
 

 

  2030مقدمة بحث عن رؤية 

طويلة  بسم هللا الّرحمن الرحيم، والّصالة والّسالم على سيّد الخلق محّمد، عملت المملكة العربيّة السعوديّة خالل سنوات

على تعزيز مكامن القّوة، واالستناد على تلك المكامن الواسعة في االنطالق بهّمة أوسع، وقّوة أكبر لتحقيق الَمكانة التي تليق  

والتي تقوم على تبنّي تلك   2030بحجم وتاريخ وتراث وحاضر هذه البالد، فانطلقت رؤية المملكة العربيّة السعوديّة لعام 

تنويع االقتصاد الوطني الذي كان يعتمد في   وير جميع المؤسسات وعلى اختالف النوافذ، وأبرزهااألساسيات من أجل تط

ا، وسياحيًا، وتطوير كافّة المسارات األخرى من تعليم  الدرجة األولى على النفط، إلى تنويع مصادره تجاريًا وصناعيَ 

 وصّحة وسياسة، فكونوا معنا لنستمع إلى طيّات البحث الّشامل.  

  2030بحث عن رؤية 

واحدة من أبرز المعايير التي انطلقت بها المملكة إلى واقع أفضل، وإلى تسريع الُخطى بما  2030تُعتبر رؤية المملكة لعام 

 يضمن النّجاح والتطوير لكافّة الُمؤسسات، وعن ذلك نستمع لآلتي: 

  السعودية 2030ما هي رؤية 

طط المميّزة التي تّم اعتمادها للعَمل في سياسة ما بعد النّفط،  هي عبارة عن ُجملة من الخُ  2030إّن رؤية السعوديّة لعام 

التي تهدف إلى تعزيز االقتصاد الوطني واالنطالق بالمملكة إلى المكانة التي تليق بها باالستناد على نقاط ومحاور القّوة، 

مشروع  80ليم ما يزيد عن وذلك عبر تنويع مصادر الدّخل الوطني سياحيًا وتجاريًا وصناعيًا، وتشمل على موعد تس

 2016أبريل لعام  25مليار لاير سعودّي، وتّم اإلعالن عن الرؤية في عام  3.7حكومي ضخمة ال تقل كلفة أحدها عن 

 للميالد، من قبل مجلس الشؤون االقتصاديّة برئاسة سمو األمير محمد بن سلمان آل سعود.

 2030أهداف رؤية 

 ي عدد واسع من األهداف الكبيرة التي تَضمن االستقرار للبالد والُمجتمع، في اآلتي: ف 2030تسعى رؤية المملكة لعام 

 من ثمانية إلى ثالثين حاج ومعتمر.  ُمضاعفة العدد المُمكن استقباله الحّجاج والّزوار لبيت هللا تعالى •

 ترشيح ثالثة من ُمدن المملكة لتكون ضمن أفضل مئة مدينة للعيش في العالم.  •

 %(. 6% حتى 2.9ى اإلنفاق الّسكاني للُمواطنين السعوديين على الجانب الثقافي والترفيهي من )رفع مستو •

 مضاعفة األماكن األثرية التي جرى تسجيلها لدى األمم المتحدّة اليونسكو.  •

 تقليل معداّلت ونسب البطالة في المجتمع الّسعودي بشكل ملموس وملحوظ.  •

عاد عن االعتماد على النفط، بتطوير القّطاعات )التجارية والصناعية، تَنويع َمصادر الدّخل الوطني واالبت •

 والسياحية(.

 %(. 40% حتى 13رفع نسبة وعدد األشخاص الممارسين للِرياضة أسبوعيًا من ) •

 العمل على رعاية مسارات لتطوير أداء الحكومة.  •

 العَمل على تحسين معدالت الصادرات غير النفطية. •

 2030ما هي محاور رؤية 

والتي يتفّرع عنها عدد من  2030أعلنت حكومة المملكة على ثالثة من المحاور الرئيسيّة التي تستند عليها في تحقيق رؤية 

 األهداف واألسباب، وهي:

حيث تهدف الرؤية إلى تحقيق مستوى معيشي مرضي عنه من خالل تعزيز الخدمات الصحيّة   ،مجتمع حيوي •

 خالل: والتعليميّة لمستوى عالمي، من 

o .التمّسك بالمبادئ اإلسالمية 

o .االلتزام بالهوية الوطنية 

o .تعزيز االهتمام بالقطاع الثقافي، وتطوير المدن 

o .رعاية المواطن الصحية واالجتماعية 

o  .رفع مستوى معيشة األسرة 

ويكون ذلك عبر االعتماد على النظم التعليمية لُمواكبة احتياجات سوق العَمل، وتعزيز مهارة الّشباب   اقتصاد مزدهر، •

 الالزمة لشغل الوظائف المناسبة، وتوفير الفرص عبر اآلتي:



 

 

o .العمل على جذب الكفاءات في كثير من المجاالت التي تعزز من النّهوض 

o  .العمل على تعزيز مناخ العمل 

o االستثماري.  العمل على تطوير القطاع 

o  .العمل على تحسين مستوى الخدمات الحكومية 

o .هيكلة البنية التحتية للمدن االقتصادية بشكل عالمي 

من خالل الوصول إلى وطن ُمنفتح يكفل تعزيز مفاهيم العدل والُمساواة وإنشاء الحكومة التي تقوم على  وطن طموح، •

 ارات هذا المحور: تعزيز الشفافيّة، وأبرز مس

o  .العمل على تعزيز فُرص استثمار الموارد الحيوية 

o .تنمية فكر يُبنى على تحمل المسؤولية في ُمختلف مناحي الحياة 

o  .تبنّي أفكار مبادئ الشفافية والموضوعية 

o  .تعزيز التواصل بين كافة فئات المجتمع 

 2030برامج رؤية 

برنامج لتطوير مؤسسات العمل في المواعيد الُمحددّة،   13ما يزيد عن  2030وضعت الِجهات المعنيّة برؤية البالد لعام 

 والتي تشمل:

 والذي يُعنى بمسارات الحياة اليوميّة للُمواطن. برنامج جودة الحياة: •

الذي يقوم على تعزيز الوسائل من أجل تطوير القّطاع المالي بأشكاله في المملكة،   برنامج تطوير القطاع المالي: •

 ر المؤسسات المالية.وتطوي

 الذي يقوم على توفير مشاريع السكن للُمواطنين من أجل تحقيق الرؤية. برنامج اإلسكان: •

 برنامج تحقيق التوازن المالي: والذي يسعى في تحسين كفاءة إنفاق الُحكومة. •

االقتصادي في  والذي يقوم على رعاية عدد من المشاريع لتنويع النشاط  برنامج صندوق االستثمارات العامة: •

 المملكة.

 لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص.  برنامج التخصيص: •

 برنامج ريادة الشركات الوطنية: لرفع كفاءة جميع الّشركات السعوديّة. •

 تسليط الّضوء على ُمختلف القّطاعات الّصناعيّة. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: •

 تعزيز كفاءة وُحضور المملكة على كافّة األصعدة. ستراتيجية:اال برنامج الشراكة •

 والذي يهدف لرفع الطاقة االستيعابيّة لضيوف الرحمن.  برنامج خدمة ضيوف الرحمن: •

 عبر تأهيل الكوادر ألحسن المعايير. برنامج تنمية القدرات البشرية: •

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية: تطوير شخصية الُمواطن، وتحديدًا فئة الّشباب. •


