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أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها المستقبلية من خالل

‘‘ رؤية المملكة العربية السعودية (‘‘ )2030 / 1452

وذلــك فــي الخامــس والعشــرين مــن شــهر أبريــل عــام  2016م،
وتعــد هــذه الوثيقــة تصــورًا واضحــً ورؤيــة طموحــة للوطــن فــي
ّ

عــام ( ،)2030 / 1452وهــي تدعــو إلــى تطبيــق أفضــل الممارســات
العالميــة فــي بنــاء مســتقبل أفضــل للوطــن.

مفردات وثيقة رؤية

ا لممــــلكة
العـــــــربية
السعودية

2030
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المقدمة
أو ً
ال  :مجتمع حيوي:
مجتمــع حيــوي قيمــه راســخة.
مجتمــع حيــوي بيئتــه عامــرة.
مجتمــع حيــوي بنيانــه متيــن.
ثانيًا  :اقتصاد ُمزدهر:
اقتصــاد ُمزدهــر فرصــه ُمثمــره.
اقتصــاد ُمزدهــر اســتثماره فاعــل.
اقتصـاد ُمزدهـر تنافسـية جاذبه.
اقتصاد ُمزدهر موقعه ُمستغل.
ٌ
وطن طموح:
ثالثًا :
ٌ
وطــن طمــوح حكومتــه فاعلــه.
ٌ
وطــن طمــوح مواطنــه مســئول.
كيف ُنحقق رؤيتنا ؟

مجتمع
حــيوي
ّ

أو ً
حيوي
ال  :مجتمع
ّ
ُ
قيمه راسخة
حيوي
مجتمع
ّ
الوطنية.
نحيا وفق مبادئنا اإلسالمية ،نُ سخر طاقاتنا وإمكاناتنا لخدمة ضيوف الرحمن ،ونعتز بهويتنا
ّ

األهداف
زيــادة الطاقــة االســتيعابية الســتقبال ضيــوف
الرحمــن مــن( )8مالييــن إلــى( )30مليــون معتمر.

رفــع عــدد المواقع األثرية المســجلة في
اليونســكو إلــى الضعــف علــى األقــل.

االلتزامات
شرف خدمة المعتمرين المتزايدين على أكمل وجه
توس ــعة الحرمي ــن الش ــريفين مم ــا أدى إل ــى زي ــادة ع ــدد المعتمري ــن ،إل ــى ثالث ــة أضع ــاف عل ــى م ــدى العق ــد
الماضــي ،ليصــل عددهــم فــي عــام (1436ه ـ 2015/م) إلــى ( )8مالييــن معتمر من خارج المملكة ،من خالل زيادة
الطاق ــة االس ــتيعابية لمنظوم ــة الخدم ــات المقدم ــة للمعتمري ــن ،م ــن نق ــل وإقام ــة وغيره ــا ،واالرتق ــاء بجودته ــا.
العم ــل عل ــى تمكي ــن م ــا يزي ــد عل ــى ( )10ملي ــون مس ــلم م ــن أداء العم ــرة س ــنوياً بحل ــول
1442هــ2020/م ،م ــع التأكي ــد عل ــى أن تك ــون نس ــبة رضاه ــم ع ــن الخدم ــات الت ــي تق ــدم له ــم عالي ــة.
ـوال إلــى أتممتهــا وتطوير
الســعي فــي تحقيــق ذلــك مــن خــال تســهيل إجــراءات طلــب التأشــيرات وإصدارهــا وصـ ً
الخدم ــات اإللكتروني ــة المتعلق ــة برحل ــة المعتمري ــن ،وتمكينه ــم م ــن إث ــراء رحلته ــم الديني ــة ،وتجربته ــم الثقافي ــة.
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ّ
متحف إسالمي في العالم
أكبر
ـف إســامي ُيبنــى وفــق أرقــى المعاييــر العالميــة ،ويعتمــد أحــدث الوســائل فــي الجمــع والحفــظ
تأســيس متحـ ّ
والع ــرض والتوثي ــق ،ويك ــون محط ــة رئيس ــية للمواطني ــن والضي ــوف للوق ــوف عل ــى التاري ــخ اإلس ــامي العري ــض،
واالســتمتاع بتجــارب تفاعليــة مــع المــواد التعريفيــة واألنشــطة الثقافيــة المختلفــة.
ســوف يأخــذ المتحــف زواره فــي رحلــة متكاملــة عبــر عهــود الحضــارة اإلســامية المختلفــة التــي انتشــرت فــي
بقــاع العالــم ،بشــكل عصــري وتفاعلــي وباســتخدام التقنيــات المتقدمــة.
س ــوف يض ـ ّـم المتح ــف أقس ــام للعل ــوم والعلم ــاء المس ــلمين ،والفك ــر والثقاف ــة اإلس ــامية ،وم ــكان ومرك ــز
ـي.
أبح ــاث عل ــى مس ــتوى عالم ـ ّ

حيوي ُبنيانه متين
مجتمع
ّ

راعي صحتنا.
نهتم ُبأسرنا ،نبني شخصيات أبنائنا ،نُ مكن مجتمعنا ،نُ
ّ

األهداف
االرتقــاء بمؤشــر رأس المــال االجتماعــي مــن
المرتبــة( )26إلــى المرتبــة(.)10

االلتزامات
(ارتقاء) _ دور أكبر لألسرة في تعليم أبنائها

المتوقــع مــن ()74
ّ
العمــر
زيــادة متوســط ُ
إلــى ( )80عامــاً .

إشراك ( )80%من األسر في األنشطة المدرسية بحلول عام (1442هـ2020/م).
قي ــاس م ــدى إش ــراك الم ــدارس ألولي ــاء األم ــور ف ــي عملي ــة تعلي ــم أبنائه ــا ،م ــن خ ــال مجموع ــة م ــن مؤش ــرات
األداء ضم ــن برنام ــج” ارتق ــاء”.
إنشــاء مجالــس ألوليــاء األمــور ،يطرحــون مــن خاللهــا اقتراحاتهــم ويناقشــون القضايــا التــي تمـ ّـس تعليــم أبنائهــم.
الفعــال مــع أوليــاء
دعــم ذلــك مــن خــال توفيــر برامــج تدريبيــة للمعلميــن وتأهيلهــم ،مــن أجــل تحقيــق التواصــل ّ
ـي بأهميــة مشــاركتهم.
األمــور ،وزيــادة الوعـ ّ

ـي فــي تقديــم المزيــد مــن البرامــج والفعاليــات
العمــل علــى التعــاون مــع القطــاع الخـ ّ
ـاص والقطــاع الغيــر ربحـ ّ
المبتكــرة لتعزيــز الشــراكة التعليميــة.

أسلوب ُمبتكر لصحة ذات جودة عالية وفاعلية أكبر
الصحية وجودتها.
االرتقاء بمستوى الخدمات
ّ

مقدمي الخدمات.
فعــال وذو أســلوب ُمبتكــر ،يتوفــر فيــه التنافسـ ّـية والشــفافية األكبر بيــن
ـي ّ
ّ
إيجــاد قطــاع صحـ ّ

واإلنتاجيــة علــى كل مســتويات تقديــم الخدمــة،
ـي ُيمكــن مــن تحســين الكفــاءة والفعاليــة والجــودة
ّ
قطــاع صحـ ّ
وإتاحــة خيــارات أكثــر تنوعــاً للمواطنيــن.
الحكومي ــة تتناف ــس فيم ــا بينه ــا م ــن جه ــة ،وم ــع
نق ــل مهم ــة تقدي ــم الخدم ــات إل ــى ش ــبكة م ــن الش ــركات
ّ
الصحي ــة.
ـاص م ــن جه ــة أخ ــرى ف ــي العم ــل عل ــى تقدي ــم أج ــود الخدم ــات
ّ
القط ــاع الخ ـ ّ

الرقابيــة ،وإيجــاد المزيــد مــن التخصصــات
التمكُ ــن مــن تركيــز مســؤولية القطــاع العــام علــى الجهــات التنظيميــة
ّ
الصحيــة.
األولويــة فــي الخدمــات
النوعيــة ذات
ّ
ّ
ّ
تمكين المستفيدين من اختيار ُمقدم الخدمة المالئم الحتياجاتهم.
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اقتصاد
ُمزدهـر

ثانيًا  :اقتصاد ُمزدهر
اقتصاد ُمزدهر ،فرصة ُمثمرة
نتعلم لنعمل ،ندعم منشــآتنا الناشــئة والصغيرة والمتوســطة واألســر
المنتج ــة ،نُ نم ــي ُفرصن ــا ،نس ــتقطب الكف ــاءات الت ــي نحت ــاج إليه ــا.

األهداف
تخفيض معدل البطالة من ( )11.6%إلى (.)7%

ارتفــاع ُمســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
فــي إجمالــي الناتــج المحلــي من ( )20%إلى (.)35%

رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل،
مــن ( )22%إلــى ( .)30%

االلتزامات
تعليم ُيسهم في دفع عملية االقتصاد
سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ،ومتطلبات سوق العمل.
تطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.
التنقل بين مختلف المسارات التعليمية.
ّ
إتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم والمرونة في
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نه ــدف إل ــى أن تصب ــح خم ــس جامع ــات س ــعودية عل ــى األق ــل ،م ــن أفض ــل ( )200جامع ــة دولي ــة بحل ــول ع ــام
(1452هـ_2030م).
الدوليــة ،والحصــول علــى تصنيــف متقــدم
ســيتمكن طالبنــا مــن إحــراز نتائــج متقدمــة ُمقارنـ ًـة بمتوســط النتائــج
ّ
فــي المؤشــرات العالميــة للتحصيــل التعليمــي.
إعداد مناهج تعليمية متطورة ،تركز على المهارات األساسية.
تطوير المواهب وبناء الشخصية.
تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله.
متابعة التقدم في تأهيل المعلم.
بشكل سنوي.
ننشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم
ٍ

العمل مع المتخصصين لضمان موائمة مخرجات التعليم العالي ،مع متطلبات سوق العمل.
عقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب ،للخريجين محلياً ودولياً .
المنصات التي تُ عنى بالموارد البشرية ،في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.
ننشئ
ّ
الخاصة بكل مسار تعليمي.
تطوير المعايير الوظيفية
ّ
إنش ــاء قاع ــدة بيان ــات ش ــاملة لرص ــد المس ــيرة الدراس ــية للط ــاب ،ب ــدءاً م ــن مراح ــل التعلي ــم المبك ــرة إل ــى
المراح ــل المتقدم ــة ،لمتابع ــة مخرج ــات التعلي ــم وتقويمه ــا.

دور أكبر للمنشآت الصغيرة
مساعدة المنشآت الصغيرة في الحصول على التمويل ،وحث المؤسسات المالية على زيادة تلك النسبة
إلى ( )20%بحلول عام (1452هـ-2030م).
تسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (المنشأة الحديثة) إلى مراجعة األنظمة واللوائح،
وإزالة العوائق ،وتسهيل الحصول على التمويل ،ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم
ومنتجاتهم.
إنشاء المزيد من حاضنات األعمال ومؤسسات التدريب ،وصناديق رأس المال الجريء المتخصصة ،لمساعدة
ّرواد األعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.
مساعدة المنشآت الوطنية الصغيرة على تصدير منتجاتهم وخدماتها وتسويقها عن طريق ،دعم التسويق
االلكتروني ،والتنسيق مع الجهات الدولية ذات العالقة
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اقتصاد ُمزدهر ،استثماره فاعل
نعظم قدرتنا االستثمارية ،نُ طلق قطاعاتنا الواعدة ،نُ خصص خدماتنا الحكومية.

األهداف
ارتفاع حجم اقتصادنا ،وانتقاله من المرتبة (،)19%
إلى المراتب الـ ( )15األولى على مستوى العالم.

رفع قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة من ()600
مليــار ،إلــى مــا يزيــد علــى ( )7تريليونــات ريــال ســعودي.

ـي مــن قطــاع النفــط
رفــع نســبة المحتــوى المحلـ ّ
والغــاز مــن ( )40%إلــى (.)75%

االلتزامات
توطين الصناعات العسكرية
توطين الصناعات العسكرية ،من خالل توفير جزء من اإلنفاق العسكري.
إيجــاد أنشــطة صناعيــة وخدمــات ُمســاندة كالمعــدات الصناعيــة ،واالتصــاالت ،وتقنيــة المعلومــات ،بمــا ُيســهم
نوعيــة فــي االقتصــاد الوطنــي.
فــي خلــق فــرص عمــل
ّ
توطين ما يزيد عن ( )50%من اإلنفاق العسكري بحلول (1452هـ-2030م).

توس ــيع دائ ــرة الصناع ــات الوطني ــة ،لتش ــمل الصناع ــات األكث ــر تعقي ــداً مث ــل صناع ــة الطي ــران العس ــكري.
بن ــاء منظوم ــة متكامل ــة م ــن الخدم ــات والصناع ــات المس ــاندة ،بم ــا ُيس ــهم ف ــي تحس ــين مس ــتوى
االكتف ــاء الذات ــي ،ولتعزي ــز تصدي ــر المنتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرية ،ل ــدول المنطق ــة ،وغيره ــا م ــن ال ــدول.
تحقي ــق اس ــتثمارات مباش ــرة وش ــراكات إس ــتراتيجية م ــع الش ــركات الرائ ــدة ف ــي ه ــذا القط ــاع ،به ــدف
نق ــل المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفة والتقني ــة وتوطي ــن الخب ــرات ف ــي مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،التصني ــع والصيان ــة والبح ــث والتطوي ــر.
إقام ــة مجتمع ـ ـ ـ ـ ـ ــات صناعي ــة متخصص ــة ومتكامل ــة ،تض ـ ّـم األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الرئيس ــية ف ــي ه ــذا المج ــال.
للتعرف على هذه الصناعات.
تدريب المواطنين وتأهيلهم
ّ

تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في االقتصاد الوطني
تطوير قطاع التعدين وتأهيله ُليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية ،من الموارد المعدنية.
رفع ُمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي اإلجمالي إلى ( )97مليار ريال .
زيــادة عــدد فــرص العمــل فــي قطــاع التعديــن إلــى (  )90ألــف فرصــة عمــل بحلــول العــام ( 1442هــ-2020م).
إج ــراء ع ــدد م ــن اإلصالح ــات الهيكلي ــة ف ــي ه ــذا القط ــاع ،وإط ــاق مجموع ــة م ــن المش ــروعات.
تكثيف االستكشاف.
تسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ،ومراجعة إجراءات تراخيص االستخراج.

رؤية وطن  ..وطموح شعب

بناء نظام بيانات ُمتكامل حول مقدرات المملكة.
االستثمار في البنى التحتية في قطاع التعدين.
تطوير أساليب التحويل.
التميز ،لدعم مشروعات القطاع.
تأسيس مراكز
ّ
تنفيذ عدداً من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
رف ــع تنافس ــية وإنتاجي ــة الش ــركات الوطني ــة الس ــعودية م ــن خ ــال مجموع ــة م ــن الش ــركات الدولي ــة لتس ــاهم
ف ــي نم ــو القط ــاع وتوطي ــن المعرف ــة والخب ــرات.

سوق للطاقة المتجددة
المحلي ،كمرحلة أولى.
إضافة ( )9.5جيجا وات من الطاقة المتجددة ،إلى اإلنتاج
ّ

توطي ــن نس ــبة كبي ــرة م ــن سلس ــلة قيم ــة الطاق ــة المتج ــددة ف ــي االقتص ــاد الس ــعودي ،تش ــمل السلس ــلة
خط ــوات البح ــث والتطوي ــر والتصني ــع وغي ــره.
وضــع إطــار قانونــي وتنظيمــي ،يســمح للقطــاع الخــاص بالملكيــة واالســتثمار فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة.
توفيــر التمويــل الــازم مــن خــال عقــد شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،فــي مجــال الصناعــة ،لتحقيــق
التقــدم لقطــاع الصناعــة ،وتكويــن قاعــدة مــن المهــارات التــي تحتــاج إليهــا.
ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة ،من خالل تحرير سوق المحروقات تدريجياً .
طرح ُمبادرة (الملك سلمان) للطاقة المتجددة.

اقتصاد ُمزدهر ،تنافسية جاذبة
خاصــة ،نرفــع تنافســية الطاقــة.
نحســن بيئــة األعمــال ،نُ عيــد تأهيــل المــدن االقتصاديــة ،نؤســس مناطــق
ّ
ّ

األهداف
االنتقال من المركز ( )25في مؤشــر التنافســية
العالمــي ،إلــى أحــد المراكــز ال ـ ( )10األولــى.

رفــع نســبة االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة ،مــن إجمالــي
ـي مــن ( ،)3.8%إلــى المعــدل العالي (.)5.7%
الناتــج المحلـ ّ

الوصــول بمســاهمة القطــاع الخــاص ،فــي
المحلي من ( )40%إلى (.)65%
إجمالي الناتج
ّ

االلتزامات
إعادة هيكلة مركز الملك عبد اهلل المالي
إعادة صياغة إستراتيجية مركز الملك عبد الله المالي ،بغرض تعزيز فرص نجاحه.
تحوي ــل المرك ــز إل ــى منطق ــة خاص ــة ذات لوائ ــح وإج ــراءات تنافس ــية ،م ــن خ ــال جع ــل المرك ــز منطق ــة مس ــتثناة
ـرة ،عــن طريــق المطــار.
مــن تأشــيرات الدخــول ،ومربوطــة بصالــة الوصــول فــي مطــار الملــك خالــد الدولــي مباشـ ً
إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة ،النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب.
بشكل خاص.
بشكل عام والمركز
زيادة عدد الفنادق والتي تحتاج إليها مدينة الرياض،
ٍ
ٍ
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خلق بيئة تكاملية ومناسبة وجاذبة ،للعيش والعمل في المركز.

جعــل المركــز مقـ ًـرأ لصنــدوق االســتثمارات العامــة ،أكبــر صنــدوق ســيادي فــي العالــم ،ممــا ســيجعل منــه بيئــة
جاذبــة لكبريــات الشــركات العالميــة ،واالســتثمارية وغيرهــا.

متطور
قطاع تجزئة
ّ
إضاف ــة ملي ــون فرص ــة عم ــل للمواطني ــن ،ف ــي قط ــاع تجزئ ــة حدي ــث تش ــارك في ــه مجموع ــة ،م ــن العالم ــات
التجاري ــة العصري ــة المحلي ــة ،واإلقليمي ــة والعالمي ــة ،بحل ــول ع ــام (1442-2020م).
رفــع نســبة التجــارة الحديثــة فــي ســوق التجزئــة إلــى ( )80%مــن خــال جــذب تجــار التجزئــة ،اإلقليميــة والدولييــن
بحلول (1442هـ-2020م).
تخفي ــف القي ــود المتعلق ــة بالملكي ــة واالس ــتثمار األجنب ــي ،م ــن خ ــال تس ــهيل حرك ــة البضائ ــع محلي ــاً وإقليمي ــاً ،
وتط ــور اللوائ ــح المنظم ــة للقط ــاع.
تسهيل حصول منشآت التجزئة صغيرة الحجم ،على التمويل بما يحفزها على التطور والنمو.

تنمية البنية التحتية الرقم ّية
العمــل علــى تطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة باالتصــاالت ،وتقنيــة المعلومــات وبخاصــة تقنيــات النطــاق العريــض،
عالــي الســرعة لزيــادة نســبة التغطيــة فــي المــدن وخارجهــا ،وتحســين جــودة االتصــال مــن أجــل تحســين تنافســية
االقتصــاد الوطنــي ،وذلــك مــن خــال الشــراكة مــع القطــاع الخــاص.

التغطيــة بنســبة تتجــاوز ( )90%مــن المنــازل فــي المــدن ذات الكثافــة الســكانية العاليــة ( ،)66%فــي المناطــق
األخ ــرى ،م ــن خ ــال تحفي ــز االس ــتثمار ف ــي تقني ــات النط ــاق العري ــض ،ف ــي المناط ــق ذات الكثاف ــة الس ــكانية
العالي ــة.
العمل على تطوير إطار شراكات جديدة مع القطاع الخاص ،ووضع معايير للبناء تُ سهل مد شبكة النطاق العريض.
تعزي ــز حوكم ــة التح ـ ّـول الرقم ــي عب ــر مجل ــس وطن ــي ُيش ــرف عل ــى ه ــذا المس ــار ،ودع ــم ه ــذا التح ــول عل ــى
مس ــتوى الحكوم ــة أيض ــاً .
مشغلي االتصاالت لتطوير البنية التحتية التقنية.
تهيئة اآللية التنظيمية والدعم المناسب لبناء شراكة فاعلة ،مع
ّ
دعم نمو المسثمرين المحليين ،في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

اقتصاد ُمزدهر ،موقعه ُمستغل
ننشئ منصة لوجستية مميزة ،نتكامل إقليمياً ودولياً  ،ندعم شركاتنا الوطنية.

األهداف
تقــدم ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر أداء الخدمــات
اللوجســتية ،مــن المرتبــة ( )49إلــى ( )25عالميــاً  ،و
( )1إقليميــاً .
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رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة ،مــن ( ،)16%إلــى
( ،)50%علــى األقــل مــن إجمالــي الناتــج المحلــي
غيــر النفطــي.

ٌ
وطــن
طموح

ٌ
وطن طموح
ثالثًا :
ٌ
وطن طموح ،حكومته فاعلة
ننتهــج الشــفافية ،نحافــظ علــى المــوارد الحيويــة ،نتفاعــل مــع الجميــع ،ندعــم المرونــة ،نلتــزم بكفــاءة
اإلنفــاق وبالتــوازن المالــي.

األهداف
زي ــادة اإلي ــرادات الحكومي ــة غي ــر النفطي ــة ،ع ــن
( )163ملي ــاراً إل ــى ( )1تريلي ــون ري ــال س ــنوياً .

الوصــول مــن المركــز ( )80إلــى المركــز
( )20فــي مؤشــر فاعليــة الحكومــة.

الوص ــول م ــن المرك ــز ( )36إل ــى المراك ــز ال ـ ( )5
األول ــى ،ف ــي مؤش ــر الحكوم ــات اإللكتروني ــة.

االلتزامات
برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشر ّية
تدري ــب أكث ــر م ــن ( )500أل ــف موظ ــف حكوم ــي ع ــن ُبع ــد ،وتأهيله ــم لتطبي ــق مب ــادئ إدارة الم ــوارد البش ــرية
الممارس ــات وتطبيقه ــا
ف ــي األجه ــزة الحكومي ــة للدول ــة بحل ــول (1442هــ-2020م) ،م ــن أج ــل تحدي ــد أفض ــل ُ
للتأك ــد م ــن أن موظف ــي القط ــاع الع ــام ،يمتلك ــون المقوم ــات والمه ــارات الالزم ــة للمس ــتقبل.
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تأســيس إدارة للموارد البشــرية في كل جهاز حكومي ،من خالل برنامج الملك ســلمان لتنمية الموارد البشــرية.
تقديم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب ،من خالل البرنامج.
رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى ،عبر تطبيق معايير إدارة األداء والتأهيل المستمر.
منظمــات رقميــة للمهمــات األساســية المشــتركة ،مــع وضــع سياســات لتحديــد قادة المســتقبل وتمكينهم.
بنــاء ّ
ويكافئ فيها المتميزون.
صناعة بيئة ُمحفزة ،تتساوى فيها الفرص ُ

توفير الخدمات» المشتركة «
تطبيــق منهجيــة الخدمــات المشــتركة ،والتــي تهــدف إلــى توحيــد الجهــود لالســتفادة القصــوى مــن المــوارد،
لتحقيــق توجــه الدولــة فــي زيــادة ،اإلنتاجيــة ورفــع كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي.
المس ــاندة ف ــي األجه ــزة
توفي ــر بيئ ــة عم ــل مناس ــبة لجمي ــع الجه ــات بأق ــل تكلف ــة ،وذل ــك بدم ــج الخدم ــات ُ
الحكومي ــة ،لرف ــع اإلنتاجي ــة والج ــودة ،وتحقي ــق التكالي ــف ،والح ــد م ــن اله ــدر المال ــي واإلداري.
ـكل مرحلــي بعــد دراســة وضــع الخدمــات المســاندة فــي القطاعــات الحكوميــة ،لتحقيــق أســلوب
التطبيــق بشـ ٍ
الخدمــات المشــتركة المطبقــة عالميــاً ومحليــاً .
تحدي ــد نط ــاق العم ــل ،وخط ــة وأولوي ــات التطبي ــق ،وإتب ــاع المنهجي ــات الحديث ــة ف ــي تطوي ــر األعم ــال ،وفق ــاً
لمؤش ــرات أداء تقي ــس ج ــودة العم ــل.
تخفيض التكاليف ،ونقل المعرفة.

( قوام ) رفع كفاءة اإلنفاق
رفع كفاءة اإلنفاق العام ،وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر.
إطالق برنامج (قوام) ،حتى يكون منهجاً للسير عليه في تحقيق البرنامج وتنفيذه.
إجــراء مراجعــة شــاملة ،ودقيقــة لألنظمــة واللوائــح الحاليــة ،فــي جميــع األجهــزة الحكوميــة للتحـ ّـول مــن التركيــز
عل ــى س ــامة اإلج ــراءات فحس ــب ،إل ــى مفه ــوم فاعلي ــة الص ــرف وارتباط ــه بتحقي ــق أه ــداف مح ــددة ،يمك ــن
قي ــاس فاعليته ــا بم ــا يحف ــظ اس ــتدامة الم ــوارد واألص ــول والموج ــودات ،م ــن خ ــال (ق ــوام).
نش ــر ثقاف ــة كف ــاءة اإلنف ــاق بي ــن مختل ــف المس ــتويات اإلداري ــة ،ف ــي الجه ــات الحكومي ــة ابت ــداء م ــن المس ــئول
األول ل ــكل جه ــة ،م ــن خ ــال برنام ــج (ق ــوام).
تحسين األداء في اإلدارة المالية ،وإدارات المراجعة الداخلية.

تطوير الحكومة اإللكترونية
توســيع نطــاق الخدمــات االلكترونيــة المقدمــة ،لتشــمل خدمــات ُأخــرى مثــل نظــم المعلومــات الجغرافيــة ،أو
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة.
تحســين جــودة الخدمــات االلكترونيــة المتوافــرة حاليــاً  ،عبــر تيســير اإلجــراءات وتنويــع قنــوات التواصــل وأدواتــه.
دع ــم اس ــتغالل التطبيق ــات اإللكتروني ــة عل ــى مس ــتوى الجه ــات اإللكتروني ــة ،مث ــل الس ــحابة اإللكتروني ــة
الحكومي ــة ،ومنص ــة مش ــاركة البيان ــات ،ونظ ــام إدارة الم ــوارد البش ــرية.
تعزيز حوكمة الخدمات االلكترونية على مستوى الحكومة.
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ٌ
وطن طموح ،مواطنه مسئول
نتحمــل المســئولية فــي الحيــاة ،نتحمــل المســئولية فــي األعمــال ،نتحمــل المســؤولية فــي المجتمــع.

األهداف
رفــع نســبة مدخــرات األســر مــن إجمالــي دخلهــا
مــن ( )6%إلــى (.)10%

رفــع ُمســاهمة القطــاع غيــر الربحي في إجمالي
الناتــج المحلــي ،مــن أقــل مــن ( )1%إلــى (.)5%

الوصــول إلــى ( )1مليــون متطـ ّـوع فــي القطــاع
غي ــر الربح ــي ،س ــنوياً مقاب ــل ( )11أل ــف اآلن.

االلتزامات
تعظيم األثر االجتماعي للقطاع غير الربحي
رف ــع نس ــبة المش ــروعات الخيري ــة الت ــي له ــا أث ــر اجتماع ــي ،أو الت ــي تت ــواءم م ــع أه ــداف التنمي ــة الوطني ــة ،م ــن
( )7%إل ــى ( ،)33%بحل ــول ع ــام (1442هــ-2020م).
تعزي ــز إس ــهام نظ ــام الجمعي ــات والمؤسس ــات األهلي ــة ونظ ــام الهيئ ــة العام ــة لألوق ــاف ف ــي تمكي ــن القط ــاع
غي ــر الربح ــي ،م ــن التح ـ ّـول نح ــو المؤسس ــية وذل ــك بدع ــم المش ــروعات والبرام ــج ذات األث ــر االجتماع ــي.

بشكل سريع.
تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية لألسر وأصحاب الثروة بما ُيسهم في نمو القطاع غير الربحي
ٍ
المساندة.
تهيئة البيئة التقنية ُ

ُمواصل ــة العم ــل عل ــى تعزي ــز التع ــاون بي ــن مؤسس ــات القط ــاع غي ــر الربح ــي ،واألجه ــزة الحكومي ــة.
تحفي ــز القط ــاع الغي ــر ربح ــي عل ــى تطبي ــق معايي ــر الحوكم ــة الرش ــيدة ،وذل ــك ف ــي مج ــال بن ــاء الق ــدرات.
تسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها.
التطوع ،لدى أفراد المجتمع.
العمل على غرس ثقافة
ّ
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كيف ُنحقق رؤيتنا ؟
برنامج إعادة هيكلة الحكومة.

برنامج الرؤى والتوجهات.

برنامج تحقيق التوازن المالي.

برنامج إدارة المشروعات.

برنامج مراجعة األنظمة.

برنامج قياس األداء.

التحول االستراتيجي لشركة أرامكو السعودية.
برنامج
ّ

برنامج إعادة هيكلة صندوق االستثمارات العامة.

برنامج رأس المال البشري.

التحول الوطني.
برنامج
ّ

برنامج تعزيز حوكمة الحكومة.

رؤية وطن  ..وطموح شعب

برنامج تعزيز الشخصية

السعودية

برنامـــج تعزيـــز الشـــخصية الســـعودية  2020ه ــو أح ــد البرام ــج الت ــي أطلقه ــا مجل ــس الش ــؤون االقتصادي ــة
والتنمي ــة وه ــو ضم ــن عش ــرة برام ــج ت ــم طرحه ــا كرؤي ــة يش ــرف المجل ــس عل ــى مراقبته ــا وتنفيذه ــا بحل ــول ع ــام
2020م ،وذل ــك لتحقي ــق رؤي ــة المملك ــة العربي ــة الس ــعودية  ،2030ويعن ــى البرنام ــج بتعزي ــز الهوي ــة الوطني ــة
لألفــراد ،مســتندة علــى قيــم إســامية ووطنيــة كمــا يعــزز البرنامــج الخصائــص الشــخصية والنفســية التــي تســاعد
عل ــى تحفي ــز األف ــراد وتقوده ــم نح ــو النج ــاح والتف ــاؤل.
وتس ــعى المملك ــة عب ــر ه ــذا البرنام ــج لخل ــق جي ــل يتماش ــى م ــع توجهاته ــا السياس ــية واالقتصادي ــة ،وعل ــى ق ــدر
م ــن الوع ــي للوقاي ــة م ــن كاف ــة المه ــددات األمني ــة واالجتماعي ــة باإلضاف ــة إل ــى الثقافي ــة واإلعالمي ــة وكذل ــك
الديني ــة .كم ــا يتطل ــع برنام ــج تعزي ــز الش ــخصية الس ــعودية إل ــى تصحي ــح الص ــورة الذهني ــة للمملك ــة العربي ــة
الس ــعودية خارجي ــاً .

رؤية وطن  ..وطموح شعب

أهداف البرنامج
وضع مجلس الشــؤون االقتصادية والتنمية  25هدفًا لبرنامج تعزيز الشــخصية الســعودية منها مباشــرة وغير مباشــرة
األهداف المباشرة

ترسيخ قيم التسامح والوسطية والعدل باإلضافة للشفافية والمثابرة.
تعزيز االنتماء للوطن.

التحصن من المخدرات.

التحلي بالمرونة والمواظبة في العمل.
الحصول على العمل بنسب متكافئة.

تمكين الشباب من الدخول لسوق العمل.

االهتمام بجانب التدريب المهني ومواكبة احتياجات سوق العمل.
القدرة على التخطيط المالي.
االهتمام باللغة العربية.

رفع كفاءة المؤسسات التعليمية.
االرتقاء بمخرجات التعليم.

العناية بالمتميزين في المجاالت ذات األولوية.

خلق التوازن بين ما يخرجه التعليم وما يحتاجه سوق العمل.
تطوير التعليم ليصبح منظومة متكاملة.

االرتقاء بترتيب المؤسسات التعليمية السعودية.

األهداف غير المباشرة

تعزيز روح المشاركة والتعاون داخل األسرة وذلك لالرتقاء
بمستقبل األبناء.
رفع المستوى المعيشي للوافدين.
خلق بيئة عمل مناسبة للوافدين.

العمل على استقطاب المواهب العالمية.

اإلبقاء على التراث اإلسالمي والعربي والوطني للمملكة.

االهتمام بزيادة المحتوى المحلي للقطاعات غير النفطية.
صناعات عسكرية وطنية.

العمل على توطين الصناعات الرائدة.

زيادة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز.

مؤشرات يجب مراعاتها

ميزان المدفوعات.

معدل االستهالك.

معدل التضخم.

مؤشرات تحقيق األهداف

توفير الوظائف في
القطاع الخاص.
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اإليرادات غير النفطية.

المشاركة في
المحتوى المحلي.

االستثمار غير الحكومي.

