
تنمية وتنويع االقتصاد

األهداف التفصيلية

األهداف الفرعيـة

األهداف العامة

تعظيـــــــــــــم القيــــمة المتـــــحققــــــة من 
قطاع الطاقة

تعظيــــــم أصـــــــــــــول ودور صنــــــــدوق 
االستثمارات العاّمة كمحّرك للنمو

إطــــــــــــالق قــــــــدرات القطاعــــــات غير 
النفطية الواعدة

 تعميق اندماج االقتصاد السعودي في
المنظومة اإلقليمية والعالمية

 تنمية مساهمة القطاع الخاص في
االقتصاد

إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجســـتية

تحسين الربط المحلي واإلقليـــــــــــــمي والدولي 
لشبكات التجارة والنقل

تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة

إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق 
االستثمارات العامة

توطين التقنيات والمعرفة من خالل صندوق 
االستثمارات العامة

بناء شــــراكات اقتصادية استراتيجية من خالل 
صندوق االستثمارات العامة

ترسيــــخ مـــكانة المملــــــــــــــــــكة كمـــركز 
لوجيستي عالمي 

دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها 3.7.1
عالمًيا

تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات 
رائدة إقليمًيا وعالمًيا

تنمية الصادرات غير النفطية

رفع نسبة المحتـــوى المحلي في قطاع النفط 
والغاز

  
زيادة الطاقة اإلنتاجية والتوزيعية للغاز

تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز

زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتــجددة في 
مزيج الطاقة

رفع تنافسية قطاع الطاقة 

تعظيم القيمة المتــــــحققة من قطـــــــاع التعدين 
واالستفادة منها

تنمية االقتصاد الرقمي
توطين الصناعات الواعدة

توطين  الصناعة العسكرية
تطوير قطاع التجزئة

تطوير قطاع السياحة

رفع نسبة المحتـوى المحلي في القـــطاعات غير 
النفطية 

الدفــــع بمسرتــــة التعــــــــــاون بين دول مجــــلس 
التعاون الخليجي

تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية

تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين

تسهيل ممارسة األعمـــال (الجـوانب التنــظيـــمية 
بشكل رئيسي)

تحرير األصول الممـــــلوكة للــدولة أمــــام القـــطاع 
الخاص

 
خصخصة خدمات حكومية محددة

تطوير سوق مالية متقدمة 

تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع 
الخاص 

جذب االستثمار األجنبي المباشر 

إنشـــــاء مناطـــــق خاصـــة وإعـــادة تأهـــيــل المــــدن 
االقتصادية

3.13.23.33.4

3.53.63.7

3.2.5

3.6.2

3.6.1

3.6.3

االهداف االستراتيجية لرؤية المملكة 2030

3.2.4

3.2.3

3.2.2

3.2.1

3.4.4

3.4.2

3.4.1

3.5.2

3.5.1

3.3.7

3.3.6

3.3.5

3.3.4

3.3.3

3.3.2

3.3.1

3.7.2

زيادة معدالت التوظيف

األهداف التفصيلية

األهداف الفرعيـة

األهداف العامة

إتاحة فرص العمل للجميع تطويــــــــــر رأس المال البشري بما يتواءم مع 
سوق احتياجات سوق العمل لدخول  الشباب  جاهــــــــــــــزية  تحسيـــــن 

العمل

زيادة مشاركة المرأة في ســوق العمل

سوق  في  اإلعاقــــــــــــــــة  ذوي  اندماج  تمكين 
العمل

4.1.1

4.1.3

4.1.5

4.1.6

4.1.4

4.1.7

بناء رحلة تعليمية متكاملة

تحسيـــــن تكــــافؤ فرص الحصول على التـعليم

تحسين مخرجات التعليم األساسية

تحسين ترتيب المؤسســــات التعليــــمية

توفير معارف نوعـــية للمتميـــزين فــي المجـــــاالت 
ذات األولوية

التعــــــــــــــــــــليم  مخرجــــات  بين  المـــــواءمة  ضمــــان 
واحتياجات سوق العمل

لتــــوفيــــــر  المـــهــــــني  التــــدريــــب  التـــوســــــــــــع في 
احتياجات سوق العمل 

4.14.2

4.1.2
4.2.3

4.2.2

4.2.1

تعزيز فاعلية الحكومة

األهداف التفصيلية

األهداف الفرعيـة

األهداف العامة

التفاعل بشكل فعال مع المواطنينتحسين أداء الجهاز الحكومي تحقيق توازن الميزانية العامة
تصمـــيم هيــكل حكـــومي أكثر مـــرونة وفعــالية

تحسين أداء الجهات الحكومية

تحسين إنتاجية موظفي الحكومة

تطوير الحكومة اإللكترونية

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنيـــن

تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية
 

دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع 
األعمال

ضمان تجاوب الجهات الحكومية لمالحظات 
عمالئها

5.1.1

5.1.3

5.1.5

5.1.4

اإلنفاق  وكفاءة  المالى  التخطيط  فاعلية  تعزيز 
الحكومي

تنويع اإليرادات الحكومية - تعظيم اإليرادات من 
األصول المملوكة للدولة 

اإليرادات  تعظيم   - الحكومية  اإليرادات  تنويع 
المتحصلة من رسوم الخدمات

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

المواطن  

تعظيم اإليرادات المتولدة من إنتاج النفط

5.15.25.3

5.1.2

5.2.5

5.2.4

5.2.3

5.2.2

5.2.1

5.3.3

5.3.2

5.3.1

تمكين حياة عامرة وصحية

األهداف التفصيلية

األهداف الفرعيـة

األهداف العامة

ضمان االستدامة البيئيةتعزيز نمط حياة صحي االرتقاء بالخدمات الصحية

تعزيــز ممارســـــة األنـــشــــطة الرياضيــــــــــــــــة في 
المجتمع

  
تحقيـــــق التميز عدة في رياضــــــــــــــــات إقليمــــًيا 

وعالمًيا 

الحد من التلوث بمختلف أنواعه

حماية البيئــــــة من األخــــطار الطبيـــــــــعية 

حماية وتهيئــــــة المنـــــــــاطق الطبيــــــعية 

2.1.1

2.1.3

تسهيل الحـــــــــــصول على الخـــــدمات الصحية

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية
 

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

2.12.22.4

2.1.2

دعم الثقافة والترفيه

تطوير وتنويع فــــــرص الترفيه لتــــــلبية احــتيـــاجــات 2.5.1
السكان

تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة

2.5

2.5.2

خلق بيئة مالئمة لتمكين السعودين

2.6.1

2.6.3

تعزيز مشاركة األسرة في التحضـــير لمســـتقبل 
أبنائهم

إتــــاحة فرص تمــــلك الســــكن المـــالئــم لألســـر 
السعودية

تعزيز قيم اإليجـــابية والمــرونة وثقــافة العــمل 
الجاد بين أطفالنا

تمكــــــين المـــــــواطنين من خــــــــالل مـــنـــــظومة 
الخدمات االجتماعية

تحســـيـن فعـــالية وكفــــاءة منظـومة الخدمات 
االجتماعية

2.6

2.6.4

2.6.5

2.6.2

2.2.2

2.2.1

االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية 

االرتقاء بجـــــودة الخدمات المــقدمة في المدن 
السعودية

تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية

تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات

تعزيز السالمة المرورية

2.3

2.3.3

2.3.4

2.3.2

2.3.1

2.4.3

2.4.2

2.4.1

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية

األهداف التفصيلية

األهداف الفرعيـة

األهداف العامة

خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه تعزيز القيم اإلسالمية
تيــــســـير استضــــافة المــــزيد من المـــعـتــــمريــــن 

وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين

تقــــديــــم خدمـــات ذات جـــودة عــــالية للحجــــاج 
والمعتمرين

إثـــــــراء التـجــــربة الدينــــــية والثقــــافـــيـة للحجـــاج 
والمعتمرين

1.1.1

1.1.3

تعزيز قيم الوسطية والتسامح

تعزيز قيم اإلتقان واالنضباط

تعزيز قيم العدالة والشفافية

تعزيز قيم العزيمة والمثابرة

1.11.2

1.1.4

1.1.2
1.2.2

1.2.3

1.2.1

تعزيز الهوية الوطنية

غرس المبادئ والقـيم الوطنــية وتعــزيز االنتـــماء 
الوطني

المحافــظة على تـــــــــراث الممـــلـــكة اإلســــــالمي 
والعربي والوطني والتعريف به

العناية باللغة العربية

1.3

1.3.3

1.3.2

1.3.1

تمكين المسؤولية االجتماعية

األهداف التفصيلية

األهداف الفرعيـة

األهداف العامة

تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحيتمكين الشركات من المساهمة االجتماعية رفع مستوى تحمل المواطن للمسؤولية

تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية

تعزيز اهتمام الشركات باستدامة االقتصاد 
الوطني

دعم نمو القطاع غير الربحي

تمكين المنظمات غير الربحـــــــــــــــية من تحقيق أثر 
أعمق 

تعزيز وتمكين التخطيط المالي ( التقاعد، واالدخار، 6.1.1
وما إلى ذلك)

تشجيع العمل التطوعي

6.16.26.3

6.1.2

6.2.2

6.2.1

6.3.2

6.3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.4.3

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج جودة الحياه

برنامج صندوق االستثمارات العامة

برنامج االستدامة المالية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج التخصيص

برنامج التحول الوطني

برنامج االسكان إدارة التغيير والتواصل 
مكتب تحقيق الرؤية لمنظومة الطاقة

حماية الموارد الحيوية للدولة
ضمان تحقيق األمن التنموي والغذائية

ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية

5.4

5.4.2

5.4.1

جذب المـــــواهب الوافـــــــــــــــدة المناسبة 
لالقتصاد

4.4.3

تحسين الظروف المعيشية للوافدين

تحسين ظروف العمل للوافدين

استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية

4.4

4.4.2

4.4.1

خــــــــــــالل  من  العــــــــمل  فرص  خلق  تمكين 
والمتوســـــــــطة  الصغيـــــــــرة  المنـــــــشآت 

والمشاريع متناهية الصغر
تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال

زيـــــادة مساهمة المنشـآت الصغيرة والمتوسطة 
في االقتصاد

زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد 

4.3

4.3.3

4.3.2

4.3.1


