األهداف العامة لرؤية المملكة
العربية السعودية 2030

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية
المستوى األول

المستوى الثاني
الرتميز

1.1

تعزيز القيم
اإلسالمية
واهلوية
الوطنية

1.2

1.3

المستوى الثالث

الرتميز
 1.1.1تعزيز قيم الوسطية والتسامح

 1.1.2تعزيز قيم اإلتقان واالنضباط
تعزيز القيم اإلسالمية
 1.1.3تعزيز قيم العدالة والشفافية
 1.1.4تعزيز قيم العزمية واملثابرة
خدمة املزيد من ضيوف  1.2.1تيسرياستضافة املزيد من املعتمرين وتسهيل الوصول إىل احلرمني الشريفني
الرمحن على أكمل  1.2.2تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج واملعتمرين
وجه
 1.2.3إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج واملعتمرين
 1.3.1غرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطين
تعزيز اهلوية الوطنية  1.3.2احملافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطين والتعريف به
 1.3.3العناية بـلغة العربية

تمكين حياة عامرة وصحية
المستوى
األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

 2.1.1تسهيل الحصول على الخدمات الصحية (النطاق الجغرافي ،وتوفر الخدمات ،وتيسر األسعار ،وما إلى ذلك)
2.1

االرتقاء بـالخدمات الصحية

2.2

تعزيز نمط حياة صحي

2.3

االرتقاء بجودة الحياة في
المدن السعودية

2.4

ضمان االستدامة البيئية

2.5

دعم الثقافة والترفيه

2.6

خلق بيئة مالئمة لتمكين
السعوديين

2.1.2

تحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية (جودة النتائج والخبرة ،والتكلفة)

2.1.3

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية (نظام الصحة العامة وإدارة األزمات الصحية)
تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في المجتمع
تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا ً وعالميا ً
االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية (المرافق العامة ووسائل النقل العام ،وما إلى ذلك)
تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية
تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات
تعزيز السالمة المرورية
الحد من التلوث بمختلف أنواعه (مثل التلوث الهوائي ،الصوتي ،والمائي ،والترابي)
حماية البيئة من األخطار الطبيعية (مثل التصحر)
حماية وتهيئة المناطق الطبيعية (مثل الشواطئ والجزر والمحميات الطبيعية)
تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان
تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة
تعزيز مشاركة األسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم (بما في ذلك التعليم ،وتنظيم األسرة ،وما إلى ذلك)
إتاحة فرص تملك السكن المالئم لألسر السعودية
تعزيز قيم اإليجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد بين أطفالنا
تمكين المواطنين من خالل منظومة الخدمات االجتماعية
تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات االجتماعية

2.2.1
2.2.2
2.3.1

تمكين
حياة
عامرة
وصح
ية

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1
2.5.2
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5

المستوى األول

تنمية وتنويع
االقتصاد

تنمية وتنويع االقتصاد

المستوى الثاني

3.1

تنمية مساهمة القطاع الخاص
في االقتصاد

3.2

تعظيم القيمة المتحققة من
قطاع الطاقة

3.3

إطالق قدرات القطاعات غير
النفطية

3.4

تعظيم أصول ودور صندوق
كمحرك
االستثمارات العا ّمة
ّ
للنمو

3.5

ترسيخ مكانة المملكة كمركز
لوجستي عالمي

3.6

تعميق اندماج االقتصاد
السعودي في المنظومة
اإلقليمية والعالمية

3.7

تنمية الصادرات غير النفطية

المستوى الثالث

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

تسهيل ممارسة األعمال (الجوانب التنظيمية بشكل رئيسي)
تحرير األصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص
خصخصة خدمات حكومية محددة
تطوير سوق مالية متقدمة (السوق األساسية)
تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص (السوق الثانوية)
جذب االستثمار األجنبي المباشر
إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن االقتصادية
رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز
زيادة الطاقة اإلنتاجية والتوزيعية للغاز
تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز

3.1.6
3.1.7
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4.1
3.4.2

تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين واالستفادة منها
تنمية االقتصاد الرقمي
توطين الصناعات الواعدة
توطين الصناعة العسكرية
تطوير قطاع التجزئة
تطوير قطاع السياحة
رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية
تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة

3.4.3

توطين التقنيات والمعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة

3.4.4
3.5.1
3.5.2

بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االستثمارات العامة
إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية

زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
رفع تنافسية قطاع الطاقة

تحسين الربط المحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل
الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي
تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية
تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين
دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميًا

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7.1
 3.7.2تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميا ً وعالميا ً

زيادة معدالت التوظيف
المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

 4.1.1بناء رحلة تعليمية متكاملة (مثل :مسارات واضحة وشاملة ،والتوافق متعدد المستويات)
 4.1.2تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم (خاصة في المناطق القروية)
4.1

تطوير رأس المال
البشري بما يتواءم مع
احتياجات سوق العمل

 4.1.3تحسين مخرجات التعليم األساسية
 4.1.4تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية (مثل الجامعات)

 4.1.5توفير معارف نوعية للمتميزين في المجاالت ذات األولوية
 4.1.6ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

زيادة
معدالت
التوظيف

 4.1.7التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل
4.2

إتاحة فرص العمل
للجميع

تمكين خلق فرص العمل
من خالل المنشآت
 4.3الصغيرة والمتوسطة
والمشاريع متناهية
الصغر
4.4

جذب المواهب الوافدة
المناسبة لالقتصاد

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1

تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل
زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل
تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال

 4.3.2زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد
 4.3.3زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد
 4.4.1تحسين الظروف المعيشية للوافدين
 4.4.2تحسين ظروف العمل للوافدين
 4.4.3استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية

تعزيز فاعلية الحكومة
المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

5.1

تعزيز فاعلية
الحكومة

تحقيق توازن الميزانية
العامة

5.2

تحسين أداء الجهاز
الحكومي

5.3

التفاعل بشكل فعال مع
المواطنين

5.4

حماية الموارد الحيوية
للدولة

5.1.1

تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة اإلنفاق الحكومي

5.1.2

تنويع اإليرادات الحكومية  -تعظيم اإليرادات من األصول المملوكة للدولة (مثل الشركات)

5.1.3

تنويع اإليرادات الحكومية  -تعظيم اإليرادات المتحصلة من رسوم الخدمات

5.1.4

تنويع اإليرادات الحكومية  -زيادة ايرادت الرسوم دون فرض ضرائب على الدخل أو الثروة على المواطنين

5.1.5
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4.1
5.4.2

تعظيم اإليرادات المتولدة من إنتاج النفط
تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالية
تحسين أداء الجهات الحكومية
تحسين إنتاجية موظفي الحكومة
تطوير الحكومة اإللكترونية
االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية
دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع األعمال
ضمان تجاوب الجهات الحكومية لمالحظات عمالئها
ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي
ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية

تمكين المسؤولية االجتماعية

المستوى
األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

6.1

تمكين
المسؤول
ية
االجتماع 6.2
ية

رفع مستوى تحمل المواطن  6.1.1تعزيز وتمكين التخطيط المالي (التقاعد ،واالدخار ،وما إلى ذلك)

للمسؤولية
تمكين الشركات من
المساهمة االجتماعية

6.1.2
6.2.1
6.2.2
6.3.1
6.3.2

تشجيع العمل التطوعي
تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية
تعزيز تركيز الشركات على استدامة االقتصاد الوطني
دعم نمو القطاع غير الربحي
تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق (الحصول على التمويل،
والمواهب ،والمعرفة ،وما إلى ذلك)

