األهداف اإلسرتاتيجية لرؤية اململكة 2030
األهداف العامة (  6أهداف)

ركائز رؤية المملكة 2030

مجتمع حيوي

إقتصاد مزدهر

وطن طموح

1
1

قيمة راسخة

 نحيا وفق مبادئنا اإلسالمية. نسخر طاقتنا وامكاناتنا لخدمة ضيوف الرحمن. -نعتز بهويتنا الوطنية.

بيئة عامرة

 ندعم الثقافة والترفيه نعيش حياة صحية. نطور مدننا. -نحقق استدامه بيئية.

بنيانه متين

 نهتم بأسرنا. نرعى صحتنا. نبني شخصيات أبنائنا. -نمكن مجتمعنا.

فرصة مثمرة

 نتعلم لنعمل. ندعم منشآتنا الصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة. ننمي فرصنا. -نستقطب الكفاءات التي نحتاج إليها.

تنافسية جاذبة

 نحسن بيئة األعمال نؤسس مناطق خاصة نرفع تنافسية قطاع الطاقة -نعيد تأهيل المدن اإلقتصادية

استثماره فاعل

 نعظم قدراتنا االستثمارية نطلق قطاعتنا الواعدة -نخصص خدماتنا الحكومية

موقعه مستغل

 ننشئ منصة لوجستية مميزة نتكامل إقليمياً ودولياً -ندعم شركاتنا الوطنية

حكومته فاعلة

 ننتهج الشفافية نحافظ على مواردنا الحيوية نتفاعل مع الجميع نلتزم بكفاءة اإلنفاق وبالتوازن المالي -ندعم المرونة

مواطنهمسؤول

تعزيز القيم
اإلسالمية
واهلوية الوطنية

األهداف الفرعية (  27أهداف)
1.1

تعزيز القيم اإلسالمية

1.2

خدمة املزيد من ضيوف الرمحن
على أكمل وجه

1.3

تعزيز اهلوية الوطنية
االرتقاء باخلدمات الصحية

2.1

2

متكني حياة
عامرة وصحية

2.2

تعزيز منط حياة صحي

2.3

االرتقاء جبودة احلياة يف املدن السعودية

2.4

ضمان االستدامة البيئية

2.5

دعم الثقافة والرتفيه

2.6

خلق بيئة مالئمة لتمكني السعوديني

3.1

تنمية مساهمة القطاع اخلاص يف االقتصاد

 نتحمل المسؤولية في حياتنا نتحمل المسؤولية في أعمالنا -نتحمل المسؤولية في مجتمعنا

برامج رؤية المملكة 2030

3

تنمية وتنويع
االقتصاد

تعظيم القيمة املتحققة من قطاع الطاقة

3.2

برنامج جودة احلياة
برنامج تطوير القطاع املالي

إطالق قدرات القطاعات
غري النفطية الواعدة

3.3

برنامج اإلسكان
برنامج حتقيق التوازن املالي

3.4

تعظيم أصول ودور صندوق
االستثمار العامة كمحرك لنمو

3.5

ترسيخ مكانة اململكة كمركز لوجسيت عاملي

برنامج التخصيص

3.6

تعميق اندماج االقتصاد السعودي
يف املنظومة اإلقليمية والعاملية

برنامج ريادة الشركات الوطنية

3.7

تنمية الصادرات غري النفطية

4.1

تطوير رأس املال البشري مبا
يتواءم مع احتياجات سوق العمل

برنامج التحول الوطين
برنامج صندوق االستثمارات العامة

برنامج تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية
برنامج الشراكات االسرتاتيجية
برنامج خدمة ضيوف الرمحن

4

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

زيادة معدالت
التوظيف

برنامج تنمية القدرات البشرية

4.2

إتاحة فرص العمل للجميع

4.3

متكني خلق فرص العمل من خالل
املنشآت الصغرية واملتوسطة
واملشاريع متناهية الصغر

4.4

جذب املواهب الوافدة املناسبة لإلقتصاد

مؤشرات رؤية المملكة 2030
1.1

زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8ماليين الى  30مليون معتمر.

1.2

رفع عدد المواقع األثرية المسجلة في اليونسكو الى الضعف على األقل .

1.3

ارتفاع إنفاق األسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من  2,9إلى %6

1.4

ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على األقل أسبوعياً من%13إلى %40

1.5

تصنيف  3مدن سعودية بين أفضل  100مدينة في العالم.

1.6

االرتقاء بمؤشر رأس المال االجتماعي من المرتبة  26الى المرتبة 10

1.7

زيادة متوسط العمر المتوقع من  74إلى  80عاماً

2.1

رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من%22إلى %30

2.2

ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج المحلي من %20إلى %35

2.3

تخفيض معدل البطالة من  %11,6إلى %7

2.4

االنتقال من المركز  25في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ 10األولى

2.5

الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من  %40إلى % 65

2.6

رفع نسبة اإلستثمارات األجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي  %3,8إلى المعدل العالمي %5,7

2.7

ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة  19إلى المراتب الـ 15األولى على مستوى العالم

2.8

رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من  %40إلى %75

2.9

رفع قيمة أصول صندوق اإلستثمارات العامة من 600مليار إلى ما يزيد على  7تريليونات ريال سعودي

2.10

تقدم ترتيب المملكة في مؤشر آداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ 49إلى  25عالمياً و  1إقليمياً

2.11

رفع نسبة الصادرات غير النفطية من  %16إلى  %50على األقل من إجمالي الناتج المحلي غبر النفطي

3.1

الوصول من المركز  80إلى المركز  20في مؤشر فاعلية الحكومة

3.2

زيادة اإليرادات الحكومية غير النفطية  163ملياراً إلى  1تريليون ريال سنوياً

3.3

الوصول من المركز  36الى المراكز الـ 5األولى في مؤشر الحكومات اإللكترونية

3.4

رفع نسبة مدخرات األسر من إجمالي دخلها من  % 6إلى %10

3.5

رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من  %1إلى %5

3.6

الوصول إلى  1مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل  11ألف اآلن.

إعداد الدكتور /رجب محمد الصائغ
مدير مكتب تحقيق رؤية المملكة  2030والمبادرات بجامعة الحدود الشمالية

5.1

5

6

تعزيز فاعلية
احلكومة

متكني
املسؤولية
االجتماعية

حتقيق توازن امليزانية العامة

5.2

حتسني أداء اجلهاز احلكومي

5.3

التفاعل بشكل فعال مع املواطنني

5.4

محاية املوارد احليوية للدولة

6.1

رفع مستوى حتمل املواطن للمسؤولية

6.2

متكني الشركات من املساهمة االجتماعية

6.3

متكني حتقيق أثر أكرب للقطاع غري الرحبي

األهداف التفصيلية (  96أهداف)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1
2.5.2
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5.1
3.5.2
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7.1
3.7.2
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

تعزيز قيم الوسطية والتسامح
تعزيز قيم اإلتقان واالنضباط
تعزيز قيم العدالة والشفافية
تعزيز قيم العزمية واملثابرة
تيسري استضافة املزيد من املعتمرين وتسهيل الوصول إىل احلرمني الشريفني
تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج واملعتمرين
إثراء التجربة الدينية والثقافية واملعتمرين
غرس املبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطين
احملافظة على تراث اململكة اإلسالمية والعربي والوطين والتعريف به
العناية باللغة العربية
تسهيل احلصول على اخلدمات الصحية
حتسني القيمة احملصلة من اخلدمات الصحية ( جودة النتائج واخلربة  ,والتكلفة)
تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية ( نظام الصحة العامة وإدارة األزمات الصحية )
تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية يف اجملتمع
ً
وعامليا
حتقيق التميز يف عدة رياضات إقليميا
االرتقاء جبودة اخلدمات املقدمة يف املدن السعودية
حتسني املشهد احلضري يف املدن السعودية
تعزيز حصانة اجملتمع جتاه املخدرات
تعزيز السالمة املرورية
احلد من التلوث مبختلف أنواعه ( مثل التلوث اهلوائي ,الصوتي ,واملائي ,والرتابي )
محاية البيئة من األخطار الطبيعية ( مثل التصحر )
محاية وتهيئة املناطق الطبيعية ( مثل الشواطئ واجلزر واحملميات الطبيعية )
تطوير وتنويع فرص الرتفيه لتلبية احتياجات السكان
تنمية املساهمة السعودية يف الفنون والثقافة
تعزيز مشاركة األسرة يف التحضري ملستقبل أبنائهم
إتاحة فرص متلك السكن املالئم لألسر السعودية
تعزيز قيم اإلجيابية واملرونة وثقافة العمل اجلاد بني أطفالنا
متكني املواطنني من خالل منظومة اخلدمات االجتماعية
حتسني فعالية وكفاءة منظومة اخلدمات االجتماعية
تسهيل ممارسة األعمال ( اجلوانب التنظيمية بشكل رئيسي)
حترير األصول اململوكة للدولة أمام القطاع اخلاص
خصخصة خدمات حكومية حمددة
تطوير سوق مالية متقدمة ( السوق األساسية )
متكني املؤسسات املالية من دعم منو القطاع اخلاص ( السوق الثانوية )
جذب االستثمار األجنيب املباشر
إنشاء مناطق خاصة و إعادة تأهيل املدن اإلقتصادية
رفع نسبة احملتوى احمللي يف قطاع النفط والغاز
زيادة الطاقة اإلنتاجية والتوزيعية للغاز
تطوير الصناعات املرتبطة بالنفط والغاز
زيادة مساهمة مصادر الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة
رفع تنافسية قطاع الطاقة
تعظيم القيمة املتحققة من قطاع التعدين واالستفادة منها
تنمية االقتصاد الرقمي
توطني الصناعات الواعدة
توطني الصناعة العسكرية
تطوير قطاع التجزئة
تطوير قطاع السياحة
رفع نسبة احملتوى احمللي يف القطاعات غري النفطية
تعظيم أصول صندوق االستثمارات العامة
إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق االستثمارات العامة
توطني التقنيات واملعرفة من خالل صندوق االستثمارات العامة
بناء شركات اقتصادية اسرتاتيجية من خالل صندوق االستثمارية العامة
أنشاء وحتسني أداء املركزية اللوجستية
حتسني الربط احمللي واإلقليمي والدول لشبكات التجارة والنقل
الدفع مبسرية التعاون بني دول جملس التعاون اخلليجي
تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية
تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العامليني
دعم الشركات الوطنية الكربى لتعزيز ريادتها ً
عامليا
ً
إقليميا وعامليا
تطوير الشركات احمللية الواعدة إىل شركات رائدة
بناء رحلة تعليمية متكاملة ( مثل مسارات واضحة وشاملة .والتوافق متعدد املستويات)
حتسني تكافؤ فرص احلصول على التعليم( خاصة يف املناطق القروية )
حتسني خمرجات التعليم األساسية
حتسني ترتيب املؤسسات التعليمية (مثل اجلامعات)
توفري معارف نوعية للمتميزين يف اجملاالت ذات األولوية
ضمان املوائمة بني خمرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
التوسع يف التدريب املهين لتوفري احتياجات سوق العمل
حتسني جاهزية الشباب لدخول سوق العمل
زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل
متكني اندماج ذوي اإلعاقة يف سوق العمل
تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال
زيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد
زيادة مساهمة األسر املنتجة يف االقتصاد

4.4.1
4.4.2
4.4.3
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4.1
5.4.2
6.1.1
6.1.2
6.2.1
6.2.2
6.3.1
6.3.2

حتسني الظروف املعيشية للوافدين
حتسني ظروف العمل للوافدين
استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية .
تعزيز فاعلية التخطيط املالي وكفاءة اإلنفاق احلكومي
تنويع إيرادات احلكومة-تعظيم إرادات احلكومة من األصول اململوكة للدولة ( مثل الشركات)
تنويع إيرادات احلكومة -تعظيم اإليرادات املتحصلة من رسوم اخلدمات
تنويع إيرادات احلكومة  -زيادة إيرادات الرسوم دون فرض ضرائب على الدخل أو الثروة على املواطنني
تعظيم اإليرادات املتولدة من إنتاج النفط
تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالية
حتسني أداء اجلهات احلكومية
حتسني إنتاجية موظفي احلكومة
تطوير احلكومة اإللكرتونية
االرتقاء جبودة اخلدمات املقدمة للموطنني
تعزيز الشفافية يف مجيع القطاعات احلكومية
دعم قنوات التواصل مع املواطنني وجمتمع األعمال
ضمان جتاوب اجلهات احلكومية ملالحظات عمالئها
ضمان حتقيق األمن التنموي والغذائي
ضمان استفادة مستدامة من املوارد املائية
تعزيز ومتكني التخطيط املالي ( التقاعد ,واالدخار ,وما إىل ذلك)
تشجيع العمل التطوعي
تعزيز قيام الشركات مبسؤولياتها االجتماعية
تعزيز اهتمام الشركات باستدامة االقتصاد الوطين
دعم منو القطاع غري الرحبي
متكني املنظمات غري الرحبية من حتقيق أثر أعمق ( احلصول على التمويل  ,واملواهب  ,واملعرفة ,إىل ذلك)

مؤشرات األداء للجامعات السعودية املعتمدة من املركز الوطين لقياس أداء األجهزة العامة (أداء)
املؤشر
نسبة التسرب من التعليم ما بعد الثانوي
نسبة السعوديني من أعضاء هيئة التدريس
يف اجلامعات احلكومية

وصف املؤشر
يقيس هذا املؤشر النسبة املئوية للطالب واملتدربني الذين يغادرون النظام التعليمي او التدرييب دون اكماهلم للدرجة العلمية ويشمل التعليم ما بعد
الثانوي (اجلامعات واملعاهد) ويكرر قياس هذا املؤشر كل  6أشهر (نصف سنوي).
يقيس هذا املؤشر مدى قدرة اجلامعات على استقطاب الكوادر البشرية السعودية من أعضاء هيئة التدريس (معيد ،حماضر ،أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك،
أستاذ) وتوظيفهم بصورة رمسية (غري متعاقدين).

امجالي عدد ساعات التطوع
اليت قام بها الطلبة (ما بعد الثانوي)

يعكس هذا املؤشر مدى مشاركة الطلبة من اجلامعات ،واملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين يف األعمال التطوعية ،ودور التعليم يف تشجيع الطلبة على
تقديم اخلدمات التطوعية مبا يعزز لديهم القيم األخالقية وحب العمل التطوعي وحتمل املسؤولية و املشاركة يف األعمال اجلماعية.

متوسط التكلفة اإلمجالية للطالب

حجم االنفاق التعليمي على الطالب من إمجالي اإلنفاق اجلاري على التعليم يف سنة مالية معينه ومدى العائد التعليمي ورفع جودة التعليم على الطلبة
مقابل التكلفة اليت تصرف عليهم.

عدد البحوث احملكمة املنشورة الصادرة
من اجلامعات السعودية

يقيس هذا املؤشر مدى مساهمة أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات يف جمال البحث خلدمة قضايا اجملتمع يف اجملاالت العلمية والثقافية واالجتماعية.

عدد الشراكات البحثية ذات العائد املالي

يقيس هذا املؤشر مدى تنفيذ اجلامعات لشراكات ناجحة مع القطاع اخلاص يف جمال البحث مبا يدعم متويل البحوث ورفع جودتها.

عدد براءات االخرتاع املسجلة
حمليا أو ً
ً
عامليا ملنسوبي اجلامعة

يقيس املؤشر عدد براءات االخرتاع اليت مت إيداعها من قبل أعضاء هيئة التدريس على املستوى احمللي مثل االخرتاعات ،النماذج الصناعية ،األصناف
النباتية ،التصميمات التخطيطية للدارات املتكاملة ،العالمات التجارية البيانات اجلغرافية وغريها من اجملاالت ذات الصلة.

