
الهدف



ة لماذا أطلقت المملكة العربية السعودية رؤي
؟2030



هي خطة جريئة قابلة  2030رؤية 
.  للتحقيق ألّمة طموحة

ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

2030رؤية المملكة العربية السعودية 



:على ثالثة ركائز للقوة 2030بنيت الرؤية 
 
 العمق العربي واإلسالمي

 قوة استثمارية رائدة

ومحور ربط القارات الثالث



2030رؤية المملكة العربية السعودية 

وة تستند إلى مكامن الق
نناوالقدرات الفريدة لوط

نا تعبر عن أهدافنا وآمال
على المدى البعيد 

إنشاء مجتمع نابض 
بالحياة

ترسم تطلعاتنا نحو 
مرحلة تنموية جديدة اقتصاد وطني مزدهر



2030محاور الرؤية 

مجتمع حيوي

قيمة راسخة•
بيئة عامرة •
بنيانه متين •

من أهدافناتوجهاتنا
نا نسخر طاقاتنا وإمكانات•

لخدمة ضيوف الرحمن 

ةنعتز بهويتنا الوطني•

نحيا وفق مبادئنا اإلسالمية •

مليون  30نخدم •
معتمر سنويا 



2030محاور الرؤية 

اقتصاد مزدهر
فرص مثمرة •
استثمار فاعل•
تنافسية جاذبة •
موقعه مستغل•

من أهدافناتوجهاتنا

وسطةندعم منشئاتنا الصغيرة والمت•
إليها  نستقطب الكفاءات التي نحتاج•

نتعلم لنعمل•

البطالة تخفيض معدل•
%7إلى % 11,6من 

ننمي فرصنا•



2030محاور الرؤية 

وطن طموح
حكومته فاعلة •
مواطنه مسؤول•

من أهدافناتوجهاتنا
يةننتهج الشفاف•
نتفاعل مع •

الجميع
نحافظ على •

مواردنا الحوية 

 الوصول إلى المركز•ندعم المرونة•
األولى في  5الـ 

مؤشر الحكومات 
اإللكترونية  



األرقام والبيانات االقتصادية واإلجتماعية 
للمملكة العربية السعودية 

2030ورؤية 
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2018 - 2010متوسط سعر سعر النفط الخام السعودية 
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2030مأسسة العمل لتحقيق رؤية 
المملكة العربية السعودية



لعربية تم تحديد األهداف االستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة ا
وفق منهجية واضحة 2030السعودية 



"2030رؤية المملكة العربية السعودية "نموذج حوكمة وتحقيق 



مية للقطاع العوامل التي تقيس قدرة المؤسسية والفاعلية التنظي
العام للمملكة العربية السعودية

عوامل القدرة 
المؤسسية 
والفاعلية 
التنظيمية

المسار 
التاريخي 
المؤسسي المراقبة 

واإلشراف

المعرفة 
المؤسسية 

التصميم 
المؤسسي

الحوكمة 
المخرجاتوفاعليتها

النتائج

المصالح 
المكتسبة 

التأثير 
 والسلطة غير

  الرسمية

 مستوى الرأس
المال البشري



أجهزة القطاع العام الجديدة 
الجهة مهام التي تم إنشاؤها الجهات

إستحداث أجهزة 
حكومية جديدة

ؤون  س الش درها مجل ي يص رارات الت روعات والق ة المش ؤولية متابع ولى مس يت
: ويشمل ذلك االقتصادية والتنمية

" 2030رؤية المملكة "مدى تحقيق أهداف والتزامات 1.

ة الساعية مبادرات التي وافق المجلس على تنفيذها ضمن البرامج التنفي/أولويات2. ذي
لتحقيقها

 مكتب إدارة المشروعات بمجلس
ة الشؤون االقتصادية والتنمي

ات  التنف ع الجه ه م ي عمل ة ف ادية والتنمي ؤون االقتص س الش داعم لمجل ذراع ال ة ال يذي
".2030رؤية المملكة "بغرض تحقيق 

.يقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها1.

ي  يتدخل بناء على توجيه من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية في حال2. التعثر ف
تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في البرامج التنفيذية

م3. ي ت ه  يرفع تقارير دورية للمجلس حول البرامج والمشروعات والمهمات الت تكليف
.بها

مركز اإلنجاز 
والتدخل السريع



أجهزة القطاع العام الجديدة 
الجهة مهام التي تم إنشاؤها الجهات

إستحداث أجهزة 
حكومية جديدة

دى ة م ر متابع ة عب راف ذات العالق ع األط فافية لجمي ز الش المركز تعزي اط ب دم  ين التق
:الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات من خالل

 
مدى تحقيق المستهدفات وقياس مستوى التقدم بشكل دوري 1.

التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق األهداف الوطنية المشتركة 2.

ى ا3. ذلك إل ع ب ادرات والرف ذ المب دم تنفي ي تق ات ذات إبراز أي تعثر أو تأخير ف لجه
. العالقة بشكل مستمر

حات إشراك المجتمع في متابعة أداء البرنامج واألجهزة المعنية من خالل نشر لو4.
ة المح رامج التنفيذي ف الب ول مختل ة ح ة مدقق ارير دوري رات األداء وتق ة مؤش قق

" 2030رؤية "لـ

ذ5. ات المنف من الجه ة ض زة العام اس أداء األجه ة وقي ات متابع ل آلي اء وتفعي ة بن
للبرامج والمبادرات

المركز الوطني لقياس أداء 
"أداء"األجهزة العامة 



أجهزة القطاع العام الجديدة 
الجهة مهام التي تم إنشاؤها الجهات

إستحداث أجهزة 
حكومية جديدة

ذراع التنف و ال ة االستراتيجية، فه تراتيجية للجن ب اإلدارة االس ث يتبع مكت ان حي ة له يذي
: يتولى المهام التالية

 
إلى خطط وبرامج تنفيذية 2030دراسة وتحليل سبل ترجمة رؤية المملكة 1.

ةاإلشراف والمتابعة المستمرة على تقدم تلك الخطط والبرامج التنفيذي2.

مدى تحقيقها لمستهدفاتها من خالل التقارير الواردة إليه 3.

ة االستراتيجية بشكل دوري 4. ى اللجن ع إل رى(تحديد الفجوات والرف ا ي ه  بم مالءمت
) من توصيات

أو تعثر المبادرات  تذليل العقبات والمشكالت التي تَُصعَّد إليه ودراسة أسباب تأخر5.
) إن وجدت(

ات النظر والب6. ب وجه ائق وتقري ا إعداد ملف متكامل سعياً نحو إيضاح الحق ت فيه
أو رفعها إلى اللجنة االستراتيجية للنظر في شأنها 

 مكتب - اللجنة االستراتيجية
اإلدارة االستراتيجية



2030إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 
مجلس الوزراء تحديد الرؤية : األول المستوى

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية واألولويات الوطنية

اللجنة االستراتيجية ات تحديد أولوي: الثاني المستوى
وبرامج التنفيذ

1برنامج تحقيق الرؤية 
لجنة البرنامج 
مكتب البرنامج 

13برنامج تحقيق الرؤية 
لجنة البرنامج 
مكتب البرنامج 

ادرات تنفيذ المب: الثالث المستوى
والمتابعة

الجهات التنفيذية الجهات التنفيذية 
مكتب 
تحقيق 
الرؤية

مكتب 
تحقيق 
الرؤية

مكتب 
تحقيق 
الرؤية

مكتب 
تحقيق 
الرؤية

مكتب 
تحقيق 
الرؤية

مكتب 
تحقيق 
الرؤية

المبادراتالمبادرات



"برامج تحقيق الرؤية"

لماذا برامج تحقيق الرؤية؟

موائمة الموارد مع 
األولويات

دة توجيه تركيز القيا
تنحو تحقيق األولويا

االستعداد لمواجهة 
األزمات

تحديد أهداف قابلة 
للقياس



"برامج تحقيق الرؤية"

برنامج جودة 
الحياة

برنامج تطوير 
القطاع المالي

برنامج 
اإلسكان

ق برنامج تحقي
التوازن المالي

 برنامج التحول
الوطني

برنامج تعزيز 
الهوية الوطنية



"برامج تحقيق الرؤية"

برنامج صندوق 
االستثمارات 

العامة

برنامج 
التخصيص

 برنامج ريادة
الشركات 
الوطنية

ات برنامج تطوير الصناع
الوطنية والخدمات 

اللوجستية 

برنامج 
الشراكات 
ةاالستراتيجي

برنامج خدمة 
ضيوف 
الرحمن

ة برنامج تنمي
القدرات 
البشرية 



األهداف االستراتيجية لرؤية
2030المملكة العربية السعودية 



الى أهداف استراتيجية لتمكين  2030تمت ترجمة رؤية المملكة 
التنفيذ والمتابعة الفاعلة

ترجمة توجيهات والتزامات وأهداف •
مكن الرؤية إلى أهداف قابلة للتنفيذ ي

وضع برامج ومؤشرات أداء 
والمستهدفات عليها 

  أهداف عملية

 تحديد آليه واضحة للمساءلة عن كل•
هدف من األهداف، وتحديد الجهات 

ذات العالقة لكل هدف
  تمكين المساءلة

المبادئ التوجيهية

يلية تم استخراج األهداف التفص
بما يمكن من تحقيقها

تمت هيكلة األهداف بشكل 
يضمن تحديد أدوار الجهات 

ذات العالقة 

  2030تطبيقها على رؤية المملكة 



الى أهداف استراتيجية لتمكين  2030تمت ترجمة رؤية المملكة 
التنفيذ والمتابعة الفاعلة

فهم العالقة بين مختلف األهداف •
وإدارتها بما يضمن تحقيق الرؤية    تحليل االعتمديات

مة، مع متابعة تنفيذ الرؤية بطريقة منظ•
القدرة على قياس األثر لدعم إتخاذ 

  القرار
المتابعة

المبادئ التوجيهية

دا تم إعادة توزيع األهداف اعتما
ضهاعلى ارتباطها وعالقتها ببع

 تمت هيكلة األهداف بما يكن
من ربطها بمستهدفات من 
ةالرؤية أو مستهدفات إضافي

2030تطبيقها على رؤية المملكة 



هدف استراتيجي 96إلى  2030من رؤية المملكة 
هيكلة الرؤية مقابل هيكلة األهداف االستراتيجية

مجتمع حيوي

تمكين حياة عامرة 
وصحية

 تعزيز القيم اإلسالمية
والهوية الوطنية

اقتصاد مزدهر

زيادة معدالت 
التوظيف

تنمية وتنويع 
االقتصاد

وطن طموح

تمكين المسؤولية 
اإلجتماعية

تعزيز فاعلية 
أهداف عامة  6الحكومة

  1من المستوى 

هدف فرعي 27
عامة من المستوى

2

يهدف تفصيل 96
3من المستوى 



تنمية وتنويع االقتصاد
المستوى األول الى المستوى الثالث -مثال على األهداف االستراتيجية 

مجتمع 
حيوي

اقتصاد 
مزدهر

وطن 
طموح

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ية تعزيز القيم اإلسالمية والهو

الوطنية

تمكين حياة عامرة وصحية

االقتصاد تنمية وتنويع

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

ةتمكين المسؤولية االجتماعي

1

2

3

4

5

6

 تنمية مساهمة القطاع الخاص في
االقتصاد

ةتعظيم القيمة المحققة من قطاع الطاق

إطالق قدرات القطاعات غير النفطية 
الواعدة

ات تعظيم أصول ودور صندوق االستثمار
العامة كمحرك للنمو

 تعميق اندماج االقتصاد السعودي في
المنظومة اإلقليمية والعالمية

تنمية الصادرات غير النفطية 

3.
1

3.
2

3.
3

3.
4

3.
6

ي ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجست
عالمي

3.
5

3.
7

تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة

وق توطين التقنيات والمعرفة من خالل صند
العامة  االستثمارات

الل بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خ
صندوق االستثمارات العامة

من خالل صندوق إطالق قطاعات جديدة 
االستثمارات العامة 

3.4.
1

3.4.
2

3.4.
3

3.4.
4



ما هو دور وزارة االقتصاد والتخطيط



أدور وزارة االقتصاد والتخطيط
الجهة الداعمة للجهات ذات 
 العالقة واألجهزة الحكومية

جي في التخطيط االستراتي
والتنفيذي

توفّر الوزارة 
المعلومات الالزمة من 

وإحصاءات بيانات
ودراسات إلى الجهات 

ذات العالقة

وتعمل على مواءمة 
الخطط القطاعية 
ات والمناطقية بين الجه

ذات العالقة



توفّر الوزارة المعلومات الالزمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات 
العالقة

 رأس المال البشرياالقتصاد الكلي
والتنمية

القدرة والفاعلية 
المؤسسية للدولة

دراسات وتحليالت عن 

تنمية مناطقية 
متوازنة



ات توفّر الوزارة المعلومات الالزمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجه
ذات العالقة

تطوير وإدارة مواردنا 
المائية بشكل مستدام 

االمن الغذائي 
والتحول الزراعي

ل القوة الناعمة والتواص
من أجل التنمية 

دراسات وتحليالت عن 

 االستدامة والتنويع
راالقتصادي المتطو



شكرا


