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أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها المستقبلية من خالل
‘‘ رؤية المملكة العربية السعودية )1452 / 2030( ‘‘

وذلــك فــي الخامــس والعشــرين مــن شــهر أبريــل عــام 2016 م، 
ــي  ــن ف ــة للوط ــة طموح ــً ورؤي ــورًا واضح ــة تص ــذه الوثيق ــّد ه وتع
ــات  ــل الممارس ــق أفض ــى تطبي ــو إل ــي تدع ــام )1452 / 2030(، وه ع

ــن. ــل للوط ــتقبل أفض ــاء مس ــي بن ــة ف العالمي
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مفردات وثيقة رؤية 

لممــــلكة ا
العـــــــربية
السعودية

2030

المقدمة

أواًل : مجتمع حيوي:

مجتمــع حيــوي قيمــه راســخة.

عامــرة. بيئتــه  حيــوي  مجتمــع 

متيــن. بنيانــه  حيــوي  مجتمــع 

ثانيًا : اقتصاد ُمزدهر:

اقتصــاد ُمزدهــر فرصــه ُمثمــره.

اقتصــاد ُمزدهــر اســتثماره فاعــل.

اقتصـاد ُمزدهـر تنافسـية جاذبه.

اقتصاد ُمزدهر موقعه ُمستغل.

ثالثًا : وطٌن طموح:

ــه. ــه فاعل ــوح حكومت ــٌن طم وط

ــئول. ــه مس ــوح مواطن ــٌن طم وط

كيف ُنحقق رؤيتنا ؟



مجتمع
حــيوّي
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أواًل : مجتمع حيوّي

مجتمع حيوّي قيمُه راسخة 

شرف خدمة المعتمرين المتزايدين على أكمل وجه

األهداف

االلتزامات

نحيا وفق مبادئنا اإلسالمية، ُنسخر طاقاتنا وإمكاناتنا لخدمة ضيوف الرحمن، ونعتز بهويتنا الوطنّية.

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

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

 توســـعة الحرميـــن الشـــريفين ممـــا أدى إلـــى زيـــادة عـــدد المعتمريـــن، إلـــى ثالثـــة أضعـــاف علـــى مـــدى العقـــد 
الماضـــي، ليصـــل عددهـــم فـــي عـــام )1436هــــ /2015م( إلـــى )8( مالييـــن معتمر من خارج المملكة، من خالل زيادة 
ـــن، مـــن نقـــل وإقامـــة وغيرهـــا، واالرتقـــاء بجودتهـــا. الطاقـــة االســـتيعابية لمنظومـــة الخدمـــات المقدمـــة للمعتمري

بحلـــول  ســـنويًا  العمـــرة  أداء  مـــن  مســـلم  مليـــون   )10( علـــى  يزيـــد  مـــا  تمكيـــن  علـــى  العمـــل   
عاليـــة. لهـــم  تقـــدم  التـــي  الخدمـــات  عـــن  رضاهـــم  نســـبة  تكـــون  أن  علـــى  التأكيـــد  مـــع  1442هــــ/2020م، 

 الســـعي فـــي تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــالل تســـهيل إجـــراءات طلـــب التأشـــيرات وإصدارهـــا وصـــواًل إلـــى أتممتهـــا وتطوير 
الخدمـــات اإللكترونيـــة المتعلقـــة برحلـــة المعتمريـــن، وتمكينهـــم مـــن إثـــراء رحلتهـــم الدينيـــة، وتجربتهـــم الثقافيـــة.



أكبر متحّف إسالمي في العالم

 تأســـيس متحـــّف إســـالمي ُيبنـــى وفـــق أرقـــى المعاييـــر العالميـــة، ويعتمـــد أحـــدث الوســـائل فـــي الجمـــع والحفـــظ 
والعـــرض والتوثيـــق، ويكـــون محطـــة رئيســـية للمواطنيـــن والضيـــوف للوقـــوف علـــى التاريـــخ اإلســـالمي العريـــض، 

واالســـتمتاع بتجـــارب تفاعليـــة مـــع المـــواد التعريفيـــة واألنشـــطة الثقافيـــة المختلفـــة.

 ســـوف يأخـــذ المتحـــف زواره فـــي رحلـــة متكاملـــة عبـــر عهـــود الحضـــارة اإلســـالمية المختلفـــة التـــي انتشـــرت فـــي 
بقـــاع العالـــم، بشـــكل عصـــري وتفاعلـــي وباســـتخدام التقنيـــات المتقدمـــة.

 ســـوف يضـــّم المتحـــف أقســـام للعلـــوم والعلمـــاء المســـلمين، والفكـــر والثقافـــة اإلســـالمية، ومـــكان ومركـــز 
ــّي. ــتوى عالمـ ــاث علـــى مسـ أبحـ

مجتمع حيوّي ُبنيانه متين 

األهداف

نهتم بُأسرنا، نبني شخصيات أبنائنا، ُنمكن مجتمعنا، ُنراعّي صحتنا.

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

زيــادة متوســط الُعمــر المتوّقــع مــن )74( 
إلــى )80( عامــًا.

)ارتقاء( _ دور أكبر لألسرة في تعليم أبنائها

االلتزامات
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أسلوب ُمبتكر لصحة ذات جودة عالية وفاعلية أكبر

 إشراك )%80( من األسر في األنشطة المدرسية بحلول عام )1442هـ/2020م(.

 قيـــاس مـــدى إشـــراك المـــدارس ألوليـــاء األمـــور فـــي عمليـــة تعليـــم أبنائهـــا، مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن مؤشـــرات 
األداء ضمـــن برنامـــج” ارتقـــاء”.

 إنشـــاء مجالـــس ألوليـــاء األمـــور، يطرحـــون مـــن خاللهـــا اقتراحاتهـــم ويناقشـــون القضايـــا التـــي تمـــّس تعليـــم أبنائهـــم.

 دعـــم ذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر برامـــج تدريبيـــة للمعلميـــن وتأهيلهـــم، مـــن أجـــل تحقيـــق التواصـــل الفّعـــال مـــع أوليـــاء 
األمـــور، وزيـــادة الوعـــّي بأهميـــة مشـــاركتهم.

 العمـــل علـــى التعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاّص والقطـــاع الغيـــر ربحـــّي فـــي تقديـــم المزيـــد مـــن البرامـــج والفعاليـــات 
المبتكـــرة لتعزيـــز الشـــراكة التعليميـــة.

 االرتقاء بمستوى الخدمات الصحّية وجودتها.

 إيجـــاد قطـــاع صحـــّي فّعـــال وذو أســـلوب ُمبتكـــر، يتوفـــر فيـــه التنافســـّية والشـــفافية األكبر بيـــن مقدمّي الخدمات.

 قطـــاع صحـــّي ُيمكـــن مـــن تحســـين الكفـــاءة والفعاليـــة والجـــودة واإلنتاجّيـــة علـــى كل مســـتويات تقديـــم الخدمـــة، 
وإتاحـــة خيـــارات أكثـــر تنوعـــًا للمواطنيـــن.

ــع  ــة، ومـ ــن جهـ ــا مـ ــا بينهـ ــة تتنافـــس فيمـ ــركات الحكومّيـ ــن الشـ ــبكة مـ ــات إلـــى شـ ــم الخدمـ ــة تقديـ ــل مهمـ  نقـ
ــة. ــات الصحّيـ ــود الخدمـ ــم أجـ ــل علـــى تقديـ ــرى فـــي العمـ ــة أخـ ــن جهـ ــاّص مـ ــاع الخـ القطـ

 التمُكـــن مـــن تركيـــز مســـؤولية القطـــاع العـــام علـــى الجهـــات التنظيميـــة الرقابّيـــة، وإيجـــاد المزيـــد مـــن التخصصـــات 
النوعّيـــة ذات األولوّيـــة فـــي الخدمـــات الصحّيـــة.

 تمكين المستفيدين من اختيار ُمقدم الخدمة المالئم الحتياجاتهم.



اقتصاد
ُمزدهـر
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اقتصاد ُمزدهر، فرصة ُمثمرة

األهداف

نتعلم لنعمل، ندعم منشـــآتنا الناشـــئة والصغيرة والمتوســـطة واألســـر 
المنتجـــة، ُننمـــي ُفرصنـــا، نســـتقطب الكفـــاءات التـــي نحتـــاج إليهـــا.

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

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

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

ثانيًا : اقتصاد ُمزدهر

تعليم ُيسهم في دفع عملية االقتصاد

االلتزامات

 سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي، ومتطلبات سوق العمل.

 تطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة.

 إتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم والمرونة في التنّقل بين مختلف المسارات التعليمية.



ـــة بحلـــول عـــام   نهـــدف إلـــى أن تصبـــح خمـــس جامعـــات ســـعودية علـــى األقـــل، مـــن أفضـــل )200( جامعـــة دولي
)1452هـ_2030م(.

 ســـيتمكن طالبنـــا مـــن إحـــراز نتائـــج متقدمـــة ُمقارنـــًة بمتوســـط النتائـــج الدولّيـــة، والحصـــول علـــى تصنيـــف متقـــدم 
فـــي المؤشـــرات العالميـــة للتحصيـــل التعليمـــي.

 إعداد مناهج تعليمية متطورة، تركز على المهارات األساسية.

 تطوير المواهب وبناء الشخصية.

 تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله.

 متابعة التقدم في تأهيل المعلم.

 ننشر نتائج المؤشرات التي تقيس مستوى مخرجات التعليم بشكٍل سنوي.

 العمل مع المتخصصين لضمان موائمة مخرجات التعليم العالي، مع متطلبات سوق العمل.

 عقد الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب، للخريجين محليًا ودوليًا.

 ننشئ المنّصات التي ُتعنى بالموارد البشرية، في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.

 تطوير المعايير الوظيفية الخاّصة بكل مسار تعليمي.

 إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات شـــاملة لرصـــد المســـيرة الدراســـية للطـــالب، بـــدءًا مـــن مراحـــل التعليـــم المبكـــرة إلـــى 
المراحـــل المتقدمـــة، لمتابعـــة مخرجـــات التعليـــم وتقويمهـــا.
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دور أكبر للمنشآت الصغيرة

 مساعدة المنشآت الصغيرة في الحصول على التمويل، وحث المؤسسات المالية على زيادة تلك النسبة 
إلى )%20( بحلول عام )1452هـ2030-م(.

 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 
رّواد 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



اقتصاد ُمزدهر، استثماره فاعل 

توطين الصناعات العسكرية

األهداف

االلتزامات

نعظم قدرتنا االستثمارية، ُنطلق قطاعاتنا الواعدة، ُنخصص خدماتنا الحكومية.

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

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

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

 توطين الصناعات العسكرية، من خالل توفير جزء من اإلنفاق العسكري.

 إيجـــاد أنشـــطة صناعيـــة وخدمـــات ُمســـاندة كالمعـــدات الصناعيـــة، واالتصـــاالت، وتقنيـــة المعلومـــات، بمـــا ُيســـهم 
فـــي خلـــق فـــرص عمـــل نوعّيـــة فـــي االقتصـــاد الوطنـــي.

 توطين ما يزيد عن )%50( من اإلنفاق العسكري بحلول )1452هـ2030-م(.



رؤية وطن .. وطموح شعب

تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في االقتصاد الوطني

 تطوير قطاع التعدين وتأهيله لُيساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية، من الموارد المعدنية.

 رفع ُمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي اإلجمالي إلى )97( مليار ريال .

 زيـــادة عـــدد فـــرص العمـــل فـــي قطـــاع التعديـــن إلـــى ) 90( ألـــف فرصـــة عمـــل بحلـــول العـــام ) 1442هــــ2020-م(.

المشـــروعات. مـــن  مجموعـــة  وإطـــالق  القطـــاع،  هـــذا  فـــي  الهيكليـــة  اإلصالحـــات  مـــن  عـــدد  إجـــراء   

 تكثيف االستكشاف.

 تسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال، ومراجعة إجراءات تراخيص االستخراج.

العســـكري. الطيـــران  الوطنيـــة، لتشـــمل الصناعـــات األكثـــر تعقيـــدًا مثـــل صناعـــة  توســـيع دائـــرة الصناعـــات   

مســـتوى  تحســـين  فـــي  ُيســـهم  بمـــا  المســـاندة،  والصناعـــات  الخدمـــات  مـــن  متكاملـــة  منظومـــة  بنـــاء   
الـــدول. مـــن  وغيرهـــا  المنطقـــة،  لـــدول  العســــــــــــــــــــــــــــــكرية،  المنتجــــــــــــــــات  تصديـــر  ولتعزيـــز  الذاتـــي،  االكتفـــاء 

بهـــدف  القطـــاع،  هـــذا  فـــي  الرائـــدة  الشـــركات  مـــع  إســـتراتيجية  وشـــراكات  مباشـــرة  اســـتثمارات  تحقيـــق   
الخبـــرات فـــي مجــــــــــــــــــاالت، التصنيـــع والصيانـــة والبحـــث والتطويـــر. نقـــل المعــــــــــــــــــــــرفة والتقنيـــة وتوطيـــن 

المجـــال. هـــذا  فـــي  الرئيســـية  األنشـــــــــــــــــطة  تضـــّم  ومتكاملـــة،  متخصصـــة  صناعيـــة  مجتمعـــــــــــــات  إقامـــة   

 تدريب المواطنين وتأهيلهم للتعّرف على هذه الصناعات.



 بناء نظام بيانات ُمتكامل حول مقدرات المملكة.

 االستثمار في البنى التحتية في قطاع التعدين.

 تطوير أساليب التحويل.

 تأسيس مراكز التمّيز، لدعم مشروعات القطاع.

 تنفيذ عددًا من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

 رفـــع تنافســـية وإنتاجيـــة الشـــركات الوطنيـــة الســـعودية مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن الشـــركات الدوليـــة لتســـاهم 
فـــي نمـــو القطـــاع وتوطيـــن المعرفـــة والخبـــرات.

سوق للطاقة المتجددة

 إضافة )9.5( جيجا وات من الطاقة المتجددة، إلى اإلنتاج المحلّي، كمرحلة أولى.

 توطيـــن نســـبة كبيـــرة مـــن سلســـلة قيمـــة الطاقـــة المتجـــددة فـــي االقتصـــاد الســـعودي، تشـــمل السلســـلة 
خطـــوات البحـــث والتطويـــر والتصنيـــع وغيـــره.

 وضـــع إطـــار قانونـــي وتنظيمـــي، يســـمح للقطـــاع الخـــاص بالملكيـــة واالســـتثمار فـــي قطـــاع الطاقـــة المتجـــددة.

 توفيـــر التمويـــل الـــالزم مـــن خـــالل عقـــد شـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص، فـــي مجـــال الصناعـــة، لتحقيـــق 
التقـــدم لقطـــاع الصناعـــة، وتكويـــن قاعـــدة مـــن المهـــارات التـــي تحتـــاج إليهـــا.

 ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة، من خالل تحرير سوق المحروقات تدريجيًا.

 طرح ُمبادرة )الملك سلمان( للطاقة المتجددة.



رؤية وطن .. وطموح شعب

اقتصاد ُمزدهر، تنافسية جاذبة 

إعادة هيكلة مركز الملك عبد اهلل المالي

األهداف

االلتزامات

الطاقــة. تنافســية  نرفــع  خاّصــة،  مناطــق  نؤســس  االقتصاديــة،  المــدن  تأهيــل  ُنعيــد  األعمــال،  بيئــة  نحّســن 

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

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

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

 إعادة صياغة إستراتيجية مركز الملك عبد الله المالي، بغرض تعزيز فرص نجاحه.

 تحويـــل المركـــز إلـــى منطقـــة خاصـــة ذات لوائـــح وإجـــراءات تنافســـية، مـــن خـــالل جعـــل المركـــز منطقـــة مســـتثناة 
مـــن تأشـــيرات الدخـــول، ومربوطـــة بصالـــة الوصـــول فـــي مطـــار الملـــك خالـــد الدولـــي مباشـــرًة، عـــن طريـــق المطـــار.

 إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة، النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب.

 زيادة عدد الفنادق والتي تحتاج إليها مدينة الرياض، بشكٍل عام والمركز بشكٍل خاص.



ــات  ــن العالمـ ــة، مـ ــه مجموعـ ــارك فيـ ــة حديـــث تشـ ــاع تجزئـ ــن، فـــي قطـ ــل للمواطنيـ ــة عمـ ــون فرصـ ــة مليـ  إضافـ
التجاريـــة العصريـــة المحليـــة، واإلقليميـــة والعالميـــة، بحلـــول عـــام )2020-1442م(.

 رفـــع نســـبة التجـــارة الحديثـــة فـــي ســـوق التجزئـــة إلـــى )%80( مـــن خـــالل جـــذب تجـــار التجزئـــة، اإلقليميـــة والدولييـــن 
بحلول )1442هـ2020-م(.

ـــًا،  ـــًا وإقليمي  تخفيـــف القيـــود المتعلقـــة بالملكيـــة واالســـتثمار األجنبـــي، مـــن خـــالل تســـهيل حركـــة البضائـــع محلي
وتطـــور اللوائـــح المنظمـــة للقطـــاع.

 تسهيل حصول منشآت التجزئة صغيرة الحجم، على التمويل بما يحفزها على التطور والنمو.

 العمـــل علـــى تطويـــر البنيـــة التحتيـــة الخاصـــة باالتصـــاالت، وتقنيـــة المعلومـــات وبخاصـــة تقنيـــات النطـــاق العريـــض، 
عالـــي الســـرعة لزيـــادة نســـبة التغطيـــة فـــي المـــدن وخارجهـــا، وتحســـين جـــودة االتصـــال مـــن أجـــل تحســـين تنافســـية 

االقتصـــاد الوطنـــي، وذلـــك مـــن خـــالل الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص.

 خلق بيئة تكاملية ومناسبة وجاذبة، للعيش والعمل في المركز.

 جعـــل المركـــز مقـــرًأ لصنـــدوق االســـتثمارات العامـــة، أكبـــر صنـــدوق ســـيادي فـــي العالـــم، ممـــا ســـيجعل منـــه بيئـــة 
جاذبـــة لكبريـــات الشـــركات العالميـــة، واالســـتثمارية وغيرهـــا.

قطاع تجزئة متطّور

تنمية البنية التحتية الرقمّية



رؤية وطن .. وطموح شعب

اقتصاد ُمزدهر، موقعه ُمستغل

األهداف

ننشئ منصة لوجستية مميزة، نتكامل إقليميًا ودوليًا، ندعم شركاتنا الوطنية.

تقــدم ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر أداء الخدمــات 
اللوجســتية، مــن المرتبــة )49( إلــى )25( عالميــًا، و 

ــًا. )1( إقليمي

رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة، مــن )%16(، إلــى 
)%50(، علــى األقــل مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 

غيــر النفطــي.

 التغطيـــة بنســـبة تتجـــاوز )%90( مـــن المنـــازل فـــي المـــدن ذات الكثافـــة الســـكانية العاليـــة )%66(، فـــي المناطـــق 
األخـــرى، مـــن خـــالل تحفيـــز االســـتثمار فـــي تقنيـــات النطـــاق العريـــض، فـــي المناطـــق ذات الكثافـــة الســـكانية 

العاليـــة.

 العمل على تطوير إطار شراكات جديدة مع القطاع الخاص، ووضع معايير للبناء ُتسهل مد شبكة النطاق العريض.

ــار، ودعـــم هـــذا التحـــول علـــى   تعزيـــز حوكمـــة التحـــّول الرقمـــي عبـــر مجلـــس وطنـــي ُيشـــرف علـــى هـــذا المسـ
ــًا. ــة أيضـ ــتوى الحكومـ مسـ

 تهيئة اآللية التنظيمية والدعم المناسب لبناء شراكة فاعلة، مع مشغلّي االتصاالت لتطوير البنية التحتية التقنية.

 دعم نمو المسثمرين المحليين، في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.



وطــٌن 
طموح



رؤية وطن .. وطموح شعب

ثالثًا : وطٌن طموح

وطٌن طموح، حكومته فاعلة

برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرّية

األهداف

االلتزامات

ننتهــج الشــفافية، نحافــظ علــى المــوارد الحيويــة، نتفاعــل مــع الجميــع، ندعــم المرونــة، نلتــزم بكفــاءة 
اإلنفــاق وبالتــوازن المالــي.

ــر النفطيـــة، عـــن  زيـــادة اإليـــرادات الحكوميـــة غيـ
ســـنويًا. ريـــال  تريليـــون   )1( إلـــى  مليـــارًا   )163(

الوصـــول مـــن المركـــز )36( إلـــى المراكـــز الــــ ) 5( 
ــة. ــات اإللكترونيـ ــر الحكومـ األولـــى، فـــي مؤشـ

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

 تدريـــب أكثـــر مـــن )500( ألـــف موظـــف حكومـــي عـــن ُبعـــد، وتأهيلهـــم لتطبيـــق مبـــادئ إدارة المـــوارد البشـــرية 
ــا  ــات وتطبيقهـ ــل الُممارسـ ــد أفضـ ــل تحديـ ــن أجـ ــول )1442هــــ2020-م(، مـ ــة بحلـ ــة للدولـ ــزة الحكوميـ فـــي األجهـ

ــارات الالزمـــة للمســـتقبل. ــام، يمتلكـــون المقومـــات والمهـ ــاع العـ للتأكـــد مـــن أن موظفـــي القطـ



 تأســـيس إدارة للموارد البشـــرية في كل جهاز حكومي، من خالل برنامج الملك ســـلمان لتنمية الموارد البشـــرية.

 تقديم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب، من خالل البرنامج.

 رفع إنتاجية الموظف وكفاءته إلى أعلى مستوى، عبر تطبيق معايير إدارة األداء والتأهيل المستمر.

 بنـــاء منّظمـــات رقميـــة للمهمـــات األساســـية المشـــتركة، مـــع وضـــع سياســـات لتحديـــد قادة المســـتقبل وتمكينهم.

 صناعة بيئة ُمحفزة، تتساوى فيها الفرص وُيكافئ فيها المتميزون.

 تطبيـــق منهجيـــة الخدمـــات المشـــتركة، والتـــي تهـــدف إلـــى توحيـــد الجهـــود لالســـتفادة القصـــوى مـــن المـــوارد، 
لتحقيـــق توجـــه الدولـــة فـــي زيـــادة، اإلنتاجيـــة ورفـــع كفـــاءة اإلنفـــاق الحكومـــي.

ــزة  ــاندة فـــي األجهـ ــات الُمسـ ــج الخدمـ ــة، وذلـــك بدمـ ــل تكلفـ ــات بأقـ ــع الجهـ ــبة لجميـ ــل مناسـ ــة عمـ ــر بيئـ  توفيـ
الحكوميـــة، لرفـــع اإلنتاجيـــة والجـــودة، وتحقيـــق التكاليـــف، والحـــد مـــن الهـــدر المالـــي واإلداري.

 التطبيـــق بشـــكٍل مرحلـــي بعـــد دراســـة وضـــع الخدمـــات المســـاندة فـــي القطاعـــات الحكوميـــة، لتحقيـــق أســـلوب 
الخدمـــات المشـــتركة المطبقـــة عالميـــًا ومحليـــًا.

 تحديـــد نطـــاق العمـــل، وخطـــة وأولويـــات التطبيـــق، وإتبـــاع المنهجيـــات الحديثـــة فـــي تطويـــر األعمـــال، وفقـــًا 
لمؤشـــرات أداء تقيـــس جـــودة العمـــل. 

 تخفيض التكاليف، ونقل المعرفة.

توفير الخدمات« المشتركة »



رؤية وطن .. وطموح شعب

 توســـيع نطـــاق الخدمـــات االلكترونيـــة المقدمـــة، لتشـــمل خدمـــات ُأخـــرى مثـــل نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة، أو 
الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة.

 تحســـين جـــودة الخدمـــات االلكترونيـــة المتوافـــرة حاليـــًا، عبـــر تيســـير اإلجـــراءات وتنويـــع قنـــوات التواصـــل وأدواتـــه.

 دعـــم اســـتغالل التطبيقـــات اإللكترونيـــة علـــى مســـتوى الجهـــات اإللكترونيـــة، مثـــل الســـحابة اإللكترونيـــة 
الحكوميـــة، ومنصـــة مشـــاركة البيانـــات، ونظـــام إدارة المـــوارد البشـــرية.

 تعزيز حوكمة الخدمات االلكترونية على مستوى الحكومة.

تطوير الحكومة اإللكترونية

) قوام ( رفع كفاءة اإلنفاق

 رفع كفاءة اإلنفاق العام، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر.

 إطالق برنامج )قوام(، حتى يكون منهجًا للسير عليه في تحقيق البرنامج وتنفيذه.

 إجـــراء مراجعـــة شـــاملة، ودقيقـــة لألنظمـــة واللوائـــح الحاليـــة، فـــي جميـــع األجهـــزة الحكوميـــة للتحـــّول مـــن التركيـــز 
علـــى ســـالمة اإلجـــراءات فحســـب، إلـــى مفهـــوم فاعليـــة الصـــرف وارتباطـــه بتحقيـــق أهـــداف محـــددة، يمكـــن 

قيـــاس فاعليتهـــا بمـــا يحفـــظ اســـتدامة المـــوارد واألصـــول والموجـــودات، مـــن خـــالل )قـــوام(.

 نشـــر ثقافـــة كفـــاءة اإلنفـــاق بيـــن مختلـــف المســـتويات اإلداريـــة، فـــي الجهـــات الحكوميـــة ابتـــداء مـــن المســـئول 
األول لـــكل جهـــة، مـــن خـــالل برنامـــج )قـــوام(.

 تحسين األداء في اإلدارة المالية، وإدارات المراجعة الداخلية.



تعظيم األثر االجتماعي للقطاع غير الربحي

االلتزامات

ـــة، مـــن  ـــة الوطني ـــواءم مـــع أهـــداف التنمي ـــر اجتماعـــي، أو التـــي تت ـــة التـــي لهـــا أث  رفـــع نســـبة المشـــروعات الخيري
)%7( إلـــى )%33(، بحلـــول عـــام )1442هــــ2020-م(.

ـــة العامـــة لألوقـــاف فـــي تمكيـــن القطـــاع  ـــة ونظـــام الهيئ ـــات والمؤسســـات األهلي ـــز إســـهام نظـــام الجمعي  تعزي
غيـــر الربحـــي، مـــن التحـــّول نحـــو المؤسســـية وذلـــك بدعـــم المشـــروعات والبرامـــج ذات األثـــر االجتماعـــي.

وطٌن طموح، مواطنه مسئول

األهداف

نتحمــل المســئولية فــي الحيــاة، نتحمــل المســئولية فــي األعمــال، نتحمــل المســؤولية فــي المجتمــع.

رفـــع نســـبة مدخـــرات األســـر مـــن إجمالـــي دخلهـــا 
مـــن )%6( إلـــى )10%(.

الوصـــول إلـــى )1( مليـــون متطـــّوع فـــي القطـــاع 
ألـــف اآلن. غيـــر الربحـــي، ســـنويًا مقابـــل )11( 

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



رؤية وطن .. وطموح شعب

 تسهيل تأسيس منظمات غير ربحية لألسر وأصحاب الثروة بما ُيسهم في نمو القطاع غير الربحي بشكٍل سريع.

 تهيئة البيئة التقنية الُمساندة.

الحكوميـــة. واألجهـــزة  الربحـــي،  غيـــر  القطـــاع  مؤسســـات  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز  علـــى  العمـــل  ُمواصلـــة   

 تحفيـــز القطـــاع الغيـــر ربحـــي علـــى تطبيـــق معاييـــر الحوكمـــة الرشـــيدة، وذلـــك فـــي مجـــال بنـــاء القـــدرات.

 تسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها.

 العمل على غرس ثقافة التطّوع، لدى أفراد المجتمع.





رؤية وطن .. وطموح شعب

كيف ُنحقق رؤيتنا ؟

برنامج إعادة هيكلة الحكومة.

برنامج تحقيق التوازن المالي.

برنامج مراجعة األنظمة.

برنامج التحّول االستراتيجي لشركة أرامكو السعودية.

برنامج رأس المال البشري.

برنامج تعزيز حوكمة الحكومة.

برنامج الرؤى والتوجهات.

برنامج إدارة المشروعات.

برنامج قياس األداء.

برنامج إعادة هيكلة صندوق االستثمارات العامة.

برنامج التحّول الوطني.



برنامج تعزيز الشخصية 

السعودية
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برنامـــج تعزيـــز الشـــخصية الســـعودية 2020 هـــو أحـــد البرامـــج التـــي أطلقهـــا مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة 
والتنميـــة وهـــو ضمـــن عشـــرة برامـــج تـــم طرحهـــا كرؤيـــة يشـــرف المجلـــس علـــى مراقبتهـــا وتنفيذهـــا بحلـــول عـــام 
2020م، وذلـــك لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 2030، ويعنـــى البرنامـــج بتعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة 
لألفـــراد، مســـتندة علـــى قيـــم إســـالمية ووطنيـــة كمـــا يعـــزز البرنامـــج الخصائـــص الشـــخصية والنفســـية التـــي تســـاعد 

علـــى تحفيـــز األفـــراد وتقودهـــم نحـــو النجـــاح والتفـــاؤل.

ـــر هـــذا البرنامـــج لخلـــق جيـــل يتماشـــى مـــع توجهاتهـــا السياســـية واالقتصاديـــة، وعلـــى قـــدر  وتســـعى المملكـــة عب
مـــن الوعـــي للوقايـــة مـــن كافـــة المهـــددات األمنيـــة واالجتماعيـــة باإلضافـــة إلـــى الثقافيـــة واإلعالميـــة وكذلـــك 
الدينيـــة. كمـــا يتطلـــع برنامـــج تعزيـــز الشـــخصية الســـعودية إلـــى تصحيـــح الصـــورة الذهنيـــة للمملكـــة العربيـــة 

ــًا. الســـعودية خارجيـ



وضع مجلس الشــؤون االقتصادية والتنمية 25 هدفًا لبرنامج تعزيز الشــخصية الســعودية منها مباشــرة وغير مباشــرة

األهداف غير المباشرةاألهداف المباشرة

أهداف البرنامج

    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.

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.
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مؤشرات يجب مراعاتها

مؤشرات تحقيق األهداف

ميزان المدفوعات.

توفير الوظائف في 
القطاع الخاص.

معدل االستهالك.

اإليرادات غير النفطية.

معدل التضخم.

المشاركة في 
المحتوى المحلي.

االستثمار غير الحكومي.




