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األهداف االستراتيجية وبرامج تحقيق الرؤية
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2030اململكة العربية السعودية توضيح جوانب متعلقة بتحقيق رؤيةتهدف هذه الوثيقة إلى 

رؤية 

2030

؟2030ما هي رؤية اململكة العربية السعودية •

؟2030املنبثقة من رؤية اململكة االستراتيجية األهداف ما هي •

؟استراتيجيةكيف نترجم األهداف إلى خطة عمل •

؟الرؤيةتحقيق برامج هيما •

؟الرؤيةتحقيق آلية عمل برامج ما هي •

ة أهم األسئلة التي تجيب عليها هذه الوثيق
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جدول املحتويات

رؤية 

2030

؟2030ما هي رؤية اململكة العربية السعودية •

؟2030املنبثقة من رؤية اململكة االستراتيجية األهداف ما هي •

؟استراتيجيةكيف نترجم األهداف إلى خطة عمل •

؟الرؤيةتحقيق برامج هيما •

؟الرؤيةتحقيق آلية عمل برامج ما هي •

ة هذه الوثيقتجيب عليها أهم األسئلة التي 
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من أجل تعزيز ركائز القوة لدى 2030ثالثة محاور ُبنيت عليها رؤية اململكة العربية السعودية 
اململكة

ما هي الرؤية؟

محاور الرؤيةركائز القوة

بيئته عامرة•

بنيانه متين•

راسخةهقيم•
مجتمع 
حيوي 

فرصه مثمرة•

استثماره فاعل•

تنافسيته جاذبة•

موقعه مستغل•

اقتصاد 
هردمز 

حكومته فاعلة•

نه مسؤولطموا•

وطن 
طموح

محور ربط 
القارات 
الثالث

العمق العربي
و االسالمي

قوة 
استثمارية 

رائدة

اململكة العربية السعودية
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مجتمٌع حيوي  : املحور األول 

ما هي الرؤية؟

امن أهدافن توجهاتنا 

مجتمٌع 
حيوي  

ِقَيُمهُ 
راسخة 

مليون معتمر سنويا30خدمة •
سخر "
ُ
مة طاقاتنا وإمكاناتنا لخدن

"الرحمنضيوف 

"مبادئنا اإلسالميةوفق نحيا "

"الوطنيةبهويتنا نعتز "

األسر على الثقافة ارتفاع إنفاق •
% 6اململكة إلى داخل والترفيه 

بيئتهُ 
عاِمرة

"بيئيةاستدامة نحقق "

"نطور مدننا"

"صحيةحياة نعيش "

"والترفيهالثقافة ندعم "

ُبنيانهُ 
َمتين

متوسط العمر املتوقع زيادة •
 ( 80)إلى ( 74)من 

 
عاما

"نرعى صحتنا"

"أبنائناشخصيات نبني "

"نمكن مجتمعنا"

"نهتم بأسرنا"
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هٌر داقتصاٌد مز : املحور الثاني

ما هي الرؤية؟

امن أهدافن توجهاتنا 

اقتصادٌ 
هٌر دمز 

َرُصُه 
ُ
ف

ُمثمرة
منشآتنا الصغيرة ندعم "

"جةاملنتواملتوّسطة واألسر 
نستقطب الكفاءات التي"

"نحتاج إليها

"نتعلم لنعمل"

"ننمي فرصنا" 

"نخصص خدماتنا الحكومية"

"نطلق قطاعاتنا الواعدة" "نعظم قدراتنا االستثمارية"

"نؤسس مناطق خاصة" "نحسن بيئة األعمال"

"نرفع تنافسية قطاع الطاقة" "نعيد تأهيل املدن االقتصادية"

"ننش ئ منصة لوجستية مميزة"

"نتكامل إقليميا ودوليا"

"ندعم شركاتنا الوطنية"

تخفيض معدل البطالة من •
%7إلى %  11.6

صندوق رفع قيمة أصول •
االستثمارات العامة إلى

تريليونات ريال7ما يزيد على 

فيمساهمة القطاع الخاص •
%65إجمالي الناتج املحلي إلى 

النفطيةرفع نسبة الصادرات غير •
على األقل% 50إلى 

من إجمالي الناتج املحلي 
غير النفطي

موِقُعُه 
غل

َ
ُمست

هُ 
ُ
تنافسيت
َجاِذبة

استثماُره
فاِعل
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وطٌن طموٌح : املحور الثالث

ما هي الرؤية؟

امن أهدافن توجهاتنا 

وطٌن 
طموٌح 

ُه 
ُ
حكومت
فاِعلة

األولى في 5الوصول إلى املراكز الـ •
الحكومات اإللكترونيةمؤشر 

"ندعم املرونة"

"نحافظ على مواردنا الحيوية"

هُ 
ُ
ُمواِطن

مسؤول

"نلتزم بكفاءة اإلنفاق وبالتوازن املالي"

"نتفاعل مع الجميع"

"ننتهج الشفافية"

"نتحمل املسؤولية في أعمالنا"

"نتحمل املسؤولية في حياتنا"

"نتحمل املسؤولية في مجتمعنا"

متطوعمليون 1والوصول إلى •
في القطاع غير الربحي سنويا 
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جدول املحتويات

رؤية 

2030

؟2030ما هي رؤية اململكة العربية السعودية •

؟2030ما هي األهداف االستراتيجية املنبثقة من رؤية اململكة •

؟استراتيجيةكيف نترجم األهداف إلى خطة عمل •

؟الرؤيةتحقيق برامج هيما •

؟الرؤيةتحقيق آلية عمل برامج ما هي •

ة هذه الوثيقتجيب عليها أهم األسئلة التي 
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واملتابعة الفعالةالتنفيذ إلى أهداف استراتيجية لتمكين 2030تّمت ترجمة رؤية اململكة 

أهداف عملية

تمكين املساءلة

تحليل االعتماديات

املتابعة

املبادئ التوجيهية

ع برامج يمكن وضترجمة توجهات والتزامات وأهداف الرؤية إلى أهداف قابلة للتنفيذ •
ومؤشرات أداء واملستهدفات عليها

قة الجهات ذات العالتحديد آلية واضحة للمساءلة عن كل هدف من األهداف، وتحديد •
هدف لكل 

فهم العالقة بين مختلف األهداف وإدارتها بما يضمن تحقيق الرؤية•

القرارلدعم اتخاذاألثر متابعة تنفيذ الرؤية بطريقة منظمة، مع القدرة على قياس •

«2030رؤية اململكة العربية السعودية »تطبيقها على 

ن من تتم استخراج األهداف التفصيلية بما •
ّ
حقيقهاُيمك

ت الجهابشكل يضمن تحديد أدوار األهداف تمت هيكلة •
ذات العالقة

ها اعتمادا على ارتباطهـا وعالقاتاألهداف توزيع إعادة تم •
ببعضها

من تمت هيكلة األهداف بما ُيمكن ربطها بمستهدفات•
الرؤية أو  مستهدفات إضافية

األهداف االستراتيجية
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وفق منهجية 2030تم تحديد األهداف االستراتيجية املنبثقة من رؤية اململكة العربية السعودية 
واضحة

حصر األهداف وتحليل 
العالقات

وضع جميع أهداف الرؤية •
:  في قائمة واحدة تشمل
التوجهات ، االلتزامات 

.واألهداف
دراسة وتحليل العالقات •

.بين األهداف

هيكلة األهداف
مستويات من 3م تحديد ت

: األهداف
ل تمث-أهداف املستوى األول •

أهداف عامة للرؤية
-أهداف املستوى الثاني •

تمثل أهداف فرعية من 
املستوى األول 

–أهداف املستوى الثالث •
تمثل أهداف تفصيلية من 

املستوى الثاني 

تحديد مؤشرات األداء 
واملستهدفات

يتم تحديد مؤشرات األداء•
ةبالتعاون مع الجهات املعني

كل تم تعيين املستهدف ل•
ت مؤشر بناء على املستهدفا
من املذكورة في الرؤية بما يض

املوائمة

التأكد من الشمولية

األهداف االستراتيجية
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هدف استراتيجي96لى إ2030اململكة رؤية من 
:األهداف االستراتيجيةهيكلة هيكلة الرؤية مقابل

وطن طموحاقتصاد مزدهرمجتمع حيوي 

تنمية وتنويع 
االقتصاد

زيادة معدالت
التوظيف

«2030»االستراتيجية لرؤية هيكلة األهداف 

«2030»هيكلة وثيقة رؤية  

6

27

96

يفرعي من املستوى الثانهدف

الث تفصيلي من املستوى الثهدف

أهداف عامة من املستوى األول 

وطن طموحمجتمع حيوي  محاور الرؤية اقتصاد مزدهر

األهداف االستراتيجية

تمكين املسؤولية
االجتماعية

تعزيز 
فاعلية 
الحكومة

ية تعزيز القيم اإلسالم
والهوية الوطنية

تمكين حياة عامرة 
وصحية
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تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية

تعزيز القيم اإلسالمية 1.1

تعزيز الهوية الوطنية 1.3

خدمة املزيد من ضيوف الرحمن
على أكمل وجه 1.2

املستوى الثاني

تعزيز قيم الوسطية والتسامح  1.1.1

تعزيز قيم العدالة والشفافية 1.1.3

تعزيز قيم اإلتقان واالنضباط 1.1.2

املستوى الثالث

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى األول 

تعزيز قيم العزيمة واملثابرة 1.1.4

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية

تعزيز القيم اإلسالمية 1.1

تعزيز الهوية الوطنية 1.3

خدمة املزيد من ضيوف الرحمن
على أكمل وجه 1.2

تسهيل تيسير استضافة املزيد من املعتمرين و 
الوصول إلى الحرمين الشريفين

1.2.1

ج إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجا
واملعتمرين

1.2.3

تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج 
واملعتمرين

1.2.2

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية

تعزيز القيم اإلسالمية 1.1

تعزيز الهوية الوطنية 1.3

خدمة املزيد من ضيوف الرحمن
على أكمل وجه 1.2

تماء غرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االن
الوطني

1.3.1

العناية بـاللغة العربية 1.3.3

لعربي املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي وا
والوطني والتعريف به

1.3.2

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تمكين حياة عامرة وصحية 

االرتقاء بـالخدمات الصحية

ضمان االستدامة البيئية

2.1

االرتقاء بجودة الحياة في املدن السعودية 2.3

تعزيز نمط حياة صحي 2.2

2.4

تسهيل الحصول على الخدمات الصحية 2.1.1

م نظا)تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية 
(الصحة العامة وإدارة األزمات الصحية

2.1.3

ية تحسين القيمة املحصلة من الخدمات الصح
(جودة النتائج والخبرة، والتكلفة) 2.1.2

والترفيهدعم الثقافة 2.5

خلق بيئة مالئمة لتمكين السعوديين 2.6

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تمكين حياة عامرة وصحية 

االرتقاء بـالخدمات الصحية

ضمان االستدامة البيئية

2.1

االرتقاء بجودة الحياة في املدن السعودية 2.3

تعزيز نمط حياة صحي  2.2

2.4

تمعتعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في املج 2.2.1

 و 
ً
 تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا

ً
عامليا 2.2.2

والترفيهدعم الثقافة 2.5

خلق بيئة مالئمة لتمكين السعوديين 2.6

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تمكين حياة عامرة وصحية 

االرتقاء بـالخدمات الصحية

ضمان االستدامة البيئية

2.1

االرتقاء بجودة الحياة في املدن السعودية 2.3

تعزيز نمط حياة صحي  2.2

2.4

االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة في املدن 
السعودية 2.3.1

يةتحسين املشهد الحضري في املدن السعود 2.3.2

والترفيهدعم الثقافة 2.5

خلق بيئة مالئمة لتمكين السعوديين 2.6

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

تعزيز حصانة املجتمع تجاه املخدرات 2.3.3

تعزيز السالمة املرورية 2.3.4

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تمكين حياة عامرة وصحية 

االرتقاء بـالخدمات الصحية

ضمان االستدامة البيئية

2.1

االرتقاء بجودة الحياة في املدن السعودية 2.3

تعزيز نمط حياة صحي  2.2

2.4

وث مثل التل)الحد من التلوث بمختلف أنواعه 
(الهوائي، الصوتي، واملائي، والترابي 2.4.1

مثل )حماية البيئة من األخطار الطبيعية 
(التصحر 2.4.2

والترفيهدعم الثقافة 2.5

خلق بيئة مالئمة لتمكين السعوديين 2.6

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

شواطئ مثل ال)حماية وتهيئة املناطق الطبيعية 
(والجزر واملحميات الطبيعية 2.4.3

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تمكين حياة عامرة وصحية 

االرتقاء بـالخدمات الصحية

ضمان االستدامة البيئية

2.1

االرتقاء بجودة الحياة في املدن السعودية 2.3

تعزيز نمط حياة صحي  2.2

2.4

تياجات تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية اح
السكان  2.5.1

ثقافةتنمية املساهمة السعودية في الفنون وال 2.5.2

والترفيهدعم الثقافة 2.5

خلق بيئة مالئمة لتمكين السعوديين 2.6

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تمكين حياة عامرة وصحية 

االرتقاء بـالخدمات الصحية

ضمان االستدامة البيئية

2.1

االرتقاء بجودة الحياة في املدن السعودية 2.3

تعزيز نمط حياة صحي  2.2

2.4

قبل تعزيز مشاركة األسرة في التحضير ملست
أبنائهم  2.6.1

إتاحة فرص تملك السكن املالئم لألسر 
السعودية 2.6.2

والترفيهدعم الثقافة 2.5

خلق بيئة مالئمة لتمكين السعوديين 2.6

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

مل الجاد تعزيز قيم اإليجابية واملرونة وثقافة الع
بين أطفالنا 2.6.3

تمكين املواطنين من خالل منظومة الخدمات
االجتماعية 2.6.4

تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات 
االجتماعية 2.6.5

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تنمية وتنويع االقتصاد

تنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد

اّمة تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات الع
كمحّرك للنمو

3.1

ةإطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعد 3.3

من قطاع الطاقةتعظيم القيمة املتحققة 3.2

3.4

مية الجوانب التنظي)تسهيل ممارسة األعمال 
(بشكل رئيس ي

3.1.1

خصخصة خدمات حكومية محددة 3.1.3

خاص تحرير األصول اململوكة للدولة أمام القطاع ال 3.1.2

(يةالسوق األساس)تطوير سوق مالية متقدمة  3.1.4

تمكين املؤسسات املالية من دعم نمو القطاع
(السوق الثانوية)الخاص 

3.1.5

جذب االستثمار األجنبي املباشر 3.1.6

إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل املدن 
االقتصادية

3.1.7

يترسيخ مكانة اململكة كمركز لوجستي عامل 3.5

ة تعميق اندماج االقتصاد السعودي في املنظوم
اإلقليمية والعاملية

3.6

تنمية الصادرات غير النفطية 3.7

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تنمية وتنويع االقتصاد

تنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد

اّمة تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات الع
كمحّرك للنمو

3.1

ةإطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعد 3.3

من قطاع الطاقةتعظيم القيمة املتحققة 3.2

3.4

فط رفع نسبة املحتوى املحلي في قطاع الن
والغاز

3.2.1

غازتطوير الصناعات املرتبطة بالنفط وال 3.2.3

زيادة الطاقة اإلنتاجية والتوزيعية للغاز 3.2.2

زيادة مساهمة مصادر الطاقة املتجددة في 
مزيج الطاقة

3.2.4

رفع تنافسية قطاع الطاقة 3.2.5 يترسيخ مكانة اململكة كمركز لوجستي عامل 3.5

ة تعميق اندماج االقتصاد السعودي في املنظوم
اإلقليمية والعاملية

3.6

تنمية الصادرات غير النفطية 3.7

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تنمية وتنويع االقتصاد

تنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد

اّمة تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات الع
كمحّرك للنمو

3.1

ةإطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعد 3.3

من قطاع الطاقةتعظيم القيمة املتحققة 3.2

3.4

ين تعظيم القيمة املتحققة من قطاع التعد
واالستفادة منها

3.3.1

توطين الصناعات الواعدة 3.3.3

تنمية االقتصاد الرقمي 3.3.2

توطين الصناعة العسكرية 3.3.4

تطوير قطاع التجزئة 3.3.5

تطوير قطاع السياحة 3.3.6

ر النفطيةرفع نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غي 3.3.7

يترسيخ مكانة اململكة كمركز لوجستي عامل 3.5

ة تعميق اندماج االقتصاد السعودي في املنظوم
اإلقليمية والعاملية

3.6

تنمية الصادرات غير النفطية 3.7

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تنمية وتنويع االقتصاد

تنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد

اّمة تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات الع
كمحّرك للنمو

3.1

ةإطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعد 3.3

من قطاع الطاقةتعظيم القيمة املتحققة 3.2

3.4

ةتعظيم أصول صندوق االستثمارات العام 3.4.1

دوق توطين التقنيات واملعرفة من خالل صن
االستثمارات العامة

3.4.3

إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق 
االستثمارات العامة

3.4.2

الل بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خ
صندوق االستثمارات العامة

3.4.4

يترسيخ مكانة اململكة كمركز لوجستي عامل 3.5

ة تعميق اندماج االقتصاد السعودي في املنظوم
اإلقليمية والعاملية

3.6

تنمية الصادرات غير النفطية 3.7

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تنمية وتنويع االقتصاد

تنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد

اّمة تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات الع
كمحّرك للنمو

3.1

ةإطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعد 3.3

من قطاع الطاقةتعظيم القيمة املتحققة 3.2

3.4

إنشاء وتحسين أداء املراكز اللوجستية 3.5.1

شبكات تحسين الربط املحلي واإلقليمي والدولي ل
التجارة والنقل

3.5.2

يترسيخ مكانة اململكة كمركز لوجستي عامل 3.5

ة تعميق اندماج االقتصاد السعودي في املنظوم
اإلقليمية والعاملية

3.6

تنمية الصادرات غير النفطية 3.7

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تنمية وتنويع االقتصاد

تنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد

اّمة تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات الع
كمحّرك للنمو

3.1

ةإطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعد 3.3

من قطاع الطاقةتعظيم القيمة املتحققة 3.2

3.4

الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس 
التعاون الخليجي

3.6.1

تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء
العامليين

3.6.3

تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية 3.6.2

يترسيخ مكانة اململكة كمركز لوجستي عامل 3.5

ة تعميق اندماج االقتصاد السعودي في املنظوم
اإلقليمية والعاملية

3.6

تنمية الصادرات غير النفطية 3.7

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تنمية وتنويع االقتصاد

تنمية مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد

اّمة تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات الع
كمحّرك للنمو

3.1

ةإطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعد 3.3

من قطاع الطاقةتعظيم القيمة املتحققة 3.2

3.4

ادتها دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ري
عاملًيا

3.7.1

رائدة تطوير الشركات املحلية الواعدة إلى شركات
 
ً
 وعامليا

ً
إقليميا

3.7.2

يترسيخ مكانة اململكة كمركز لوجستي عامل 3.5

ة تعميق اندماج االقتصاد السعودي في املنظوم
اإلقليمية والعاملية

3.6

تنمية الصادرات غير النفطية 3.7

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6



27

زيادة معدالت التوظيف

اجات تطوير رأس املال البشري بما يتواءم مع احتي
سوق العمل

جذب املواهب الوافدة املناسبة لالقتصاد

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

4.1

تمكين خلق فرص العمل من خالل املنشآت 
لصغرالصغيرة واملتوسطة واملشاريع متناهية ا

4.3

إتاحة فرص العمل للجميع 4.2

4.4

مسارات: مثل)بناء رحلة تعليمية متكاملة 
(تواضحة وشاملة، والتوافق متعدد املستويا 4.1.1

تحسين مخرجات التعليم األساسية 4.1.3

يم تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعل
(خاصة في املناطق القروية)

4.1.2

مثل )تحسين ترتيب املؤسسات التعليمية 
(الجامعات

4.1.4

االت ذات توفير معارف نوعية للمتميزين في املج
األولوية

4.1.5

ضمان املواءمة بين مخرجات التعليم 
واحتياجات سوق العمل

4.1.6

تياجات التوسع في التدريب املنهي لتوفير اح
سوق العمل

4.1.7

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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زيادة معدالت التوظيف

اجات تطوير رأس املال البشري بما يتواءم مع احتي
سوق العمل

جذب املواهب الوافدة املناسبة لالقتصاد

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

4.1

تمكين خلق فرص العمل من خالل املنشآت 
لصغرالصغيرة واملتوسطة واملشاريع متناهية ا

4.3

إتاحة فرص العمل للجميع 4.2

4.4

تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل 4.2.1

تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل 4.2.3

زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل 4.2.2

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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زيادة معدالت التوظيف

اجات تطوير رأس املال البشري بما يتواءم مع احتي
سوق العمل

جذب املواهب الوافدة املناسبة لالقتصاد

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

4.1

تمكين خلق فرص العمل من خالل املنشآت 
لصغرالصغيرة واملتوسطة واملشاريع متناهية ا

4.3

إتاحة فرص العمل للجميع 4.2

4.4

تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال 4.3.1

ادزيادة مساهمة األسر املنتجة في االقتص 4.3.3

طة في زيادة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوس
االقتصاد

4.3.2

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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زيادة معدالت التوظيف

اجات تطوير رأس املال البشري بما يتواءم مع احتي
سوق العمل

جذب املواهب الوافدة املناسبة لالقتصاد

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

4.1

تمكين خلق فرص العمل من خالل املنشآت 
لصغرالصغيرة واملتوسطة واملشاريع متناهية ا

4.3

إتاحة فرص العمل للجميع 4.2

4.4

تحسين الظروف املعيشية للوافدين 4.4.1

اعليةاستقطاب املواهب العاملية املناسبة بف 4.4.3

تحسين ظروف العمل للوافدين 4.4.2

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تعزيز فاعلية الحكومة

تحقيق توازن امليزانية العامة

حماية املوارد الحيوية للدولة

5.1

التفاعل بشكل فعال مع املواطنين 5.3

تحسين أداء الجهاز الحكومي 5.2

5.4

ادات تعظيم اإلير -تنويع اإليرادات الحكومية 
املتحصلة من رسوم الخدمات

5.1.3

ادات تعظيم اإلير -تنويع اإليرادات الحكومية 
(تمثل الشركا)من األصول اململوكة للدولة 

زيادة إيرادات -تنويع اإليرادات الحكومية 
وة الرسوم دون فرض ضرائب على الدخل أو الثر

على املواطنين
5.1.4

إلنفاق تعزيز فاعلية التخطيط املالي وكفاءة ا
الحكومي 

طتعظيم اإليرادات املتولدة من إنتاج النف 5.1.5

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

5.1.2

5.1.1

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تعزيز فاعلية الحكومة

تحقيق توازن امليزانية العامة

حماية املوارد الحيوية للدولة

5.1

التفاعل بشكل فعال مع املواطنين 5.3

تحسين أداء الجهاز الحكومي 5.2

5.4

ةتصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالي 5.2.1

تحسين إنتاجية موظفي الحكومة 5.2.3

تحسين أداء الجهات الحكومية

تطوير الحكومة اإللكترونية 5.2.4

ناالرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمواطني 5.2.5

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

5.2.2

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تعزيز فاعلية الحكومة

تحقيق توازن امليزانية العامة

حماية املوارد الحيوية للدولة

5.1

التفاعل بشكل فعال مع املواطنين 5.3

تحسين أداء الجهاز الحكومي 5.2

5.4

كوميةتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الح 5.3.1

ضمان تجاوب الجهات الحكومية ملالحظات
عمالئها

5.3.3

ع دعم قنوات التواصل مع املواطنين ومجتم
األعمال

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

5.3.2

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تعزيز فاعلية الحكومة

تحقيق توازن امليزانية العامة

حماية املوارد الحيوية للدولة

5.1

التفاعل بشكل فعال مع املواطنين 5.3

تحسين أداء الجهاز الحكومي 5.2

5.4

ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي  5.4.1

ةضمان استفادة مستدامة من املوارد املائي

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

5.4.2

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تمكين املسؤولية االجتماعية

رفع مستوى تحمل املواطن للمسؤولية 

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

6.1

تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي 6.3

تمكين الشركات من املساهمة االجتماعية 6.2

د، التقاع)تعزيز وتمكين التخطيط املالي 
(واالدخار، وما إلى ذلك

6.1.1

تشجيع العمل التطوعي 6.1.2

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تمكين املسؤولية االجتماعية

رفع مستوى تحمل املواطن للمسؤولية 

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

6.1

تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي 6.3

تمكين الشركات من املساهمة االجتماعية 6.2

تماعيةتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االج 6.2.1

اد تعزيز اهتمام الشركات باستدامة االقتص
الوطني

6.2.2

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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تمكين املسؤولية االجتماعية

رفع مستوى تحمل املواطن للمسؤولية 

وطن طموح

اقتصاد مزدهر

مجتمع حيوي 

6.1

تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي 6.3

تمكين الشركات من املساهمة االجتماعية 6.2

دعم نمو القطاع غير الربحي 6.3.1

أثر تمكين املنظمات غير الربحية من تحقيق
الحصول على التمويل، واملواهب، )أعمق 

(واملعرفة، وما إلى ذلك
6.3.2

املستوى الثالثاملستوى الثاني املستوى األول 

األهداف االستراتيجية

الوطنية      تعزيز القيم اإلسالمية والهوية 

تمكين حياة عامرة وصحية

تنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف

تعزيز فاعلية الحكومة

االجتماعيةاملسؤوليةتمكين 

1

3

2

4

5

6
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جدول املحتويات

رؤية 

2030

؟2030ما هي رؤية اململكة العربية السعودية •

؟2030ما هي األهداف االستراتيجية املنبثقة من رؤية اململكة •

؟كيف نترجم األهداف إلى خطة عمل استراتيجية•

؟الرؤيةتحقيق برامج هيما •

؟الرؤيةتحقيق آلية عمل برامج ما هي •

ة هذه الوثيقتجيب عليها أهم األسئلة التي 
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تاريخ اإلنشاء  ات التي تم إنشاؤهاالجه

هـــ1436ربيع الثاني  9 مكتب إدارة املشروعات بمجلس الشؤون االقتصادّية والتنمية

هــ1436ذو الحجة 26 مركز اإلنجاز والتدخل السريع

هـ1437محرم 06 "أداء"املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة 

هـ1437ربيع الثاني  18 ي بمجلس الشؤون االقتصادّية والتنمية وحدة التواصل املؤسس ّ

هـ1437رجب 30 الهيئة العامة للثقافة

هــ1437رجب 30 الهيئة العامة للترفيه 

هـ1437شعبان  23 مكتب اإلدارة االستراتيجية/اللجنة االستراتيجية

الجهة حاليا الجهة سابقا

وزارة التجارة واالستثمار وزارة التجارة والصناعة

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
"تم دمجها"وزارة العمل 

"تم دمجها"وزارة الشؤون االجتماعية 

وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية

وزارة البيئة واملياه والزراعة

وزارة البترول والثروة املعدنية

"هاؤ لغاإتم "وزارة املياه والكهرباء 

وزارة الزراعة

وزارة الحج والعمرة وزارة الحج

هيئة تقويم التعليم هيئة تقويم التعليم العام

داخل مجلس الشؤون االقتصادية ، تم استحداث ودمج أجهزة حكومية2030ملأسسة العمل لتحقيق رؤية 
والتنمية وعلى مستوى الحكومة

استحداث
أجهزة

حكومية
جديدة

دمج وتغيير
أجهزة

حكومية

بتاريخ

هـ1437رجب 30

كيف نترجم األهداف إلى خطة عمل استراتيجية
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كيف نترجم األهداف إلى خطة عمل استراتيجية

لتمكين تنفيذ األهداف االستراتيجية للرؤية   " برامج تحقيق الرؤية"تم تطوير 

للتنفيذ والقياسمجموعة كاملة من األهداف القابلة

األهداف االستراتيجية  1

برامج تم تطويرها لتحقيق األهداف االستراتيجية للرؤية

(برنامج12يوجد حالياً )يتم تطويرها في كل دورة تخطيط خمسية 

برامج تحقيق الرؤية  2

حزمة مبادرات لتحقيق مخرجات البرامج  

خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية 3
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القادمةاململكة نحو تحقيق أهدافها خالل السنوات ستوّجه " برامج تحقيق الرؤية"
ملاذا برامج تحقيق الرؤية؟ 

عمل من أجل قياس النتائجبرامج بخطط ترجمة الرؤية إلى 
تحديد أهداف 
قابلة للقياس

منظومة تحقيق البرامج ومواءمة مخرجاتها وخططها التنفيذيةيكمن دور القيادة في دفع 
توجيه تركيز القيادة 
نحو تحقيق األولويات

دون التأثير على تحقيق الرؤية وتوجهاتها وبرامجهااألزمات املرونة في مواجهة  االستعداد ملواجهة األزمات 

للجهةالروتينية البرامج، واألعمال توجيه املوارد البشرية واملالية بشكل متوازن بين  موائمة املوارد مع األولويات

كيف نترجم األهداف إلى خطة عمل استراتيجية

لماذا برامج تحقيق الرؤية؟
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أسئلة تفصيليةمعايير تعريف برامج تحقيق الرؤية

محوريتها في تحقيق الرؤية
؟هل من أثر مباشر اقتصادي و اجتماعي عميق أو ذي نطاق واسع متوقع من البرنامج•
؟هل كان للموضوع املعني بهذا البرنامج حضور مكثف في وثيقة الرؤية•
ن هذا البرنامج من تحقيق مجموعة كبيرة من أهداف الرؤية•

ّ
؟هل ُيمك

الحاجة  لدور مركز
الحكومة في دعم نجاح البرنامج 

؟طلب البرنامج تنسيقا بين جهات متعددة لتحقيقهتهل ي•
الحكومة؟من مركز دعم هل يمكن تنفيذ هذا البرامج دون •

أهمية املوضوع
من منظور القيادة

ة والتمكين هل يعتبر هذا البرنامج ضمن أولويات القيادة مما يستدعي تركيزا للجهود واملتابع•
؟لضمان تحقق النتائج املرجوة

القادمةاململكة نحو تحقيق أهدافها خالل السنوات ستوّجه " برامج تحقيق الرؤية"
كيف تم تعريف برامج تحقيق الرؤية؟ 

كيف نترجم األهداف إلى خطة عمل استراتيجية
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مراحل3تم تحديد قائمة برامج تحقيق الرؤية عبر 

دراسة األهداف وتحليل تشابهها وضمها 
ملجموعات

12تحليل املجموعات وتحديد 
 للرؤية

ً
 محققا

ً
برنامجا

بناء وتطوير بطاقات البرامج 
وتحليل الفجوات

123

تمت دراسة أهداف املستوى الثاني واملستوى 
:الثالث وتحديد أوجه التشابه في

األهداف والخصائص واملؤشرات•
ن م)التحديات والبرامج الفاعلة املشتركة •

(خالل التواصل مع الخبراء

ينالتقاطع بين أصحاب املصلحة املشترك•

 من الـ 
ً
مجموعة التي تم تحديدها في 25انطالقا

:علىبناء فرزهاالخطوة السابقة، تمت 
املثال، على سبيل)محوريتها في تحقيق الرؤية •

(رى األثر املباشر املتوقع، وتمكين أهداف أخ
بسبب كثرة )الحاجة لدور مركز الحكومة •

الجهات ذات العالقة أو الحاجة إلى توجيه 
(مركزي 

مجموعة25

:تطويرعلى قائمة البرامج، تم بناءً 
ت، الوصف، املؤشراالبرامج، وتشمل بطاقة •

التغطية بشكل عام، وأصحاب املصلحة
مسح الجهود )تحليل الفجوات، وتشمل •

ة ويطاملنالقائمة و تقييم تغطية األهداف 
لحالية ، تقييم كفاية املبادرات االبرنامجتحت 

(األهدافلتحقيق 

برنامج12

الج ود القا مة 

تست مر في بنا  القدرات الماديةالحكومة •

القطا  لحوكمة استراتيجية ذل   طلقت مبادرة التحول في مجال الرعاية ال حية  بما في  -وزارة ال حة •

والبنية المؤسسية ال حي

     و عادة هيكلة الرعاية ال حية األوليةمبادرة جارية لدي ا –وزارة ال حة •

لتقليل  و ات و ايجاد الطريقة االستفادة من الرعاية ال حية األولية كط  و ا ي  -الر اية ال حية األولية •

للمتخ  يناالنت ار 

  را  القطا  الخا  في مجاالت مختارة م ل الرعاية ال حية األولية  و ن م البيانات  -ال راكة الخا ة •

الداخلية

سبيل الم ال  مبادرة عل  )الج ات والتنسي  بين والمسؤوليات تو ي  األدوار  -تو ي  األدوار والتنسي  •

(الحوكمة م  وزارة ال حة

   ل     يت  مراجعت ا م  الج ا  المحركا  األساسية 

تحليل الكفاية األول   

ال حة ووزارة الدفا  ومجلس ال حة الس ود  وزارة ت اون بين  اليوجدك ير من االحيان في  -ن ا  مج   •

 بين م خطط متداخلةالال حية عل  الر م من  ن الرعاية ب  ن والقطا  الخا  

دا ما  ا ليتسجال يتم والبيانات والتي هنا  عدد  ليل من السج ت ا لكترونية  - د  وجود بيانا  داخلية •

وباستمرار

الداعمة  ليل من المبادرات عدد وجود – ل  تحمل تكاليف الر اية ال حية القدر  لد    د  وجود مبادرا  •

عل  تحمل التكاليفالقدرة التي تدعم ا ليات  و  يرها من ال حي التوفير وحسابات ا  ال حي لت مينل

2

تحليل الفجوات -الر اية ال حية  تحول   
تمكين حياة عامرة و حية

بانت ار بع  المدخ   م  الج ا  

   هداف المستو    الت طية

Progress so far

النطا  الج رافي  وتوفر )تس يل الح ول عل  الخدمات ال حية 

(الخدمات  وتيسر األس ار  وما  ل  ذل 

جودة النتا ج والخبرة  )تحسين القيمة المح لة من الخدمات ال حية 

(والتكلفة

تحرير األ ول المملوكة للدولة  مام القطا  الخا  

مد  الت طيةاألهداف

ال ر  التف يلي–ال حية الر اية تحول 

 ل  خدمات الرعاية ال حية وجودت ا م  التقليل من ال    المالي ا جمالي عل  األمةالو ول تحسين  مكانية تحسين ن ام الرعاية ال حية من خ ل 

و ف ال دف

 3األهداف المتعلقة بالمستو  

(النطا  الج رافي  وتوفر الخدمات  وتيسر األس ار  وما  ل  ذل )تس يل الح ول عل  الخدمات ال حية  -     2•

(جودة النتا ج والخبرة  والتكلفة)تحسين القيمة المح لة من الخدمات ال حية  - 2   2•

(ن ام ال حة ال امة و دارة األزمات ال حية)الو اية  د المخاطر ال حية  زيز ت -3   2•

المؤ را  الر يسية واألهداف

  م  د مؤ ر–الرعاية ال حية جودة لالمؤ ر الفرعي •

ليجاتوم

التكلفة ال حية للفرد الواحد•

(   2عاما بحلول عام    )متوسط ال مر المتو   •

الج ا  ذا  الع  ة

مؤسسة النقد ال ربي الس ود 

( ركات الت مين)

ج ة  يادية نموذ  -الداعمة الج ات 

وزارة الحرس الوطني

(ال ؤون ال حية)
ال ي ة الس ودية لل ذا  

والدوا 

ال ي ة الس ودية للتخ  ات ال حيةوزارة الدفا وزارة الداخلية

مجلس ال حة الس ود 

تمكين حياة عامرة و حية

ن ر   ولية  ل  الج ود الحالية

بحي  ) ك ر  مولية لقطا  الرعاية ال حية  تكون استراتيجية و    ل حاجة هنا  • طلقت وزارة ال حة مبادرة التحول في مجال الرعاية ال حية•

الو ول  امكانية م الجة   اياتخت  بو    (ال حة ووزارة الدفا   وزارة ت مل 

والنتا ج

2

مد  الت طية

كيف نترجم األهداف إلى خطة عمل استراتيجية
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ن الوصول إلى تحقيق الرؤية للتحقق ممن برامج املستهدفات لكل برنامج تطوير ثالث فئات من تم 
التنمية االقتصادية التي وضعت من أجلها الرؤية

مستهدفات االقتصاد الكلي

بالبرنامجستهدفات خاصة م

ذات خاصة باألهداف مستهدفات 
العالقة

التعريففئات املستهدفات

تخص االقتصاد الوطنيمؤشرات ستة مستهدفات تعكس مساهمة البرنامج في •
املحلي، توى في املحاملساهمة و ، في القطاع الخاصالتوظيفو ، اإلجمالياملحليالناتج –

حكوميالالحكومية، واالستثمار غير اإليرادات و املدفوعات، ميزان و 

ل مؤشرات قياسمستهدفات تعكس األثر املباشر املتحقق من •
ّ
األداء البرنامج، وتمث

أهداف املستوى الثالثعلى املعتمدة 

داء لألهداف تحقيق مؤشرات قياس األ مستهدفات تعكس مساهمة غير مباشرة للبرنامج في •
غير املباشرة في كل برنامج

كيف نترجم األهداف إلى خطة عمل استراتيجية
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هـ 1438رجب 27اعتمد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية في جلسته املنعقدة بتاريخ االثنين 
الرؤية   برنامجا لتحقيق 12تضم قائمة 

برنامج صندوق 
االستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن 

برنامج الشراكات
االستراتيجية

برنامج ريادة الشركات 
الوطنية

برنامج تحسين نمط الحياة

برنامج تعزيز الشخصية 
السعودية

برنامج التحول الوطني

تحقيق برنامج 
التوازن املالي

برنامج تطوير 
القطاع املالي

برنامج تطوير 
الوطنية الصناعة 
اللوجستيةوالخدمات 

التخصيصبرنامج االسكانبرنامج 

كيف نترجم األهداف إلى خطة عمل استراتيجية



46

املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

تيسير استضافة املزيد من املعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين–1.2.1•
تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج واملعتمرين–1.2.2•
إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج واملعتمرين–1.2.3•

بطاقة البرنامج–برنامج خدمة ضيوف الرحمن 

، وتهيئة املواقع السياحية ةرسالة اإلسالم العامليأكمل وجه والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خالل تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق والزيارة على فريضة الحج والعمرة داء املسلمين من أممكن من إتاحة الفرصة ألكبر عدد 
-باإلضافة ملا سبق–هذا البرنامج كذلك، سيمثل. الحرمين الشريفينفي خدمة وعكس الصورة املشرقة والحضارية للمملكة زيارتهم مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد 

.لبنة لتأكيد عالقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع

وصف البرنامج

املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به-1.3.2•
تطوير قطاع السياحة -3.3.6•
إنشاء وتحسين أداء املراكز اللوجستية-3.5.1•
تحسين الربط املحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل-3.5.2•
االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة في املدن السعودية-2.3.1•
تحسين املشهد الحضري في املدن السعودية-2.3.2•
تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة-3.4.1•
تعظيم اإليرادات املتحصلة من رسوم الخدمات -تنويع اإليرادات الحكومية -5.1.3•

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة 

لجنة البرنامج

الداعمة لتنفيذ برنامج خدمة ضيوف الرحمن الجهات

رئيس اللجنة

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
وزير االقتصاد والتخطيط 

برامج تحقيق الرؤية
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ميزان املدفوعات

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في 

غير الحكومياالستثمار 

معدل التضخم

التوظيف في القطاع 

الخاص

2معدل االستهالك

اإليرادات غير النفطية

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 

عن تجربة الحج والعمرةالعام الرضا 

الحجاج واملعتمرين والزوارمتوسط إنفاق 

الحوادثزائر بسبب 1000كل لنسبة اإلصابات 

والسكنالشريفين وشبكة النقل لحرمين الطاقة االستيعابية ل

(مثل الفنادق وغيرها)مرافق الضيافةشغال إمتوسط معدل 

 الحجاج واملعتمرينإجمالي عدد 
 
سنويا عدد الزوار

مستوى الرضا

النفقات

السالمة

ةياالستيعابالطاقة 
القصوى 

معدل اإلشغال

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

مؤشرات يجب 
مراعاتها

ب 

عينة مبدئية من املؤشرات–برنامج خدمة ضيوف الرحمن 

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

Household Consumption))االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية.2بعض املؤشرات عن بقية  البرامج في عدة حاالت على البرنامج ال يمكن عزل تأثير كما أنه . نوعيا فقطلكل برنامج، لكن بالنسبة لبعض البرامج سيكون األثر الكلية الهدف هو قياس هذه املؤشرات . 1

برامج تحقيق الرؤية
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املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في املجتمع-2.2.1•
سكان تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات ال-2.5.1•
تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة-2.5.2•

الفرد والترفيهية والرياضية واألنماط األخرى املالءمة التي تساهم في تعزيز جودة حياةالثقافيةنشطة األواستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة املواطن واملقيم في البيئة الالزمة لدعمتهيئة تحسين نمط حياة الفرد من خالل 
.املدن العامليةأفضل السعودية في ترتيب واألسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط االقتصادي، وتعزيز مكانة املدن

وصف البرنامج

الصحيةتعزيز الوقاية ضد املخاطر -2.1.3•
•2.2.2- 

 
 وعامليا

 
تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا

غرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني -1.3.1•
املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به-1.3.2•
العناية باللغة العربية -1.3.3•
أطفالناتعزيز قيم اإليجابية واملرونة وثقافة العمل الجاد بين -2.6.3•
تحسين الظروف املعيشية للوافدين-4.4.1•
تحسين ظروف العمل للوافدين-4.4.2•
استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية -4.4.3•
دعم نمو القطاع غير الربحي-6.3.1•
تمكين املنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق-6.3.2•

دالة الوسطية والتسامح واالتقان واالنضباط، والع)تعزيز القيم اإلسالمية -1.1•
(والشفافية والعزيمة واملثابرة

بجودة الخدمات املقدمة في املدن السعوديةاالرتقاء -2.3.1•
املشهد الحضري في املدن السعوديةتحسين -2.3.2•
األصول اململوكة للدولة أمام القطاع الخاصتحرير -3.1.2•
هيل املدن االقتصاديةٕانشاء -3.1.7•

ٔ
مناطق خاصة وٕاعادة تا

قطاع السياحةتطوير -3.3.6•
نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غير النفطيةرفع -3.3.7•
ت الصغيرة واملتوسطة في االقتصادزيادة -4.3.2•

ٓ
مساهمة املنشا

العمل التطوعيتشجيع -6.1.2•

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة 

البرنامجلجنة 

التنفيذية الداعمة لتنفيذ برنامج تحسين نمط الحياة الجهات

اللجنةرئيس 

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
أحمد الخطيب.أ

بطاقة البرنامج–برنامج تحسين نمط الحياة 

برامج تحقيق الرؤية
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التوظيف في القطاع 

الخاص

ميزان املدفوعات

2معدل االستهالك

غير الحكومياالستثمار 

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في 

معدل التضخم

من إجمالي (  قلمرة في األسبوع على األ)يمارسون الرياضةالذين النسبة املئوية للسعوديين 
سنة15عن أعمارهم السعوديين الذين تزيد 

الرياضةممارسة 

ة وعدد واملدينالنشاطلألحداث الترفيهية حسب نوعية يةستيعاباال الطاقة
الحضور 

عروض الترفيه

ات الرياضية املسابقفي واألفراد عدد األلقاب الدولية التي حققتها الفرق الوطنية 
اإلقليمية والعاملية

التميز الرياض ي

، الناتعواإل بما في ذلك التذاكر، )قطاع الرياضة حققها يالتي إليرادات اإجمالي 
(والرعاية، والحقوق اإلعالمية

إيرادات الرياضة

سعوديينوكتاب وموهوبينلفنانينعدد الجوائز الدولية املقدمة 
مساهمة الفنون 

والثقافة

في الداخل، ، انفاق االسر على الترفيهالترفيهقطاع املحققة مناإليرادات إجمالي 
مبيعات املنتجات الثقافية والترفيهيه

ايرادات الترفيه
والثقافة

مويل خلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة، حجم ت
الصناديق التنموية للقطاعات ومدى التأثير املتولد منها

األثر االقتصادي

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

عينة مبدئية من املؤشرات–برنامج تحسين نمط الحياة 

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

مؤشرات يجب 
مراعاتها

 

مستوى جاهزية البنية التحتية لقطاعات الترفيه والثقافة والرياضة البنية التحتية

والترفيهيةالعروض الثقافية رضا عننسبة ال مستوى الرضا 

Household Consumption))االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية.2بعض املؤشرات عن بقية  البرامج في عدة حاالت على البرنامج ال يمكن عزل تأثير كما أنه . نوعيا فقطلكل برنامج، لكن بالنسبة لبعض البرامج سيكون األثر الكلية الهدف هو قياس هذه املؤشرات . 1

برامج تحقيق الرؤية

اإليرادات غير النفطية
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املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

تقان تعزيز قيم الوسطية والتسامح واإل-1.1•
رة واالنضباط والعدالة والشفافية والعزيمة واملثاب

ماء غرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنت-1.3.1•
الوطني

العناية باللغة العربية-1.3.3•
تعزيز حصانة املجتمع من املخدرات-2.3.3•
ل الجادتعزيز قيم اإليجابية واملرونة وثقافة العم-2.6.3•
بناء رحلة تعليمية متكاملة-4.1.1•
تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم-4.1.2•
التقاعد، )تعزيز وتمكين التخطيط املالي -6.1.1•

(  واالدخار، وما إلى ذلك

تحسين مخرجات التعليم األساسية-4.1.3•
تحسين ترتيب املؤسسات التعليمية-4.1.4•
ت ذات توفير معارف نوعية للمتميزين في املجاال -4.1.5•

األولوية
وق املواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات س-4.1.6•

العمل
اجات سوق التوسع في التدريب املنهي لتوفير احتي-4.1.7•

العمل
تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل-4.2.1•
تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال-4.3.1•

 األفراد نحو النجاحوتحفيزالتي من شأنها قيادةوالنفسيةالخصائص الشخصيةتعزيز وإرساءها على القيم اإلسالمية والوطنية و لألفرادالوطنيةهويةالعزيزتنمية وت
ُ
والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه اململكة سياسيا

 ووقايته من املهددات الدينية واألمنية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية سيلعب هذا البرنامج 
 
 وقيميا

 
 في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجي-باإلضافة ملا سبق–واقتصاديا

ُ
 جوهريا

 
 دورا

 
. ا

وصف البرنامج

(  بما في ذلك التعليم، وتنظيم األسرة)تعزيز مشاركة األسرة في التحضير ملستقبل أبنائهم -2.6.1•
تحسين الظروف املعيشية للوافدين-4.4.1•
تحسين ظروف العمل للوافدين-4.4.2•
استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية -4.4.3•
رفع نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غير النفطية-3.3.7•
رفع نسبة املحتوى املحلي في قطاع النفط والغاز-3.2.1•
توطين الصناعات الواعدة-3.3.3•
توطين الصناعة العسكرية-3.3.4•
زيادة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد-4.3.2•
املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي والوطني والتعريف به -1.3.2•

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة 

لجنة البرنامج

الداعمة لتنفيذ برنامج تعزيز الشخصية السعوديةالجهات

رئيس اللجنة

 سيتم
 
تحديده الحقا

بطاقة البرنامج–السعودية برنامج تعزيز الشخصية

برامج تحقيق الرؤية
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التوظيف في القطاع 

الخاص

ميزان املدفوعات

2معدل االستهالك

غير الحكومياالستثمار 

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في  اإليرادات غير النفطية

معدل التضخم

التصنيفات العاملية للجامعات السعودية
املؤسسات 
التعليمية

الحقاسيتم تطويره–مؤشر القيم اإلسالمية في اململكة العربية السعودية  القيم اإلسالمية

سيتم تطويره-الوطني االنتماء مؤشر  االنتماء الوطني

ا هسيتم تحديد–عدد السعوديين الذين حصلوا على جوائز دولية في مجاالت محددة 
الحقا

ةاملميز اتاإلنجاز 

تعزيز عن الدور العاملي للمملكة العربية السعودية ليجابي اإل نطباع نسبة اال 
والتسامحالوسطية 

اإلدراك العاملي

(العاملياالقتصادي املنتدى )مؤشر رأس املال البشري  رأس املال البشري 

 متوسط أيام الغياب في املدارس والجامعات لكل طالب 
 
شاركة في ، نسبة املسنويا

االنشطة
التعليم

، عدد املشاركين في األنشطة التطوعيةشخص1000عدد املخالفات املرورية لكل  يةاالجتماعاملسؤولية 

شخص 10,000لكل عدد الجرائم  االعتدال

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

TIMSS)،PISA،(PIRLSمستوى األداء في االختبارات العاملية املوحدة مثل األداء التعليمي

عينة مبدئية من املؤشرات–السعودية برنامج تعزيز الشخصية

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

مؤشرات يجب 
مراعاتها

 

Household Consumption))االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية.2بعض املؤشرات عن بقية  البرامج في عدة حاالت على البرنامج ال يمكن عزل تأثير كما أنه . نوعيا فقطلكل برنامج، لكن بالنسبة لبعض البرامج سيكون األثر الكلية الهدف هو قياس هذه املؤشرات . 1
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املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

تعزيز فاعلية التخطيط املالي وكفاءة اإلنفاق الحكومي -5.1.1•
(اتمثل الشرك)تعظيم اإليرادات من األصول اململوكة للدولة -تنويع اإليرادات الحكومية -5.1.2•
تعظيم اإليرادات املتحصلة من رسوم الخدمات-تنويع اإليرادات الحكومية -5.1.3•
ت زيادة ايرادات الرسوم دون فرض ضرائب على دخل أو ممتلكا-تنويع اإليرادات الحكومية -5.1.4•

املواطنين

الحكومي وضمان ء األدااريع املختلفـــة، وآليـــة اعتمادهـــا، من أجل تحسين ـــتعزيز االدارة املالية وإعادة هيكلة الوضع املالي للمملكة واســـتحداث آليـــات مختلفة، ومراجعة االيـــرادات، والنفقـــات، واملش
.إلى تحقيقها2030يساهم هذا البرنامج في تحسين اآلثار االجتماعية واالقتصادية األساسية التي تسعى رؤية . االستدامة املالية

وصف البرنامج

تحسين أداء الجهات الحكومية-5.2.2•
تحسين إنتاجية موظفي الحكومة-5.2.3•
تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات االجتماعية -2.6.5•
تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة -3.4.1•
تحرير األصول اململوكة للدولة أمام القطاع الخاص -3.1.2•
خصخصة خدمات حكومية محددة-3.1.3•
(السوق األساسية)تطوير سوق مالية متقدمة -3.1.4•
(السوق الثانوية)تمكين املؤسسات املالية من دعم نمو القطاع الخاص -3.1.5•
رفع نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غير النفطية-3.3.7•

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة 

لجنة البرنامج

الداعمة لتنفيذ برنامج التوازن املالي الجهات

اللجنةرئيس 

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
وزير املالية

بطاقة البرنامج–املالي تحقيق التوازن برنامج 

برامج تحقيق الرؤية
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التوظيف في القطاع 

الخاص

ميزان املدفوعات

غير الحكومياالستثمار 

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في  اإليرادات غير النفطية

معدل التضخم

2معدل االستهالك

تج الوطني، وكنسبة من النااإلجماليإجمالي الدين كنسبة مئوية من الناتج املحلي  ةاالستدامة املالي

الفعلية عن املخططةانحراف امليزانيةنسبة  فعالية اإلنفاق

اإلجماليالوطني العجز في امليزانية كنسبة مئوية من الناتج / الفائض 
عجز/فائض

امليزانية

نسبة االحتياطيات املالية الحكومية بالنسبة إلى امليزانية السنوية
احتياطيات 
الحكومة

يل الرسوم ، نسبة تحصالحكوميةغير النفطية من إجمالي اإليرادات اإليرادات نسبة 

(تشمل الشركات وغيرها)املستحقة 

اإليرادات غير 
النفطية

الذي يحقق موازنة للميزانية لنفط اسعر  النفطسعر 

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

عينة مبدئية من املؤشرات–برنامج تحقيق التوازن املالي 

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

 

نسبة اإلنفاق الرأسمالي من إجمالي اإلنفاق ياألنفاق الرأسمال

Household Consumption))االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية.2بعض املؤشرات عن بقية  البرامج في عدة حاالت على البرنامج ال يمكن عزل تأثير كما أنه . نوعيا فقطلكل برنامج، لكن بالنسبة لبعض البرامج سيكون األثر الكلية الهدف هو قياس هذه املؤشرات . 1

برامج تحقيق الرؤية
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1املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

ا–3.7.1• دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عاملي 
•3.7.2– 

 
 وعامليا

 
تطوير الشركات املحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميا

 على صورة اململكة ومتانتها االقتصامما وترسيخ مكانتها شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة االقليمية والعاملية والعمل على تعزيز 100تحفيز أكثر من  
 
كذلك، سيساهم هذا ، ديةينعكس ايجابا

.املحلي، وتنويع االقتصاد، وإنماء الشركات الصغيرة واملتوسطة، وخلق املزيد من فرص العملاملحتوى البرنامج في رفع 

وصف البرنامج

الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي-3.6.1•
تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية-3.6.2•
تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العامليين-3.6.3•
توطين الصناعات الواعدة-3.3.3•
رفع نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غير النفطية-3.3.7•
تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال-4.3.1•
تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية-6.2.1•
تعزيز اهتمام الشركات باستدامة االقتصاد الوطني -6.2.2•

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة 

بطاقة البرنامج–برنامج ريادة الشركات الوطنية 

لجنة البرنامج

الداعمة لتنفيذ برنامج ريادة الشركات الوطنية الجهات

رئيس اللجنة

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
وزير التجارة واالستثمار

(3.7)يحقق البرنامج هدف املستوى الثاني املتعلق بتنمية الصادرات الغير نفطية . 1

برامج تحقيق الرؤية
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التوظيف في القطاع 

الخاص

ميزان املدفوعات

2معدل االستهالك

غير الحكومياالستثمار 

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في 

معدل التضخم

(الصادرات فقط)مؤشر العالمة التجارية الوطنية  الهوية الوطنية

(وتحديدا أعضاء مجموعة العشرين)حجم التجارة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين  حجم التجارة

لة في معدل نمو الشركات الوطنية الرائدة في قطاعاتها مقارنة مع معدل نمو قطاعات مماث
جميع أنحاء العالم

نمو الشركات

ناحية من 10أعلى )في األدوار القيادية العاملية في مجاالتهم ة الرائدة الوطنيالشركات عدد 
(Fortune 500)ضمن مجموعة ، (الحصة السوقية

الشركات الرائدة

حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات غير النفطية
اإلجمالياملحلي لناتج ل

حجم الصادرات

 ( Forbes)فوربس عدد الشركات على قائمة 
 
، مؤشر االبتكار العاملياألكثر ابتكارا مؤشر االبتكار

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

مؤشرات يجب 
مراعاتها

 

Household Consumption))االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية.2بعض املؤشرات عن بقية  البرامج في عدة حاالت على البرنامج ال يمكن عزل تأثير كما أنه . نوعيا فقطلكل برنامج، لكن بالنسبة لبعض البرامج سيكون األثر الكلية الهدف هو قياس هذه املؤشرات . 1

عينة مبدئية من املؤشرات–برنامج ريادة الشركات الوطنية 

برامج تحقيق الرؤية
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ن ذلك تحسين البنية و يتضم، القوى العاملة الروبوتيةالتقنية و والصادرات والتعدين والطاقة وميزان املدفوعات و ( العسكريةوالصناعاتالطاقة املتجددة،مثل )تنمية الصناعة واملحتوى املحلي 
 من خلق فر . اململكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثالثالخدمات اللوجستية الالزمة لتصبح تطوير و ودعم الصادرات التحتية 

 
.ص عمل واعدة للشبابسُيمكن هذا البرنامج  أيضا

وصف البرنامج

لجنة البرنامج

الداعمة لتنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الجهات

رئيس اللجنة

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
والصناعة والثروة املعدنيةوزير الطاقة

بطاقة البرنامج–برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 

املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

تطوير الصناعات املرتبطة بالنفط والغاز3.2.3•
زيادة مساهمة مصادر الطاقة املتجددة في مزيج الطاقة3.2.4•
رفع تنافسية قطاع الطاقة3.2.5•
اتعظيم القيمة املتحققة من قطاع التعدين واالستفادة منه3.3.1•
توطين الصناعات الواعدة-3.3.3•
توطين الصناعة العسكرية-3.3.4•
رفع نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غير النفطية-3.3.7•
تحسين أداء املراكز اللوجستية3.5.1•
والنقلتحسين الربط املحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجارة3.5.2•

(  الجوانب التنظيمية بشكل رئيس ي)تسهيل ممارسة األعمال -3.1.1•
تحرير األصول اململوكة للدولة أمام القطاع الخاص-3.1.2•
خصخصة خدمات حكومية محددة-3.1.3•
(السوق األساسية)تطوير سوق مالية متقدمة -3.1.4•
(السوق الثانوية)تمكين املؤسسات املالية من دعم نمو القطاع الخاص -3.1.5•
جذب االستثمار األجنبي املباشر-3.1.6•
إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل املدن االقتصادية -3.1.7•
الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي-3.6.1•
تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية-3.6.2•
تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العامليين-3.6.3•
ا-3.7.1• دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عاملي 
•3.7.2- 

 
 وعامليا

 
تطوير الشركات املحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميا

تحسين مخرجات التعليم األساسية-4.1.3•

(مثل الجامعات)تحسين ترتيب املؤسسات التعليمية -4.1.4•
توفير معارف نوعية للمتميزين في املجاالت ذات األولوية-4.1.5•
ضمان املواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل-4.1.6•
التوسع في التدريب املنهي لتوفير احتياجات سوق العمل-4.1.7•
صغرتمكين خلق فرص العمل من خالل املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملتناهية ال-4.3.. •
ناستضافة املزيد من املعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفيتيسير–1.2.1•
تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج واملعتمرين-1.2.2•
إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج واملعتمرين-1.2.3•
تنمية االقتصاد الرقمي-3.3.2•
تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية-6.2.1•
تعزيز اهتمام الشركات باستدامة االقتصاد الوطني-6.2.2•
الحد من التلوث بمختلف أنواعه-2.4.1•
(مثل الشواطئ والجزر واملحميات الطبيعية)حماية وتهيئة املناطق الطبيعية -2.4.3•

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة 

برامج تحقيق الرؤية



57

ميزان املدفوعات غير الحكومياالستثمار 

معدل التضخم

التوظيف في القطاع 

الخاص

2معدل االستهالك

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في  اإليرادات غير النفطية

املحتوى املحلي في القطاعات ذات الصلةحصة 
مساهمة املحتوى 

املحلي

االقتصاديمراقبة التعقيد -االقتصادي تعقيد في مؤشر الالترتيب 
(Economic complexity index ) 

التعقيد 
االقتصادي

نسبة الصادرات غير النفطية من الناتج املحلي، وامليزان التجاري  تنمية الصادرات

الترتيب في مؤشر األداء اللوجستي األداء اللوجستي

النمو ) Energy Architecture Performance Indexأداء هندسة الطاقة مؤشر الدرجة في 
(  االقتصادي والتنمية املستدامة واملؤشرات الفرعية لالستدامة البيئية

تطوير قطاع 
الطاقة

حصة العاملين في القطاعات ذات الصلة من إجمالي القوى العاملة  مساهمة العمالة

اإلجمالياملحلي الناتج املحلي للقطاعات ذات الصلة من الناتج حصة 
مساهمة الناتج 

اإلجمالياملحلي 

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

ؤشراتعينة مبدئية من امل–برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 
 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

مؤشرات يجب 
مراعاتها

Household Consumption))االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية.2بعض املؤشرات عن بقية  البرامج في عدة حاالت على البرنامج ال يمكن عزل تأثير كما أنه . نوعيا فقطلكل برنامج، لكن بالنسبة لبعض البرامج سيكون األثر الكلية الهدف هو قياس هذه املؤشرات . 1

برامج تحقيق الرؤية
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املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

إتاحة فرص تملك السكن املالئم لألسر السعودية–2.6.2•

تقنيات بناء : مثال)قنيات البناء تتماش ى مع احتياجاتهم وقدراتهم املالية، ويتضمن كذلك تطوير القطاع السكني واإلنشائي بأحدث تتمكينهم من تملك منازل توفير حياة كريمة لألسر السعودية من خالل 
.للمملكةاالقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة االقتصادية األثر ، وتعظيم (الثالثية األبعاد

وصف البرنامج

غرس مبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني -1.3.1•
تمكين املواطنين من خالل منظومة الخدمات االجتماعية-2.6.4•
تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات االجتماعية-2.6.5•
(التقاعد، واالدخار، وما إلى ذلك)تعزيز وتمكين التخطيط املالي -6.1.1•
رفع نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غير النفطية-3.3.7•
تنمية االقتصاد الرقمي-3.3.2•
تحسين املشهد الحضري في املدن السعودية -2.3.2•

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة 

البرنامجلجنة 

الداعمة لتنفيذ برنامج اإلسكان الجهات

اللجنةرئيس 

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
االسكانوزير

بطاقة البرنامج–برنامج اإلسكان 

برامج تحقيق الرؤية
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التوظيف في القطاع 

الخاص

ميزان املدفوعات

2معدل االستهالك

غير الحكومياالستثمار 

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في  اإليرادات غير النفطية

معدل التضخم

عينة مبدئية من املؤشرات-برنامج اإلسكان 

(ةاملحلية والدولي)كود البناء النسبة املئوية للمنازل التي تفي بشروط  املساكن جودة 

(نيالفرق بين معدل بناء املساكن والنمو السكا)العرض في املساكن قصور 
العرض فيقصور 

املساكن 

(لكل مستوى دخل)الدخل السنوي توسط متوسط سعر املنزل كمضاعف مل
القدرة على تحمل

ن تكاليف اإلسكا

(الدخلمستوى حسب )األسر السعودية للمنازل تملك نسبة  السكنملكية 

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

مؤشرات يجب 
مراعاتها
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رةاملباشأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

مةتعظيم أصول صندوق االستثمارات العا-3.4.1•
إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق -3.4.2•

االستثمارات العامة
ندوق توطين التقنيات واملعرفة من خالل ص-3.4.3•

االستثمارات العامة
بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من-3.4.4•

خالل صندوق االستثمارات العامة

صندوق وجعله أكبر صندوق ية وتعظيم أثر استثمارات التنمتعزيز دور صندوق االستثمارات العامة في كونه املحرك الفاعل خلف تنوع االقتصاد في اململكة وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خالل 
.  ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور اململكة في املشهد االقليمي والعاملي

وصف البرنامج

الوصول تيسير استضافة املزيد من املعتمرين وتسهيل-1.2.1•
إلى الحرمين الشريفين

تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج واملعتمرين-1.2.2•
مرينإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج واملعت-1.2.3•
تسهيل الحصول على الخدمات الصحية -2.1.1•
تطوير وتنويع فرص الترفيه-2.5.1•
تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة-2.5.2•
ةإتاحة فرص تملك السكن املالئم لألسر السعودي-2.6.2•
جذب االستثمار األجنبي املباشر-3.1.6•
ةإنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل املدن االقتصادي-3.1.7•
تفادة تعظيم القيمة املتحققة من قطاع التعدين واالس-3.3.1•

منها

تنمية االقتصاد الرقمي-3.3.2•
توطين الصناعات الواعدة-3.3.3•
توطين الصناعة العسكرية-3.3.4•
تطوير قطاع التجزئة-3.3.5•
تطوير قطاع السياحة-3.3.6•
فطيةرفع نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غير الن-3.3.7•
إنشاء وتحسين أداء املراكز اللوجستية -3.5.1•
تحسين الربط املحلي واإلقليمي والدولي-3.5.2•
الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون -3.6.1•

الخليجي
تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية-3.6.2•
ينتطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العاملي-3.6.3•

تحسين ترتيب املؤسسات التعليمية-4.1.4•
األولويةتوفير معارف نوعية للمتميزين في املجاالت ذات-4.1.5•
زيادة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في -4.3.2•

االقتصاد
استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية-4.4.3•
تعظيم اإليرادات من األصول اململوكة للدولة-5.1.2•
تعظيم اإليرادات املتولدة من إنتاج النفط-5.1.5•
دعم نمو القطاع غير الربحي-6.3.1•
ق تمكين املنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعم-6.3.2•

(الحصول على التمويل، واملواهب، واملعرفة، وما إلى ذلك)

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة 

لجنة البرنامج

التنفيذية الداعمة لتنفيذ برنامج صندوق االستثمارات العامة الجهات

رئيس اللجنة

رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 
االستثمارات العامةرئيس مجلس إدارة صندوق 

بطاقة البرنامج–برنامج صندوق االستثمارات العامة 
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التوظيف في القطاع 

الخاص

ميزان املدفوعات

2معدل االستهالك

غير الحكومياالستثمار 

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في  اإليرادات غير النفطية

معدل التضخم

صندوق االستثمارات العامةالتي يديرهاإجمالي األصول 

(2030تريليون ريال سعودي بحلول عام 7)
حجم األصول 

ليةحصة استثمارات القطاعات املستهدفة من إجمالي محفظة االستثمارات املح
القطاعات 
املستهدفة 

العائد على األصول 
العائد على 
األصول 

العامةاالستثمارات محفظة حصة الشراكات االستراتيجية في 
الشراكات 

االستراتيجية 

من انتقاالت ناجحة /خروجمع –القطاع حسب –النسبة املئوية للشركات 
قام بها صندوق االستثمارات العامةاالستثمارات األساسية التي 

االستثمارات 
الناجحة 

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

عينة مبدئية من املؤشرات–برنامج صندوق االستثمارات العامة 

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 
 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

مؤشرات يجب 
مراعاتها
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إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل املدن االقتصادية             -3.1.7•
توطين الصناعات الواعدة-3.3.3•
توطين الصناعة العسكرية-3.3.4•
رفع نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غير النفطية-3.3.7•
ثمارات بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خالل صندوق االست-3.4.4•

العامة
ة والنقلتحسين الربط املحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجار -3.5.2•
استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية-4.4.3•
تسهيل الحصول على الخدمات الصحية-2.1.1•
تحسين القيمة املحصلة من الخدمات الصحية-2.1.2•
تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية -2.1.3•

تطوير قطاع السياحة -3.3.6•
(  الجوانب التنظيمية بشكل رئيس ي)تسهيل ممارسة األعمال -3.1.1•
تنمية االقتصاد الرقمي -3.3.2•
خصخصة خدمات حكومية محددة–3.1.3•
إنشاء وتحسين أداء املراكز اللوجستية-3.5.1•
ة والنقلتحسين الربط املحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجار -3.5.2•
تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة -2.5.2•
ا–3.7.1• دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عاملي 
•3.7.2– 

 
 تطوير الشركات املحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميا

 
وعامليا

تطوير الصناعات املرتبطة بالنفط والغاز3.2.3•
زيادة مساهمة مصادر الطاقة املتجددة في مزيج الطاقة3.2.4•

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة  املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي–3.6.1•
تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية–3.6.2•
تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العامليين–3.6.3•
جذب االستثمار األجنبي املباشر–3.1.6•

إضافة إلى العالقات االستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي وفي ، <<2030رؤية >>تحقيق ي بناء وتعميق الشراكات االقتصادية االستراتيجية مع دول الشراكة اإلستراتيجية التي تمتلك املكونات األساسية ولقدرتها على املساهمة ف
خل وزيادة تأثير اململكة إقليميا االقتصادية املختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين املعرفة، وتنويع مصادر الدالقطاعات بشكل أكثر سالسة، بهدف تقوية وتوسيع واألموال الناس والبضائع تنقل املنطقة من خالل تسهيل 

وعامليا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية لالقتصاد

وصف البرنامج

لجنة البرنامج

الداعمة لتنفيذ برنامج الشراكات االستراتيجية الجهات

رئيس اللجنة

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
الطاقة والصناعة والثروة املعدنيةوزير

بطاقة البرنامج–برنامج الشراكات االستراتيجية 
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التوظيف في القطاع 

الخاص

ميزان املدفوعات

2معدل االستهالك

غير الحكومياالستثمار 

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في  اإليرادات غير النفطية

اإلجماليملحلي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى الداخل كنسبة مئوية من الناتج امعدل التضخم
مقدار االستثمار 
ر األجنبي املباش

لتركيز الصادراتهيرشمان -هيرفيندهلمؤشر في الدرجة  تركيز الصادرات

، يحدد الح)لدول الخليج العربي مؤشر التكامل اإلقليمي لدول مجلس التعاون 
 
على قا

(غرار مؤشر التكامل اإلقليمي ألفريقيا

التكامل بين دول 
لدول مجلس التعاون 

الخليج العربي

املؤشر الفرعي للوصول إلى األسواق-التجارة تمكين مؤشر  تمكين التجارة 

الدولة حسب )ر هيرشمان لتركيز االستثمار األجنبي املباش-مؤشر هيرفيندهلفي الدرجة 
(والقطاع

ار تركيز االستثم

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

عينة مبدئية من املؤشرات–برنامج الشراكات االستراتيجية 

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

مؤشرات يجب 
مراعاتها
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رةاملباشأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

السوق )تطوير سوق مالية متقدمة -3.1.4•
(األساسية

و تمكين املؤسسات املالية من دعم نم–3.1.5•
(السوق الثانوية)القطاع الخاص

عودي السوق الرئيسية بأن يصبح سوق املال الس)مي قليرفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس املال السعودية، وتحسين تجربة املشغلين واملستخدمين ومكانة أسواق رأس املال السعودية على الصعيد اإل
 لالستثمار املحلي واألجنبي بما يمكنها من القيام ب(بأن يصبح السوق السعودية من أهم عشرة أسواق عاملية)والعاملي ( في الشرق األوسط

 
 وجاذبة

 
 متقدمة

 
دور محوري في تنمية االقتصاد ، وأن تكون سوقا

.لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص( صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)ويشمل كذلك تطوير املؤسسات املالية . الوطني وتنويع مصادر دخله

وصف البرنامج

ا تعظيم القيمة املتحققة من قطاع التعدين واالستفادة منه-3.3.1•
تنمية االقتصاد الرقمي-3.3.2•
توطين الصناعات الواعدة-3.3.3•
توطين الصناعة العسكرية-3.3.4•
تطوير قطاع التجزئة-3.3.5•
تطوير قطاع السياحة-3.3.6•
رفع نسبة املحتوى املحلي في القطاعات غير النفطية-3.3.7•
تحرير األصول اململوكة للدولة أمام القطاع الخاص -3.1.2•
خصخصة خدمات حكومية محددة-3.1.3•
الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي-3.6.1•

تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية-3.6.2•
تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العامليين-3.6.3•
•3.7.1- 

 
دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عامليا

•3.7.2- 
 
 تطوير الشركات املحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليميا

 
وعامليا

زيادة مساهمة مصادر الطاقة املتجددة في مزيج الطاقة-3.2.4•
جذب االستثمار األجنبي املباشر-3.1.6•
زيادة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد-4.3.2•
إتاحة فرص تملك السكن املالئم لألسر السعودية -2.6.2•
(لكالتقاعد، واالدخار، وما إلى ذ)تعزيز وتمكين التخطيط املالي -6.1.1•
دعم نمو القطاع غير الربحي-6.3.1•

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة 

لجنة البرنامج

الداعمة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع املالي الجهات
رئيس اللجنة

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
املاليةوزير

بطاقة البرنامج–تطوير القطاع املالي برنامج 

برامج تحقيق الرؤية



65

التوظيف في القطاع 

الخاص

ميزان املدفوعات

2معدل االستهالك

غير الحكومياالستثمار 

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في  اإليرادات غير النفطية

معدل التضخم

العامليةمؤشر التنافسية -املؤشر الفرعي لتطوير األسواق املالية  ليةتطوير السوق املا

(يإجمالي حجم التداول على رأس املال السوق)معدل السيولة في سوق األسهم  السيولة 

للبورصة عاملي االتحاد ال-( األسواق العاملية والناشئة)التصنيف العاملي للسوق املالية 
WFE

تصنيف السوق 

حلي كنسبة مئوية من الناتج امل)االئتمان املحلي املقدم إلى القطاع الخاص 
(اإلجمالي

الوصول إلى 

االئتمان 

على االئتمان املؤشر الفرعي الخاص بالحصول –األعمال سهولة ممارسة 
معلومات 

االئتمان

غير النفطياإلجمالي املحلي لناتج بالنسبة لالقيمة السوقية حجم السوق 

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

عينة مبدئية من املؤشرات–برنامج تطوير القطاع املالي 

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

مؤشرات يجب 
مراعاتها
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ويعيد تركيز ليفها، كاتوتقليل ( الصحة، والتعليم، والبلدية: على سبيل املثال)جودة الخدمات بشكل عام ا يحّسن م، مهالخدمات وإتاحة األصول الحكومية أمامتقديم تعزيز دور القطاع الخاص في 
.كذلك سيساهم هذا البرنامج في تعزيز جذب املستثمر االجنبي املباشر، وتحسين ميزان املدفوعات. <<2030رؤية >>الدور التشريعي والتنظيمي املنوط بها واملتوافق مع توجه الحكومة على 

وصف البرنامج

البرنامجلجنة 

التنفيذية الداعمة لتنفيذ برنامج التخصيصالجهات

اللجنةرئيس 

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 
وزير االقتصاد والتخطيطنائب

بطاقة البرنامج–برنامج التخصيص 

املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

تحرير األصول اململوكة للدولة أمام القطاع-3.1.2•
الخاص 

خصخصة خدمات حكومية محددة–3.1.3•

االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمواطنين-5.2.5•
تسهيل الحصول على الخدمات الصحية-2.1.1•
تحسين القيمة املحصلة من الخدمات الصحية -2.1.2•
تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية-2.1.3•
سائل املرافق العامة وو )االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة في املدن السعودية -2.3.1•

(النقل العام
(يةخاصة في املناطق القرو )تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم -4.1.2•
تحسين مخرجات التعليم األساسية-4.1.3•
(مثل الجامعات)تحسين ترتيب املؤسسات التعليمية -4.1.4•
توفير معارف نوعية للمتميزين في املجاالت ذات األولوية-4.1.5•
ضمان املواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل-4.1.6•

التوسع في التدريب املنهي لتوفير احتياجات سوق العمل-4.1.7•
جذب االستثمار األجنبي املباشر-3.1.6•
تعزيز فاعلية التخطيط املالي وكفاءة اإلنفاق الحكومي-5.1.1•
تعظيم اإليرادات من األصول اململوكة للدولة -5.1.2•
تعظيم اإليرادات املتحصلة من رسوم الخدمات -5.1.3•
نين زيادة ايرادات الرسوم دون فرض ضرائب على الدخل أو الثروة على املواط-5.1.4•
تعظيم اإليرادات املتولدة من إنتاج النفط-5.1.5•
تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالية-5.2.1•
إنشاء وتحسين أداء املراكز اللوجستية-3.5.1•
تحسين الربط املحلي واإلقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل-3.5.2•

غير املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة 

برامج تحقيق الرؤية
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التوظيف في القطاع 

الخاص

ميزان املدفوعات

2معدل االستهالك

غير الحكومياالستثمار 

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في  اإليرادات غير النفطية

معدل التضخم

موع الخاص من مجيستخدمها القطاع النسبة املئوية لألصول الحكومية التي 

محفظة األصول املؤهلة
االنتفاع 

املتاحة صول األصلية لأل القيمة منالخاص يقوم بها القطاع نسبة االستثمارات التي 

(واألراض ي والبنية التحتيةاملباني )
لد االستثمار املتو 

ام والخاصالقطاعين العاتشراكلألصول بسبب نسبة الزيادة في القيمة السوقية  من االرتفاع في الث

التي تم خصخصتها من إجمالي الخدمات املمكن الخدمات الحكومية نسبة 

خصخصتها

نطاق الخدمة 
والتنوع

الخصخصةإجراءات للجهات املعنية الراضية عن شفافية النسبة املئوية  الشفافية 

الرضا عن الخدمات التي تم خصخصتها بين املواطنيننسبة  تحسين الجودة 

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

عينة مبدئية من املؤشرات–برنامج التخصيص 

سيتم استكمال املؤشرات من قبل لجنة البرنامج خالل مرحلة التخطيط

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

مؤشرات يجب 
مراعاتها

 

نسبة االنخفاض في اإلنفاق الحكومي االنفاق الحكومي

Household Consumption))االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية.2بعض املؤشرات عن بقية  البرامج في عدة حاالت على البرنامج ال يمكن عزل تأثير كما أنه . نوعيا فقطلكل برنامج، لكن بالنسبة لبعض البرامج سيكون األثر الكلية الهدف هو قياس هذه املؤشرات . 1

برامج تحقيق الرؤية
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ـــيق واســـتيعاب طموحاتهـــا ومتطلباتهـــا، من خالل دعم املرونة في العمل الحكومي، ورفع وتيـــرة التنس<< 2030رؤية >>يهـــدف البرنامـــج إلـــى تطويـــر العمـــل الحكومـــي وتأســـيس البنيـــة التحتيـــة الالزمـــة لتحقيـــق 
ـــن الخـــاص وغيـــر الربحـــي قل الخبـــرات بين الجهات العامة، وإشـــراك القطاعيو نوالعمـــل والتخطيط املشـــترك، عبر تحديد بعض األهداف املشـــتركة للجهـــات العامة بناء على األولويات الوطنيـــة، والدفـــع نح

.اءألدفـــي عمليـــة تحديـــد التحديـــات وابتـــكار الحلـــول وأســـاليب التمويل والتنفيـــذ، واملســـاهمة في املتابعـــة وتقييم ا

وصف البرنامج

لجنة البرنامج

التنفيذية الداعمة لتنفيذ برنامج التحول الوطنيالجهات

رئيس اللجنة

عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 
والتخطيطوزير االقتصاد

بطاقة البرنامج–برنامج التحول الوطني 

املباشرةأهداف املستوى الثالث ذات العالقة

املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي والعربي-1.3.2•
والوطني والتعريف به

تسهيل الحصول على الخدمات الصحية -2.1.1•
تحسين القيمة املحصلة من الخدمات الصحية-2.1.2•
تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية-2.1.3•
 وعامل-2.2.2•

 
 تحقيق التميز في عدة رياضات إقليميا

 
يا

االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة في املدن-2.3.1•
تحسين املشهد الحضري في املدن السعودية-2.3.2•
تعزيز السالمة املرورية-2.3.4•
الحد من التلوث بمختلف أنواعه-2.4.1•
(حرمثل التص)حماية البيئة من األخطار الطبيعية -2.4.2•

حماية وتهيئة املناطق الطبيعية -2.4.3•
أبنائهمتعزيز مشاركة األسرة في التحضير ملستقبل-2.6.1•
تمكين املواطنين من خالل الخدمات االجتماعية-2.6.4•
تحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية-2.6.5•
تسهيل ممارسة األعمال-3.1.1•
يةإنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل املدن االقتصاد-3.1.7•
تنمية االقتصاد الرقمي-3.3.2•
تطوير قطاع التجزئة-3.3.5•
تطوير قطاع السياحة-3.3.6•
زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل-4.2.2•
تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل-4.2.3•

زيادة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في-4.3.2•
االقتصاد

زيادة مساهمة األسر املنتجة في االقتصاد-4.3.3•
تحسين الظروف املعيشية للوافدين-4.4.1•
تحسين ظروف العمل للوافدين-4.4.2•
ةاستقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلي-4.4.3•
تحسين إنتاجية موظفي الحكومة-5.2.3•
تطوير الحكومة اإللكترونية-5.2.4•
االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمواطنين -5.2.5•
ةتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومي-5.3.1•
الدعم قنوات التواصل مع املواطنين ومجتمع األعم-5.3.2•

ها ضمان تجاوب الجهات الحكومية ملالحظات عمالئ-5.3.3•
ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي-5.4.1•
ضمان استفادة مستدامة من املوارد املائية -5.4.2•
تعزيز وتمكين التخطيط املالي-6.1.1•
تشجيع العمل التطوعي-6.1.2•
تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية-6.2.1•
طنيتعزيز اهتمام الشركات باستدامة االقتصاد الو -6.2.2•
دعم نمو القطاع غير الربحي-6.3.1•
عمقتمكين املنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أ-6.3.2•

برامج تحقيق الرؤية
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التوظيف في القطاع 

الخاص

ميزان املدفوعات

2معدل االستهالك غير الحكومياالستثمار 

اإلجماليالناتج املحلي

حلياملحتوى املاملساهمة في  اإليرادات غير النفطية

معدل التضخم

الخاصة بالبرنامجاملؤشرات عينة 
ب

عينة مبدئية من املؤشرات–برنامج التحول الوطني 

1مؤشرات االقتصاد الكليعينة 

مؤشرات تمثل 
مستهدفات

 

كافة مؤشرات برنامج التحول الوطني التي تم اعتمادها وتم إعالنها ضمن وثيقة برنامج التحول الوطني

Household Consumption))االستهالك النهائي الفعلي لألسر املعيشية.2بعض املؤشرات عن بقية  البرامج في عدة حاالت على البرنامج ال يمكن عزل تأثير كما أنه . نوعيا فقطلكل برنامج، لكن بالنسبة لبعض البرامج سيكون األثر الكلية الهدف هو قياس هذه املؤشرات . 1

برامج تحقيق الرؤية
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جدول املحتويات

رؤية 

2030

؟2030ما هي رؤية اململكة العربية السعودية •

؟2030ما هي األهداف االستراتيجية املنبثقة من رؤية اململكة •

؟استراتيجيةكيف نترجم األهداف إلى خطة عمل •

؟برامج تحقيق الرؤيةما هي•

؟تحقيق الرؤيةما هي آلية عمل برامج •

ة هذه الوثيقتجيب عليها أهم األسئلة التي 
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يقها، وخطط الرؤية، و برامج تحق: ثالثة مستوياتعبر  لضمان االنسجام والتناسق يتم التخطيط 
الجهات التنفيذية

برامج
1الرؤيةتحقيق

مجلس الوزراء •
مجلس الشؤون •

والتنميةاالقتصادية  

ل املستوى األو )األهداف االستراتيجية للرؤية •

(والثاني، والثالث
الهدف وخصائصهوصف •
النتائجؤشرات قياس م•
تحديد مستهدفات عالية املستوى •

الشؤون رئيس مجلس •
والتنمية االقتصادية 

اللجنة االستراتيجيةو 
ق برامج تحقي"رئيس ولجنة •

لكل برنامج"الرؤية

:البرنامج، وتغطيتنفيذ خطة •
(  سنوات5)املستهدفات –
املبادرات–
أهم املراحل–
ملبادراتاميزانية –

كل خمس سنوات•
مستهدفات للسنويةمراجعة •

يةاملعنالوزارات والهيئات  •
بناًء على خطة( وسنوي خماس ي )تخطيط على مستوى الجهة •

:التنفيذ التي تغطي
(  سنوات5)املستهدفات –
(  برامج تحقيق الرؤية واألهدافذلكبما في )املبادراتخطط–
املراحلأهم –
ميزانية املبادرات–

كل خمس سنوات•
سنويةخطة •

الرؤية 

برامج تحقيق الرؤية

خطط الجهات التنفيذية

 2030حتى عام•
تتم املراجعة  عبر دورات •

التخطيط الخمسية

آلية عمل برامج تحقيق الرؤية

الزمنيالجدول  املحتوى  املسؤولية
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نويةسوربع مراجعات سنوية خمسية، تتخللها دورات تخطيط إلى ثالثة مقّسمة 2030رحلة رؤية 

2016202020252030

تحقيق املكاسبوضع األساس

املهمة، األساسيةاإلصالحات إجراء •
وتنفيذ برامج ذات أثر ملموس على

املواطنين  

لة الحفاظ على الزخم املطلوب ملواص•
اإلصالحات

"2030ملا بعد عام "وضع األسس •

آلية عمل برامج تحقيق الرؤية

األثرق يعمت تحقيق املكاسب وضع األساس
دورة التخطيط

ة أعوام، نظرة متوسطة املدى ألولويات الرؤي5كل •
واتجاهها العام

املراجعة االستراتيجية السنوية وإعداد امليزانية
حددة مراجعة مو تنفيذ البرامج تعديل سنوي لخطط •

بامليزانيةلألداء مرتبطة

املراجعة ربع السنوية
املحقق خالل ربع العاممتابعة اإلنجاز •
وتحليل دقيق ملواضع استعراض املستجدات •

اإلشكال
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وضع األساس

2016202020252030

تحقيق املكاسب

املهمة، األساسيةاإلصالحات إجراء •
وتنفيذ برامج ذات أثر ملموس على

املواطنين  

لة الحفاظ على الزخم املطلوب ملواص•
اإلصالحات

"2030ملا بعد عام "وضع األسس •

آلية عمل برامج تحقيق الرؤية

األثرق يعمت تحقيق املكاسب
دورة التخطيط

ة أعوام، نظرة متوسطة املدى ألولويات الرؤي5كل •
واتجاهها العام

املراجعة االستراتيجية السنوية وإعداد امليزانية
حددة مراجعة مو تنفيذ البرامج تعديل سنوي لخطط •

بامليزانيةلألداء مرتبطة

املراجعة ربع السنوية
املحقق خالل ربع العاممتابعة اإلنجاز •
وتحليل دقيق ملواضع استعراض املستجدات •

اإلشكال

دورة التخطيط الخمسية للرؤية
الرؤيةطموحاتلإجراء مراجعة شاملة •
واملستهدفاتاألهداف البرامج و مراجعة•
مراجعة كاملة لخطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية إجراء •
املدىتوسطة املوضع توقعات امليزانية •

املراجعة االستراتيجية السنوية
واملستهدفات األهداف البرامج و في التقدماستعراض •
ألمر وتعديل خطة تنفيذ برامج تحقيق الرؤية  إذا لزم امراجعة •
امليزانية السنوية للعام التاليوضع •

املراجعة ربع السنوية
واملستهدفاتبرامج واألهداف الفي التقدماستعراض •
والتحديات وتصعيدها وفق الحاجةالعقبات تذليل •
في تحقيقها وكيفيةواملستهدفات املرحلية  تعديل خطة التنفيذ •

الحاالت االستثنائية

نويةمقّسمة إلى ثالثة دورات تخطيط خمسية، تتخللها مراجعات سنوية وربع س2030رحلة رؤية 
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ترجمة الرؤية إلى خطط وبرامج

االشراف على الخطط والبرامج

تحديد الفجوات

تذليل العقبات

تصين من تم تشكيل لجنة لكل برنامج برئاسة أحد أعضاء مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية وعضوية مخ
:  امجمختلف الجهات ذات العالقة بالبرنامج لرفع درجة املساءلة وتنسيق الجهود، ومن مهام لجنة البرن

1

2

3

4

آلية عمل برامج تحقيق الرؤية

خطط تنفيذيةدراسة وتحليل سبل ترجمة األهداف االستراتيجية املرتبطة بكل برنامج إلى

ت واملتابعة االشراف على تقدم الخطط والبرامج التنفيذية، ومدى تحقيقها للمستهدفا
املستمرة لذلك

ذا الشأنتحديد الفجوات بين البرنامج ومستهدفات الرؤية، وتقديم املقترحات في ه

من خالل االسهام في تذليل العقبات واملشكالت التي تصعد إليه من الجهات املعنية
دراسة أسبابها ومعالجتها
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نة االستراتيجيةلتقارير الربعية والسنوية إلى اللجكجزء من عملية التحضير فرق الرؤية تنسيق جمع مدخالتمسؤولية مكتب االدارة االستراتيجيةتولى ي•

ألداء كما تم تشكيل فرق الرؤية لتقديم املشورة والعمل ضمن منظومة التقويم املستمر ل

ل نظرة القطاع •
ّ
ر لألداء ، وتقوم بالعمل ضمن منظومة التقويم املستماملواطنينالغير حكومي واألثر على تقّدم فرق الرؤية وظيفة استشارية تمث

الرئيسيةواملسؤوليات األدوار : الرؤيةفرق 

والقطاع الغير ربحيالخاص القطاع خبرات وكفاءات وطنية من ستضم ِفرق الرؤية •

:امج واللجنة االستراتيجية حول نالبر للجنة تقديم توصيات غير ملزمة •
خطة برنامج تحقيق الرؤية –
التقارير الربعية–
التقارير السنوية –

ولجان البرامجشورة للجنة االستراتيجية املتقديم •

ا • تقرير ُربعي-ربعي 
ا • خطة برنامج تحقيق الرؤية والتقارير السنوية -سنوي 

آلية عمل برامج تحقيق الرؤية

الوظيفة

فريق الرؤيةأعضاء 

النطاق 

آلية العمل 

وتيرة املراجعة
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عنيةلكل من برامج تحقيق الرؤية والجهات املتم تطوير منهجية ملتابعة اآلداء وإعداد التقارير الدورية 

أكتوبرأغسطسمايوأبريلمارسفبرايرينايرمحتويات التقريرنوع التقرير نوفمبريوليو رديسمبرسبتمبيونيو هدف التقريراملسؤول

ربع املراجعة 
السنوية

لبرامج تحقيق
الرؤية

تقارير التقدم املحرز في البرامج•
الرؤى االستراتيجية•
مراجعة حالة املخاطر •
عيدهاتفاصيل القضايا التي يتم تص•

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

ير حول تقار مراجعة تفصيلية 
حرز في ك

ُ
افة الحالة والتقدم امل

ة تقرير الرؤيبرامج تحقيق الرؤية
نيللربع الثا

ة تقرير الرؤي
لثللربع الثا

ة تقرير الرؤي
عالرابللربع 

املراجعة
السنوية
للرؤية

ة تقرير حول األهداف االستراتيجي•
والتقدم املحرز في البرامج

نفيذ التحديثات املقترحة لخطط الت•
الرؤى االستراتيجية•
امللخص املالي•

ير حول تقار مراجعة تفصيلية 
حرز 

ُ
فة كالالحالة والتقدم امل

يةبرامج تحقيق الرؤ و األهداف مكتب اإلدارة 
اإلستراتيجية

السنوي التقرير 
للرؤية

م التقرير القائ
-على البيانات 
على مستوى 

(  سنوي )الجهة 

حرز في مباد•
ُ
رات تقارير التقدم امل

برنامج تحقيق الرؤية، -الجهات 
درات وبرنامج التحول الوطني، واملبا

االخرى لدى الجهات
القضايا التي تؤثر على تحقيق•

األهداف
االدعم املطلوب من القيادة العلي•

مراجعة حالة األهداف 
لى واملبادرات عاالستراتيجية

الدعم و مستوى الجهة،
املطلوب من القيادة العليا

"أداء"
انات تقرير قائم على البي

سنوي -لصالح الجهات 
تقرير كمي
للربع األول 

تقرير كمي
نيللربع الثا

تقرير كمي
لثللربع الثا

آلية عمل برامج تحقيق الرؤية
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