
جنودا
ونتيجة لغياب نسبة كبيرة من الذكور باعتبارهم
الثانية
ً
ً

في الحرب ،زادت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل
لدعم وإعالة أسرهن.

في عام 1856مـ

في شوارع مدينة نيويورك األمريكية خرج آالف النساء
جبرن على
لالحتجاج على الظروف الالإنسانية التي كن ُي َ

العمل فيها ،وعلى الرغم من أن الشرطة قد عملت
على تفريق المظاهرات ،فقد نجحت المسيرة في دفع
المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشاكل المرأة العاملة
على جداول األعمال اليومية ،لتبرز كقضايا ملحة البد من
النظر فيها ومعالجتها.
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لماذا  8مارس هو
يوم المرأة العالمي؟
في عام 1908مـ
في  8مارس 1908م خرج اآلالف من عامالت النسيج
للتظاهر في شوارع نيويورك ،لكن هذه المرة وهن يحملن
تعبير رمزي لحركتهن
الخبز اليابس وباقات الورود ،في
ٍ
االحتجاجية؛ حيث ترمز الوردة إلى الحب والتعاطف
والمساواة ،ويرمز الخبز إلى حق العمل والمساواة فيه.
وطالبن في تلك المسيرة بكافة الحقوق األساسية للمرأة،
بما في ذلك الحق السياسي والمساواة في ظروف
العمل.
وبمرور الوقت وتعاقب األحداث ،تم االحتفال في هذا
تخليدا لتلك التظاهرات النسوية التي حدثت في
التاريخ
ً
ذلك اليوم ،واندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا وبقية دول
العالم إلى أن تم تبني يوم المرأة على الصعيد العالمي ،بعد
أن وجدت التجربة الصدى اإليجابي في الواليات المتحدة
األمريكية.
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نساء أحدثن التغيير
بدخولهن مجاالت جديدة

لمعرفة المزيد
اضغط هنا

Ada
Lovelace

Elizabeth
Blackwell

أول مبرمجة كمبيوتر
في العالم

أول امرأة تحصل على
شهــادة طبية في أمريكــا،
وأول امـــرأة يتم تسجيلهـــا
في المجلس الطبي الـعام

 1842مـ

 1849مـ

Arabella
Mansfield

Mary
Kies

أول محامية في الواليات
المتحدة األمريكية

أول امرأة تحصل
على براءة اختراع في
أمريكا

 1869مـ

Raymonde
de Laroche
أول امرأة تحصل على
رخصة قيادة طائرة

 1910مـ

Sirimavo
Bandaranaike

رئيســــة وزراء سريــالنكــــا
أصبحــت أول رئيســة وزراء
حكوميـــة غير وراثيــة في
العالم
 1960مـ

 1908مـ

Khertek
Anchimaa
Toka

رئيســـة جمهوريــة توفــــا
الشعبيــــة ,أصبحــــت أول
رئيســة دولــة منتخبة في
العالم
 1940مـ

Valentina
Tereshkova

أول امرأة سافرت إلى
الفضاء

 1963مـ
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الحاضر...
في يومنا الحالي ،لم يقتصر عمل المرأة في مجاالت
محددة ،بل أصبح لها دور كبير في التنمية االقتصادية
واالجتماعية في كل دولة ،وأصبحت اآلن تعمل في
العديد من المجاالت التي كانت مقتصرة فقط على الرجل
وتميزت بها.
أحد هذه المجاالت هي الطب والمحاماة وغيرها ،وتبين
ً
دخال للمرأة في
الدراسة التالية أعلى خمس وظائف
الواليات المتحدة عام 2018م.

رئيسة تنفيذية

عدد النساء

313,000

متوسط الدخل األسبوعي

 1،920دوالر

األرباح السنوية المقدرة

 99،840دوالر

صيدالنية

عدد النساء

147،000

متوسط الدخل األسبوعي

 1،834دوالر

األرباح السنوية المقدرة

 95،368دوالر

ممرضة

عدد النساء

129،000

متوسط الدخل األسبوعي

 1،832دوالر

األرباح السنوية المقدرة

 95،264دوالر

جراحة
طبيبة ّ /
عدد النساء

352،000

متوسط الدخل األسبوعي

 1،759دوالر

األرباح السنوية المقدرة

 91،468دوالر

محامية

عدد النساء

33،7000

متوسط الدخل األسبوعي

 1،753دوالر

األرباح السنوية المقدرة

 95،264دوالر

Source: : https://www.cnbc.com/2018/08/29/the-15-best-paying-jobs-for-women-in-2018.html
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أبرز العقبـات التي تواجه
المـرأة في سوق العمـل
هناك الكثير من العقبات قد تعيق بعض النساء من إكمالها
أو تفوقها أو حتى دخولها في سوق العمل  ،وأبرزها هي:

01
الحمل واإلنجاب
خوفا
تخشى العديد من النساء من تكوين أسرة واإلنجاب
ً
فوفقا لصحيفة
من أن يؤثر ذلك على حياتهن المهنية.
ً
الجارديان؛ فإن حوالي  50،000امرأة في السنة يفقدن
وظائفهن نتيجة الحمل أو اإلنجاب.
ً
عائقا لها هي إجازات األمومة
وأحد هذه األسباب التي تعبر
التي تعتبر أحد الحقوق األساسية لها ،حيث يتفاوت االهتمام
بها من دولة ألخرى ،فغالبية الدول األوروبية تقدم فترات
ً
نسبيا ،بالمقارنة مع غيرها
إجازة وضع مدفوعة األجر طويلة
من الدول.

متوسط طول اإلجازة المدفوعة حسب المنطقة
إجازة األمومة

421
أوروبا

يوم

98

يوم

ً
عالميا

276

يوم

OECD

91

421
يوم

276

91

70
يوم

87
يوم

98
يوم

98
يوم

آسيا

أوروبا

دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
”“OECD

أمريكا الالتينية

شرق آسيا

جنوب آسيا

افريقيا

ً
عالميا

يوم

يوم

يوم

إجازة األبوة

5

10
أيام

56

5

3
أيام

8
أيام

3
أيام

5
أيام

آسيا

أوروبا

دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
”“OECD

أمريكا الالتينية

شرق آسيا

جنوب آسيا

افريقيا

ً
عالميا

أيام

يوم

أيام

صحيفة الجارديانSource: :
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02
عدم المساواة بين الجنسين
المطالبة بالمساواة في األجر تعتبر أحد أكثر القضايا التي
تطـــالب بها المــــرأة ،حيــــث تشيـــر اإلحصــــاءات إلى أن
ا

$0.76

$1.00

سنتا مقابل دوالر للرجل” .وأحد أسباب
“النساء يكسبن ً 76

هذه الفجوة هو تأخر دخول المرأة إلى المهن العليا  -مثل
القانون والطب  -في معظم البلدان؛ بسبب حرمانها من
االلتحاق بالجامعات وتأهيلها للحصول على درجات علمية.

يوضح الرسم البياني التالي نسبة زيادة رواتب الذكور عن رواتب
اإلناث بوظائف الدوام الكامل في الدول المتقدمة
نسبة زيادة رواتب الذكور عن رواتب اإلناث

جنوب كوريا

+ 36.6%

اليابان

+ 26.6%

هولندا

+ 20.5%

تركيا

+ 20.1%

كندا

+ 19.2%

استراليا

+ 18.0%

أمريكا

+ 17.9%

بريطانيا

+ 17.5%

السويد

+ 15.1%

فرنسا

+ 13.4%

المانيا

+ 12.8%

ايرلندا

+ 11.6%

ايطاليا

+ 11.1%

اسبانيا

+ 8.6%

نيوزيلندا

+ 5.6%

Statista, Data: OECD
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كذلك الوظــــائف التقنيـــة مازال الرجــــل يسيطـــر
عليهـــا حتى اآلن!
بالرغم من ارتفاع نسبة النساء في القوى العاملة بالواليات
ً
تدريجيــا إلى  % 46.8على مدار العقــود الماضية.
المتحدة

يوضح الرسم البياني أدناه النسبة المئوية للموظفات في
القوى العاملة في الشركات التقنية الكبرى

الوظائف التقنية

Tech jobs

الوظائف القيادية

Leadership jobs

مجموع الوظائف اآلخرى

Other jobs

20%

80%

21%

79%

20%

80%

26%

74%

27%

73%

31%

69%

23%

77%

22%

78%

29%

71%

30%

70%

32%

68%

36%

64%

18%

82%

17%

83%

21%

79%

33%

76%

38%

62%

38%

62%

0

100%

30%

70%

26%

74%

47%

53%

40%

60%

47%

53%

Statista, Data: March 8, 2019
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03
التحرش في بيئة العمل
في عام 2017م  ،انطلقــــت حملـــة بمسمـى #Metoo

ً
عالميا بهدف استنكار التحرش
بمنصات التواصل االجتماعي
في بيئة العمل ،وقد القت شعبية كبيرة حيث شارك
العديد من النساء حول العالم تجاربهم وما مروا به .وقد تم
ً
قانونيا للمطالبة بحقوقهم.
توعيتهم
وفي عام 2018م  ,زادت نسبة الشكاوى المرفوعة عن
التحرش بالعمل ،حيث تلقت لجنة مساواة فرص العمل في
الواليات المتحدة *) (EEOCأكثر من  7500شكــوى عن
التحرش في العمل والمطالبة بحقوقهم.
)(the U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC

لمعرفة المزيد
اضغط هنا

Source: www.ncsl.org/research/labor-and-employment/sexual-harassment-in-the-workplace.aspx
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رؤية 2030
وتمكين المرأة

ماذا قالت الرؤية
عن مشـاركة المرأة
في سوق العمل؟

مهما من عناصر
عنصرا
“إن المرأة السعودية تعد
ً
ًّ

ا

قوتنـــا التي لم نكن نحسن استغاللهـا حتى وقت
قريب ،مع إن اإلناث يمثلن مــــا يزيد على 50%
من مجمل الخريجين الجامعيين في المملكة.
لذلك فإننا سنخصص استثمــارات كبيرة من أجل
تنمية مواهـــــب المرأة السعوديـــة واستثمـار
طاقاتها ،وتمكينها من الحصـــول على الفرص
المناسبة ،وبالتالي اإلسهام في تنمية مجتمعنا
واقتصادنا”.

لمشاهدة ملف الرؤية
Source : www.vision2030.sa
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الهدف االستراتيجي
رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل
كبيرا من اهتمام رؤية المملكة 2030؛
حيزا
شغلت المرأة ً
ً

بهدف تمكينها في جميع القطاعات؛ كي ال يقتصر عملها

سابقا
حول قطاعي الصحة والتعليم فقط – كما كان الحال
ً
 ،وذلك للمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعيةالشاملة .فتم َس ْن وتعديل العديد من األنظمة ،وتنفيذ
العديد من المبادرات والتي من شأنها إزالة الحواجز التي
تحول دون انضمام المرأة لسوق العمل.
ً
فوفقا لتقرير البنك الدولي المرأة وأنشطــــة األعمــــال
خليجيا
والقانون  ،2020احتلت المملكة المركز األول
ً

تقدمـــا
عربيا من بين  190دولة ،في األكثر
والثاني
ً
ً
باللوائح المرتبطة بتمكيـــن المرأة ،ذلك بعدمــــا حصدت
المملكة ( )70.6درجة من أصـل ( )100في مقياس التقرير،
واجتماعيا
سياسيا
علو شأن المرأة في مراكز القرار
لتؤكد َّ
ً
ً

واقتصاديا.
ً

1st
ً
خليجيا
المركز األول
في اللوائح المرتبطة
بتمكين المرأة

2nd
ً
عربيا
المركز الثاني
من بين  190دولة
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من أبرز أهداف ومؤشرات مشاركة
المرأة في سوق العمل
الهدف 01

زيادة حصة المرأة
في سـوق العمـل
و يقاس بالمؤشر حصة المرأة في سوق العمل من القوى
العاملة السعودية ،حيث كان خط األساس  22%في
 ، 2016هدف المملكة العربية السعودية ورؤية :2030
 24%في  2020و  30%في 2030

المحقق  23.4%في 2019
23.4%

2019

23.3%

23.2%

2018

2017

23%

2016

22%

2015

20.7%

2014

20.2%

20.3%

2013

2012

19.5%

2011

18.2%

2010

الهدف 02

زيادة حصة المرأة
في المناصب اإلدارية
ويقاس بالمؤشر معدل المشاركة االقتصادية لإلناث
السعوديات (فوق سن  15سنة) ،حيث كان خط األساس
 17%في  ، 2017هدف المملكة العربية السعودية
ورؤية  25% :2030في 2020

المحقق  34.7%في الربع الثالث من 2019

 https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=SA&name_desc=falseالبنك الدولي Source :
 https://www.stats.gov.sa/ar/news/362مسح القوى العاملة | الهيئة العامة لإلحصاء Source :
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مبادرات تدعمـ
تمكيــــن المــرأة
من المبادرات التي يعمل على تنفيذها برنامجي التحول
الوطني وجودة الحياة

تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي
تهدف المبادرة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين ،عبر زيادة نسبة
المشاركة النوعية للمرأة في جميع القطاعات الحكومية التابعة
لنظام الخدمة المدنية على جميع المستويات الوظيفية ،من خالل
ُّ
تقلد المرأة المناصب الوظيفية القيادية.

التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل
تهدف المبادرة إلى تطوير برامج تدريب مدعومة منتهية بالتوظيف،
بالشراكة مع القطاع الخاص ،تستهدف العاطالت عن العمل ،ويتكون
ِّ
الموظفة بالتوازي
البرنامج من تدريب على رأس العمل من قبل الشركة
مع برنامج تدريبي (مهارات فنية وشخصية) من قبل جهات تدريبية
متخصصة.
دعم وتسهيل نقل المرأة
تهدف المبادرة إلى استدامة عمل المرأة عبر معالجة تحدي المواصالت
والتنقل من وإلى مكان العمل ،من خالل تصميم وتنفيذ نظام لتأمين
خدمة المواصالت بشكل آمن وعالي الجودة مع تكلفة مناسبة.

التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية
تهدف المبادرة إلى تطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف تحسين
المهارات للمرأة العاملة ،وتجهيزها للمناصب القيادية ورفع نسبة
توظيف المرأة في المناصب القيادية (مستويات اإلدارة العليا
والوسطى).

توفير خدمات رعاية األطفال للنساء العامالت
تهدف المبادرة إلى تسهيل انخراط المرأة في سوق العمل وهي
مطمئنة على أطفالها أثناء فترة عملها ،عبر تسجيل أطفالها في
(ق َّرة)
أحد مراكز خدمة ضيافة األطفال المرخصة عبر نظام برنامج ُ
اإللكتروني.

التوطين النسائي
تهدف المبادرة إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر
تحديد القطاعات الواعدة لعمل المرأة ،وإزالة التحديات والعوائق،
وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العالقة في انخراط المرأة في
سوق العمل.

رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل
تهدف المبادرة إلى تغيير الفكر العام حول عمل المرأة ،وتحويل
المجتمع نحو دعمها عبر حمالت إعالمية تسلط الضوء على قدوات
وقصص نجاح ومهن مختلفة ُيحتذى بها ،من خالل وسائل اإلعالم
والتواصل االجتماعي.
15

قرارات ساهمت
في تمكين المــرأة

عهد الملك عبدالعزيز

رحمه اهلل

 1932مـ  1953 -مـ

16

األميرة نورة مستشارة
لشؤون المرأة للملك عبدالعزيز
ومستقبلة الوفود النسائية
يعلم الجميع أن األميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل شقيقة
الملك عبدالعزيز كانت تحظى بمكانة كبيرة لدى المؤسس،
وأنها هي المقصودة في عزوته الشهيرة (أنا أخو نورة)،
إال أن ما قد يجهله كثير من الناس عن الملك عبدالعزيز أنه
أعطى هذه األميرة الموصوفة بالذكاء وحسن التصرف
ً
مهما ،هو استقبال ضيوف الوطن من سيدات
سياسيا
عمال
ًّ
ًّ

أجنبيات ،ونقل الصور لهم عن هذه البالد ،واإلجابة عن
أسئلتهم ،والقيام بدور مهم في إعطاء معلومات دقيقة
عن المرأة السعودية ،وهو ما وثقته العديد من المصادر
التاريخية عن هذه المرأة الرمز .

إنشاء كتاتيب المرأة
لتعليمها أمور دينها ودنياها
على الرغم من انشغال الملك عبدالعزيز بعد توحيد البالد
ببناء الدولة وتأسيس أنظمتها الداخلية والخارجية ،إال أنه
لم ينفك عن التفكير في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع
أسوة بالرجل ،وفق القيم والمبادئ الشرعية ،فدعم إنشاء
أكثر من  180دارا للكتاتيب في مختلف أرجاء البالد ،إضافة
إلى الدور التي كانت موجودة قبل عهده ،والتي انضم
إليها عديد من النساء لتعلم علوم الدين الشرعية والحياتية .

Source : http://www.al-jazirah.com/2017/20171002/ln1.htm
Source : http://www.aleqt.com/2015/03/08/article_938032.html
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عهد الملك سعود

رحمه اهلل

 1953مـ  1964 -مـ

بداية تعليم
المرأة السعودية
ً
ً
ملكيا
أمرا
أصدر الملك سعود في هذا العام
يقضي بإنشاء مدارس لتعليم البنات بالمملكة،
ففي يوم الجمعة الموافق  21من ربيع الثاني
من عام 1379هـ صدرت صحيفة أم القرى وهي
تحمل في صفحتها األولى األمر الملكي الذي
أصدره بفتح مدارس لتعليم البنات

Source : http://www.al-jazirah.com/2008/20080706/wo3.htm
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عهد الملك فيصل

رحمه اهلل

 1946مـ  1975 -مـ

إنشاء الرئاسة
العامة لتعليم البنات
في عام 1380هـ تم إنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات
(بميزانية قدرها  ،)4,400,000وبعدد ( )15مدرسة ابتدائية
ومعهد معلمات متوسط واحد.

افتتاح أول كلية للبنات
تم افتتاح كلية التربية للبنات بالرياض في العام الدراسي
1390هـ (1970م)  -والتي تعتبر أول كلية بنات تفتتح بعد
مرور عشر سنوات فقط على افتتاح أول مدرسة حكومية
لهن.
Source : https://www.moe.gov.sa/ar/about/Pages/MinistryDevelopment.aspx
Source : https://www.spa.gov.sa/1754481

19

عهد الملك خالد

رحمه اهلل

 1975مـ  1982 -مـ

تأسيس وزارة التعليم العالي
وإطالق نواة مشروع جامعة
للبنات
َ
تقدم الشعوب يقاس
أدرك الملك خالد رحمه اهلل ،أن
ُ
بمدى انتشار العلم والمعرفة بين أبنائه ،ولذلك حرص على
أن يكون التعليم في سلم أولوياته ،وانتقل به إلى شكل
مؤسسي ،فجمع شتات الجهات المشرفة على التعليم تحت
مظلة واحدة هي وزارة التعليم العالي التي أنشئت عام
1395هـ(1975م) ،كما وضع الملك خالد مشروع إلنشاء
جامعة للبنات وصدقت عليه اللجنة العليا لسياسة التعليم
في المملكة في أواخر شهر شعبان من العام 1397هـ
(1977م) ،ورفع إلى مجلس الوزراء .
Source: http://www.al-jazirah.com/2011/20111021/fe2.htm
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عهد الملك فهد

رحمه اهلل

 1982مـ  2005 -مـ

ُدور الحضانة
وقف الملك فهد مع تعليم الفتاة وقفة شجاعة،
وأولى هذا القطاع عنايته واهتمامه ،وحقق
ً
ً
عظيما ،وبدأ االهتمام
إنجازا
في هذا القطاع
بالمرأة من الطفولة األولى ،حيث ُهيئت لها دور
الحضانة التي بدأت بـ  19مدرسة حاضنة وظلت
هذي الدور تنمو حتى بلغت  119مدرسة حاضنة
في عام 1421هـ .
ا

موسوعة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود Source :
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زيادة عدد مدارس البنات
ً
توسعا كبير في عهده ،حيث قام برسم خطط
شهد التعليم
وبرامج لرفع مستوى التعليم إلى أعلى المستويات وهدف
من هذه الخطط والبرامج نشر التعليم وتعميمه في جميع
أنحاء المملكة ،حيث بلغ:

 1402هـ

عدد مدارس
البنات اإلبتدائية

مدرسة

عدد مدارس
البنات المتوسطة

511

عدد مدارس
البنات الثانوية

 1412هـ

5924

2193

مدرسة

2676

مدرسة

مدرسة

1585

175
مدرسة

مدرسة

زيادة عدد كليات البنات
يعد التعليــم العــالي للبنات مفخرة للمملكـة في عهده

29%

نسبة زيادة عدد الكليات المتوسطة في عام
1421هـ عن عام  1402هـ

زادت عدد الكليـات التربية للبنات في عام 1421هـ إلى
 22كلية.
بلغت عدد الكليات التربية إلعداد المعلمات إلى  36كلية
في عام 1421هـ .

تعليم الكبار ومحو األمية
ً
ً
كبيرا في عهد لكبيرات السن ،حيث بلغ
اهتماما
قد أبدى
عدد مدارس محو األمية إلى  2361مدرسة عام 1421هـ.

موسوعة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود Source :
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عهد الملك عبداهلل

رحمه اهلل

 2005مـ  2015 -مـ

23

2006

إنشاء أول جامعة مخصصة للبنات
2006

في عام  1427هـ صدر األمر الملكي بإنشاء أول جامعة للبنات بالرياض تحت إشراف وزارة التعليم العالي تضم
الكليات الست الكائنة بمدينة الرياض بعد إعادة هيكلتها باإلضافة إلى إنشاء عدة كليات جديدة تخدم مسيرة
التنمية في المملكة ،وقد تم تفعيل الجامعة في عام  1428هـ بتعيين أول مديرة لها وهي سمو الدكتورة
الجوهرة بنت فهد آل سعود

2009

لمعرفة المزيد
اضغط هنا

تعيين أول امرأة نائبة وزير التربية
 14فبراير 2009

ا

تم تعيين للمرة األولى في تاريخ المملكة العربية السعودية إمرأة في منصب نائب وزير التربية حسب ما أفادت
به إذاعة المملكة ،ويأتي هذا في إطار التعديل الحكومي الذي أمر به الملك عبد اهلل

2011

لمعرفة المزيد
اضغط هنا

السماح للمرأة بالمشاركة في
انتخابات المجالس البلدية كناخبة ومرشحة
 25سبتمبر 2011

ا

للمرة األولى تشارك المرأة السعودية كناخبة ومرشحة في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة ،ولم
تشارك المرأة في الدورتين األولى والثانية النتخابات المجالس البلدية عامي  2005و ،2011فيما قرر الملك
عبداهلل بن عبدالعزيز في الـ 25من أيلول/سبتمبر  2011مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية القادمة
كناخبة ومرشحة

2011

لمعرفة المزيد
اضغط هنا

مشاركة المرأة السعودية في
التصويت والدخول في مجلس الشورى
 26سبتمبر 2011

ا

السعودية :المرأة ستشارك في التصويت وستدخل مجلس الشورى ،قالت هيومن رايتس ووتش اليوم :إن إعالن
وسيفتح
الملك عبد اهلل بأن المرأة السعودية ستصبح قادرة على المشاركة في االنتخابات البلدية في عام ،2015
ُ
أمامها باب العضوية في مجلس الشورى ،هو خطوة طال انتظارها نحو زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة

2012

الموافقة على منح المرأة السعودية
رخصة محاماة
 8اكتوبر 2012

ا

المرأة السعودية محامية بعد ست سنوات من وعود وزارة العدل ،صدور الموافقة على منحها رخصة المحاماة
صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة ،حيث إن شروط الحصول على الرخصة مطابقة لشروط
الرجل ،ومنها أن تكون خريجة كلية الشريعة أو كلية الحقوق واألنظمة ،أو ما يعادلها مع شرط الخبرة
24

عهد الملك سلمان

حفظه اهلل

 2015مـ  -حتى اآلن

25

2017

تمكين المرأة من
الخدمات دون موافقة ولي أمرها
 4مايو 2017

ا

أمر ملكي :تمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي أمرها
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها
َّ
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
حال تقديم الخدمات لها ،ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب
ً

2018

منح المرأة حق المساواة
في األجور في السعودية
 22يناير 2018

ا

الئحة نظام العمل السعودية الجديدة تمنح النساء  4مزايا
مؤخرا الالئحة الجديدة لنظام العمل ،لتحل مكان
اعتمد وزير العمل والتنمية االجتماعية الدكتور علي الغفيص
ً
الالئحة السابقة الصادرة في عهد الوزير السابق مفرج الحقباني في عام 1437هـ

2018

األحوال :ال يلزم حضور الولي إلصدار الهوية
 9يوليو 2018

ا

أكدت األحوال المدنية أن إجراءات إصدار الهوية الوطنية ال تتطلب أي موافقات أخرى للحصول عليها  .وألمح مركز العناية
بالعمالء التابع لألحوال المدنية أنه ال يلزم موافقة ولي األمر إلصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة

2018

السعودية تعلن موعد
السماح للمرأة بقيادة السيارة
 24يونيو 2018

ا

اعتبارا من يوم  24يونيو/حزيران المقبل .حيث جاء قرار
رسميا أنه سوف ُيسمح للمرأة بقيادة السيارات
أعلنت السعودية
ً
ً
تمكين المرأة من القيادة ،الذي أعلنته المملكة العام الماضي ،ضمن مجموعة قرارات يشملها برنامج إصالحي يرعاه ولي
عاما ،الذي يعد المحرك لقرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة
العهد األمير محمد بن سلمانً 32 ،

2019

مشاريع لتمكين
المرأة في المناصب القيادية
 5يناير 2019

ا

ثالث مشروعات لتمكين المرأة في المناصب القيادية
أكدت هند الزاهد وكيلة وزارة الخدمة المدنية  -في أول حوار صحفي لها  -أن المرأة السعودية مؤهلة لتحمل المسؤولية،
كما أنها تملك القدرات واإلمكانات ما يؤهلها لتولي المناصب القيادية
26

2019

إلغاء تخصيص أماكن
مخصصة للنساء في الورش واللقاءات
 19اكتوبر 2019

ا

البلديات تلغي المادة  107وتسمح للمرأة بالمشاركة مع الرجل على طاولة واحدة ,ألغى وزير الشؤون البلدية والقروية
كاملة ،ليتم السماح للمرأة بالمشاركة مع الرجل في القاعة نفسها .حيث كانت المادة
المكلف الدكتور ماجد القصبي المادة
ً
تنص على تخصيص مكان مستقل للنساء في اللقاءات وورش العمل التي تنظمها المجالس،
 107من الالئحة قبل إلغائها ّ
وتربط مع القاعة الرئيسية بدائرة صوتية

2019

منح المرأة حق استخراج جواز السفر
والتبليغ عن المواليد وطلب سجل األسرة
ا

 1أغسطس 2019

أتاحت تعديالت نظام وثائق السفر التي أجراها مجلس الوزراء السعودي ،للمرأة العديد من الحقوق ،إذ منحتها حق استخراج
جواز سفر مباشرة من دون موافقة ولي أمرها ،وساوت بين الذكر واألنثى في حقوق تصريح السفر دون سن  21سنة ،كما
أعطت المرأة حق طلب الحصول على سجل األسرة ،والتبليغ عن حاالت الوالدة والوفاة

2020

وزارة العمل السعودية تصدر
ً
ً
جديدا لتحسين بيئة عمل المرأة
تنظيما
 26يناير 2020

ا

جديدا لتحسين بيئة عمل المرأة ُألغي من خالله  10قرارات وزارية سابقة،
تنظيما
أصدرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية
ً
ً
وحدد التنظيم  7حاالت لتشغيل النساء خالل فترة الليل ،كما حدد التنظيم الجديد ضوابط عامة لتشغيل النساء ،باإلضافة إلى
ضوابط خاصة بتشغيلهن في أنشطة استقبال العمالء ،وضوابط أخرى للتشغيل في األنشطة الصناعية

2020

إطالق الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020
ا

 6فبراير 2020

أعلنت لجنة المرأة العربية إطالق الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام  2020تحت شعار “ المرأة وطن وطموح “ .إعالن الرياض
عاصمة للمرأة العربية لعام  2020يأتي لدور ومكانة المملكة الذي تقوم به على المستويات كافة ،ودعمها المستمر للمرأة
ودورها  ،حيث تشارك المملكة المجتمع الدولي بأهم القضايا التي تؤثر في مشاركة المرأة العربية في التنمية ويسهم في
إيصال صوتها

27

أرقام عن مشاركة
المرأة السعودية في
سوق العمل

28

مشاركة المرأة
في سوق العمل
حسب (مسح القوى العاملة الربع الثالث  ،)2019فإن
نسبة المشاركة االقتصادية للمرأة هي  23.2في سوق
العمل بمقابل نسبة  67.0للذكور ،في حين أن بيانات
التعليم تشير إلى أن معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم
ً
وفقا لبيانات
العالي لإلناث هو  63.72وللذكور 58.42
وزارة التعليم 2018

نسبة مشاركة
المرأة

67.0%

23.2%

نسبة التحاق المرأة
في التعليم العالي

نسبة مشاركة
الرجل

63.72%

58.42%

نسبة التحاق الرجل
في التعليم العالي

األسـر التي يتـمـ
إعــالتها من المرأة
مشاركة المرأة في سوق العمل ينعكس على األسرة
ً
ً
ً
وثقافيا ،فبحسب المسح االجتماعي
واجتماعيا
اقتصاديا
الذي أجري من قبل الهيئة العامة لإلحصاء بالمشاركة
مع مؤسسة الوليد اإلنسانية والمرصد الوطني للمرأة
( )2019فإن  26,4%من النساء يشاركن في إعالة أسرهن

وكالة تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية Source :
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نسبة تقبل المجتمع
لترأس المرأة في العمل
تتراوح نسب آراء المجتمع ومدى تقبلهم للعمل بإدارة
ترأسها امرأة حيث أن  67.6%من الرجال يتقبلون ذلك
وتصل أعلى نسبة إلى  83.4%من الرجال متقبلين للعمل
بإدارة ترأسها امرأة في منطقة الحدود الشمالية وتنخفض
لتصل إلى  51.6%من الرجال في منطقة المدينة المنورة

المسح االجتماعي لتقبل العمل بإدارة ترأسها امرأة لعام
2019

83.4%
نسبة تقبل الرجال
في الحدود الشمالية

51.6%
نسبة تقبل الرجال
في المدينة

نسبة تقبل الرجل

نسبة تقبل المرأة

67.6%

الجوف

94.4%

61.2%

نجران

94.8%
83.4%

الحدود الشمالية

79.6%

تبوك

75.5%

الشرقية

المدينة المنورة

الرياض

99.3%

51.6%

98.6%
94.2%
90%

63.1%

96.7%

وكالة تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية Source :
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مؤشر مشاركة
المرأة في التنمية
المؤشر االقتصادي
يركز المحور االقتصادي على متغيرات الدخل المالي
للمرأة ومساهمتها المباشرة في دعم االقتصاد الوطني
والتنمية
المصدر :المرصد الوطني للمرأة
المحور االقتصادي

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

الجوف

الفجــوة بين الجنسيــن العــــاملين
في القطاع الخاص
الباحة

الفجــوة بين الجنسيــن العــــاملين
في القطاع الحكومي
الفجــوة بين الجنسيــن في معدل
البطالة

نجران

الرياض

مكة المكرمة

المدينة
المنورة

الفجــوة بين الجنسيـن في متوسط
األجر الشهري
االفجــوة بين الجنسين في وظائف
المهنيين والفنيين

جازان

الفجــوة بين الجنسيــن أصحـــــــاب
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

القصيم

الشرقية

حائل
عسير

تبوك

المؤشر التنظيمي
يركز المحور التنظيمي على متغيرات شغل المرأة للمناصب
القيادية بمستوياتها المختلفة وأثرها على دعمها لالقتصاد
الوطني والتنمية
المصدر :المرصد الوطني للمرأة
المحور التنظيمي

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

الجوف

الفجوة بين الجنسين في المناصب
اإلدارية المتوسطة والعليا في
القطاع الخاص

الباحة

الفجوة بين الجنسين في المناصب
العليا بالقطاع الحكومي
الفجــوة بين الجنسيــن في مجلس
الشورى
الفجـــوة بين الجنسيــن في مجلس
البلدية

نجران

الرياض

مكة المكرمة

المدينة
المنورة

القصيم

جازان

الفجوة بين الجنسين برتبة الوزير أو
ما يعادلها مقارنة بالرجل
الفجــوة بين الجنسين في الترقيات

(الفجوة بين عدد األشخاص الذين تم ترقيتهم/
عدد األشخاص المستحقين للترقية)

الشرقية

حائل
تبوك

عسير

وكالة تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية Source :
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مؤشر مشاركة
المرأة في التنمية
المؤشــر التعليمــي
يركز المحــور التعليمي على متغيــرات مستوى التعليــم
للمرأة وأثره على دعمها لالقتصاد الوطني والتنمية
المصدر :المرصد الوطني للمرأة

المحور التعليمي

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

الجوف

الفجوة بين الجنسين في محو األمية
الفجوة بين الجنسين في التعليم االبتدائي

الباحة

الفجوة بين الجنسين في التعليم المتوسط
الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي
الفجوة بين الجنسين في دبلوم المتوسط
بعد المرحلة الثانوية

نجران

الرياض

مكة المكرمة

المدينة
المنورة

الفجوة بين الجنسين في التعليم العالي
الفجوة بين الجنسين في الطالب الذين
يدرسون في الخارج

القصيم

جازان

الفجوة بين الجنسين في التدريب التقني
والمهني
الشرقية

حائل
تبوك

عسير

وكالة تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية Source :
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ملحق:
استطالع رأي
تم نشر هذا االستطالع عبر مواقع التواصل االجتماعي
واإلجابة عليه من قبل  2000شخص.
اآلراء هنا تعبر عن انطباعات المشاركين الشخصية وال تمثل الرأي العام ككل

01

الجنس

رجل

62.3%

امرأة

37.7%

02

العمر

أقل من  18سنة
 36 - 18سنة
أكبر من  36سنة

10.1%
0%

89.9%
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03

الحالة اإلجتماعية

25.5%

أعزب
متزوج

74.5%

04

المستوى التعليمي
ثانوي

13.9%

جامعي
دراسات عليا

81.8%

4.3%

05

نظرتك/نظرتك للمرأة
هل
ِ
العاملة
المرأة

98%
2%

06

إيجابي
سلبي

الرجل

86%
14%

إيجابي
سلبي

نظرتك/نظرتك تجاه
هل تغيرت
ِ
المرأة العاملة خالل الخمس أعوام
الماضية؟
المرأة

59%
41%

نعم تغيرت
ال لم تتغير

الرجل

49%
51%

نعم تغيرت
ال لم تتغير

وكالة تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية Source :
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07

في حال كنت موظف/ة حدد
سنوات الخبرة
أقل من  5سنة
 10 - 6سنوات
 15 - 11سنوات

21%
6.2%
7%

 16سنة فأكثر

65.8%

08

برأيك؛ ماهو تأثير عمل المرأة
على االقتصاد؟
8.3%

90.7%
إيجابي

09

سلبي

14%

إيجابي

سلبي

0.4%

غير مؤثر

برأيك؛ كيف ترى تأثير عمل
المرأة بشكل عام على نتائج
العمل في شركتك؟
73%
إيجابي

11

غير مؤثر

برأيك؛ ماهو تأثير عمل المرأة
على المجتمع؟
85.6%

10

1%

3.8%

9.7%

13.5%

سلبي

غير مؤثر

ال ينطبق

ً
تمكينا
برأيك؛ القطاع األكثر
لعمل المرأة هو
القطاع الحكومي
القطاع الخاص
القطاع الخيري

5.3%

53.5%

6.7%

ال أعلم

34.5%
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12

تعرضت/تعرضت
هل سبق لك أن
ِ
للمضايقة في العمل من الجنس
اآلخر؟
المرأة

الرجل

20%

نعم

نعم

ال

ال

21%

79%

80%

13

في حال كانت اإلجابة بنعم؛
ماهو اإلجــراء الذي اتخذتـه؟
المرأة

27%
7%
25%
41%

14

الرجل

رفعت شكوى للجهات الرسمية
رفعت لإلدارة في العمل
تركت العمل
لم أفعل شيء

4%
7%
4%
85%

59%
27%
14%

تركت العمل
لم أفعل شيء

الرجل

92%
4%
4%

الرجل
المرأة
ال توجد أفضلية

الرجل
المرأة
ال توجد أفضلية

برأيك؛ أغلب الفرص الوظيفية
ً
حاليا تذهب لـ
المطروحة
14.2%
الرجل

16

رفعت لإلدارة في العمل

أفضل العمل تحت قيادة
المرأة

15

رفعت شكوى للجهات الرسمية

35.6%
المرأة

50.2%
الرجل والمرأة

في جهة عملك؛ لمن تذهب
الترقيات والمناصب القيادية؟
25.6%
الرجل

10%
المرأة

60.7%
لألكفأ

3.7%
ال ينطبق
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فريق عمل
التقرير
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لجنة مناقشة ومراجعة التقرير

هند الزاهد
وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتمكين المرأة.
هناء السيد
مؤسسة ورئيس تنفيذي  -شركة وجود.
أفنان البابطين
مديرة قسم ريادة األعمال النسائية  -الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
وضحى بن زرعة
مديرة تمكين المرأة  -وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.
دانيا اركوبي
مديرة عام مركز االستشراف التقني  -وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.
لمى الفوزان
مديرة الشراكات االستراتيجية  -مركز الملك عبداهلل المالي.
فدوى الحرقان
رئيسة االبتكار والتحول الرقمي (السعودية ،الكويت ،البحرين) . SAP
أسيل العمر
يسر برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية.
مديرة منتج المنصة الوطنية الموحدة ّ -
نور العبدالكريم
مديرة قطاع التسويق والشراكات االستراتيجية  -بنك التنمية االجتماعي.
تسنيم الغامدي
مديرة الدراسات واإلحصاءات  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
مي المطيري
مديرة التواصل الرقمي  -مؤسسة مسك الخيرية.
نوف الفارس
مديرة النمو  -إنديفور السعودية.
موزة العتيبي
مديرة  -شركة . ES Consulting
ترف العفالق
مساعدة نائب الرئيس بقطاع االستثمارات العقارية والبنية التحتية  -صندوق االستثمارات
العامة.
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فريق عمل أوشن إكس

حام سعودي
حسام الخماش ُ -م ٍ
خبير في الترافع أمام المحاكم وإعداد المذكرات القضائية ،وعمل مع عدد
من مكاتب المحاماة المحلية والعالمية في مجاالت التقاضي والتحكيم ،كما
عمل كذلك مع عدد من الجهات الحكومية في مجاالت الصياغة التشريعية
والدعم القانوني والمساهمة في تأسيس وإدارة عدد من الجهات الحكومية
والمشاريع التنموية الكبرى بالمملكة.

فواز المطيري  -مدير قسم تطوير المحتوى
مشرف ومسـؤول عن المحتوى في أوشن إكس وبزنس نورة ،حاصل على
بكالوريس تسويق من جامعة الملك سعود ،خبير بصناعة المحتوى والتسويق
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،مهتم في إدارة المشاريع وريادة االعمال.

أروى العضيبي  -أخصائي كتابة محتوى
مسؤولة عن كتـــابة المحتــــوى في أوشن إكس ،حاصلة على بكالوريوس
من جامعة الملك سعــود مع مرتبة الشــرف األولى تخصص لغات وترجمة
(لغة فرنسية) ،مختصة في الترجمة وصناعة وتطوير المحتوى ،ومهتمة في
التسويق وريادة األعمال.

روان الدريبي  -كاتب محتوى
مسؤولة عن إعداد محتوى التقارير وكتابة المحتوى في أوشن إكس ،طالبة
بكالوريوس تقنيات التسويق واالبتكار في جامعة األميرة نورة بالشراكة
مع جامعة مدينة دبلن ،مهتمة بإدارة المشاريع ،واإلبتكار واإلبداع وريادة
األعمال.

فريق عمل سقراط
مرام المنيع  -مدير إدارة المحتوى
مسؤولة عن إدارة المحتوى في مؤشرات وأخبار سقراط ،حاصلة على
بكالوريوس علوم حاسب آلي من جامعة الملك سعود ،خبرة في صناعة
المحتوى اإلبداعي وإدارة المشاريع ،شغوفة بالعمل ضمن منظومة المبادرات
المجتمعية والمشاريع التنموية.

هاني عثمان  -أخصائي إعداد محتوى
مسئول عن إعداد المحتوى اإلخباري في مؤشرات وأخبار سقراط ،خبرة
في التحرير الصحفي وإدارة الجودة بكالوريوس علم اجتماع من جامعة
اإلسكندرية ،مهتم بالتطوير والتخطيط وإدارة األعمال.
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عن أوشن إكس
هويتنا
انطلقنا عام  2012بالمعرفة والخبرة ،والشغف واالهتمام،
والكفاءات الوطنية التي تبتكر الحلول ،لنقدم كافة سبل
الدعم واإلرشاد ألصحاب األفكار والمشاريع الناشئة ،ونطور
أعمال المنظمات ،ونجعل من مسرعات وحاضنات األعمال
انطالقة لمشاريع ناجحة ،بمنهجيات عملية وعلمية ُمقدمة من
ِقبل مستشارين محترفين ،يعملون على تحويل األفكار الريادية
والمبتكرة إلى واقع ،لتحقق المنشأة رؤيتها ،وتصل إلى أهدافها،
وتستدام مشاريعها ،وتبلغ أعلى مستويات النجاح.
ُ

خدماتنا

تطوير الشركات
الناشئة

منصات
االبتكـــار

أعمال
المنظمات

هو تطوير وتمكيــن قطــــاع
األعمــــال في المملـــكـــــة
من خالل الدعــــم واإلرشـــاد
ألصحاب األفكار والمشـــاريع
الناشئة التي تضمن استدامـة
مشاريعهـــــم وتحقيـق أعلى
مستويات النجاح.

هي منصات مصممة لتحويل
األفكـــــار الريادية والمبتكرة
إلي واقع ،وتلبية احتياجـــات
المبدعيـــــن ورواد األعمــــال
لتنمية مشاريعهم وتطويرها.
يتم تقديـــم هــــذه الخدمـــة
للجهات الحكوميــة والقطاع
الخاص.

هو تطوير أعمال المنظمـات
من خالل المنهجيات العلمية
والعملية والتقنية واألدوات
التي تســـــــاهم في تحقيق
التميز المؤسسي.
ا

ا

المزيد

المزيد

المزيد

والمالية
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إدارة أوشن إكس
إبراهيم الزهيميل  -الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس
مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة مالية من جامعة قريفث  -استراليا،
ومقيم منشآت اقتصادية معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين،
ومدير ومستشار لعدد من الحاضنات والمسرعات في المملكة العربية
السعودية.
عبداهلل العساف  -نائب الرئيس التنفيذي ألوشن إكس
شريك مؤسس
مستشار مالي ،وحاصل على ماجستير إدارة أعمال دولية ومالية من جامعة
دي مونتفورت – المملكة المتحدة ،ومقيــــم منشــــآت اقتصادية معتمد من
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

عبداهلل العجالن  -المدير اإلداري
مختص في التطوير اإلداري واإلجراءات الحكومية وتطوير الكوادر البشرية
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،حاصل على بكالوريوس علوم من جامعة
الملك سعود ومؤسس عدد من الشركات الناشئة.

سلطان السبيعي  -مدير تطوير أعمال المنظمات
مختص في تطوير األعمال وإدارة المشاريع  ،وحاصل على بكالوريوس إدارة
أعمال من جامعة الملك سعود ،وخبير في ادارة اجراءات العمل BPMوإدارة
المشاريع . PMP

سارة الزهيميل  -مدير منصات االبتكار
مختصة في تأسيس وتشغيل منصات االبتكار ( حاضنــــات  ،مسرعـــات ومراكــز
ابتكار) ،وحاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود،
خبيرة في إدارة المشاريع االحترافية . PMP

عبداهلل البريدي  -مدير التسويق
مسؤول عن تطوير مبــــادرات أوشن إكس ( منصة بزنس نورة ، ،تقارير أوشن
إكس . ) Oceanx Meetup ،حاصل على بكالوريـوس تسويـــــق من جــــامعة
الملك سعود ،مهتم في ريادة األعمال والمشاريع الناشئة.ا

أسماء المطيري  -مدير تطوير الشركات الناشئة
مختصة في تطوير العمل المؤسسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة،
حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية ،خبيرة في دراسات الجدوى وخطط العمل والدراسات
المالية.

غالية الحموي  -مدير التصميمـ واإلنتاج
مختصة في مجال التصميـــم اإلبــداعي وتصميم النظم البيئية وتطويرها،
وخبيرة في استراتيجيات تصميم العالمات التجارية والحكومية .حاصلة على
بكالوريوس تصميم جرافيكي ووسائط رقمية من جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن.
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عن سقراط
رسمية تهدف إلى:
مبادرة مجتمعية ،ال تمثل أي جهة
ّ
توعية المجتمع بالرؤية وبرامجها.
متابعة أداء الرؤية وبرامجها.

المنتجات

مؤشرات سقراط
سلسلة تقارير دورية مختصرة تسلط الضوء على أحد مؤشرات
الرؤية وترصد عن كثب مدى تقدمنا أو تأخرنا فيه ،بهدف رفع
الوعي حول تلك المؤشرات.
01

05

مؤشر

تقرير

تنافسية السفر والسياحة

قطاع الصناعة الوطنية

02

06

مؤشر

مؤشر

سهولة ممارسة األعمال

االزدحام المروري

03

07

مؤشر

تقرير

أداء الخدمات اللوجستية

تطوير سوق مالية متقدمة

04

08

مؤشر

تقرير

اإليرادات غير النفطية

مؤشر األمن الغذائي

@ socrates_index
@socrates_pod
سقراط apple podcast
hyperurl.co/socrates
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حلقات بودكاست
سقراط مع قيادات التحول
الموسم األول  -الحلقة 01

الموسم األول  -الحلقة 02

م .إبراهيم نياز
المديــــر العــام للمركز الوطني لقياس
أداء األجهزة العامة (أداء).

د .إبراهيم المعجل
المدير العام لصندوق التنمية الصناعية.

الموسم األول  -الحلقة 03

الموسم األول  -الحلقة 04

م .مازن الداوود
المشرف العام على التنظيم العقاري
واإلسكان التنموي بوزارة اإلسكان.

م .ياسر السديس
الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير في
وزارة العدل.

الموسم األول  -الحلقة 05

الموسم الثاني  -الحلقة 01

معالي أ.أحمد الحقباني
محافظ الهيئة العامة للجمارك.

أ .خالد العمودي
المشـــرف العـــام على صندوق التنميـــــة
العقارية.

الموسم الثاني  -الحلقة 02

الموسم الثاني  -الحلقة 03

معالي د .عصام الوقيت
الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي.

م .ياسر الداوود
وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات.

الموسم الثاني  -الحلقة 04

الموسم الثاني  -الحلقة 05

أ .نورة العكيل
مديرة موسم الطائف.

أ .زياد اليوسف
المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية.

الموسم الثاني  -الحلقة 06

الموسم الثاني  -الحلقة 07

أ .هند الزاهد
وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية لتمكين المرأة.

معالي م.آنف أبانمي
رئيس مؤسسة البريد السعودي.

الموسم الثاني  -الحلقة 08

الموسم الثاني  -الحلقة 09

معالي د.نبيل كوشك
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية
لالستثمار الجريء.

د .علي الشيخي
الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير
قطاع الثروة السمكية.

الموسم الثاني  -الحلقة 10

الموسم الثالث  -الحلقة 01

صاحب السمو الملكي األمير
عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة.

معالي أ.عبدالعزيز الفريح
رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية.

الموسم الثالث  -الحلقة 02

الموسم الثالث  -الحلقة 03

م .خالد السالم
المدير العام للهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

معالي د.رميح الرميح
رئيس الهيئة العامة للنقل.

الموسم الثالث  -الحلقة 04

الموسم الثالث  -الحلقة 05

معالي أ.محمد القويز
رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

م .أحمد العيادة
وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة.
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