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قائمة رقم ( )1مصطلحات الرؤية

List No. (1 ) : Vision Glossary

عوامل نجاح رؤية السعودية 2030

Success Ingredients of Saudia Arabia’s Vision 2030

				

وجــود احلرمــن الشــريفني ،قــدرات اســتثمارية ضخمــة ،موقــع جغــرايف واســراتييج يربــط بــن القــارات
الثــاث ،ويتضمــن أهــم املعابــر المائي ـ�ة.
المرتكزات الثالثة للرؤية

The Three pillars of Vision

								

العمق العريب واإلساليم ،والقوة االستثمارية ،وأهمية املوقع اجلغرايف االسرتاتييج.
محاور الرؤية

Vision Themes

										

املجتمع احليوي ،واالقتصاد املزدهر ،والوطن الطموح.
المجتمع الحيوي

										 Vibrant Society

أســاس حتقيــق الرؤيــة ،وقاعــدة صلبــة القتصــاد مزدهــر ،يعيــش أفــراده وفــق املبــادئ اإلســامية ومنهــج
ّ
الوســطية واالعتــدال ،معتزيــن بهويتهــم الوطنيــ�ة وفخوريــن بإرثهــم الثقــايف العريــق ،يف بيئــ�ة إجيابيــ�ة
وجاذبــة ،تتوافــر فيهــا ّ
مقومــات جــودة احليــاة للمواطنــن واملقيمــن ،ويســندهم بنيــ�ان أســري متــن
ّ
ومنظومتــا رعايــة صحيــة واجتماعيــة ممكنــة.
االقتصاد المزدهر

Thriving Economy

									

توفــر الفــرص للجميــع ،عــر بنـ�اء منظومــة تعليميــة مرتبطــة باحتي�اجــات ســوق العمــل ،وتنميــة الفــرص
لـ ّ
ـرواد األعمــال واملنشــآت الصغــرة إىل الشــركات الكــرى ،وتطويــر أدواتنـ�ا االســتثمارية ،إلطــاق إمكانات
قطاعاتنـ�ا االقتصاديــة الواعــدة وتنويــع االقتصــاد وتوليــد فــرص العمــل للمواطنني ،وختصيــص اخلدمات
ّ
العامليــة واالســتثمارات
احلكوميــة وحتســن بيئ ـ�ة األعمــال ،بمــا يســهم يف اســتقطاب أفضــل الكفــاءات
ً
ّ
النوعيــة ،وصــوال إىل اســتغالل موقعنــا االســراتييج الفريــد.
الوطن الطموح

Ambitious Nation

							

احلكومــة الفاعلــة مــن خــال تعزيــز الكفــاءة والشــفافية واملســاءلة ،وتشــجيع ثقافــة األداء لتمكــن
مواردنــا وطاقاتن ـ�ا البشــرية ،وتهيئ ـ�ة البيئ ـ�ة الالزمــة للمواطنــن وقطــاع األعمــال والقطــاع غــر الربــي
ّ
التحديــات واقتنــ�اص الفــرص ،ألجــل أن تكــون
لتحمــل مســؤولياتهم وأخــذ زمــام املبــادرة يف مواجهــة
ّ
اململكــة مــن أفضــل دول العالــم يف األداء احلكــويم الفعــال.
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مبادئنا اإلسالمية

Islamic Values

										

حنيــا وفــق مبادئنــ�ا اإلســامية باتبــ�اع منهــج الوســطية والتســامح وقيــم اإلتقــان واالنضبــاط والعدالــة
ّ
ّ
والشــفافية باعتب�ارهــا مرتكزاتنــ�ا األساســية لتحقيــق التنميــة يف شــى املجــاالت.
االعتزاز بهويتنا الوطنية

Taking pride in our national identity

						

نفخر بإرثن�ا الثقايف والتارييخ السعودي والعريب واإلساليم ،وندرك أهمية املحافظة عليه لتعزيز الوحدة
الوطني�ة ،وترسيخ القيم العربي�ة واإلسالمية األصيلة.
نتع ّلم لنعمل

Learning for working

									

االســتثمار يف التعليــم والتدريــب ،عــر تزويــد أبنــ�اء الوطــن بمعــارف ومهــارات وظائــف املســتقبل،
وحصــول كل طفــل ســعودي  -أينمــا كان -علــى فــرص التعليــم اجليــد وفــق خيــارات متنوعــة ،مــع تركــز
أكــر علــى مراحــل التعليــم ُ
المبكــر ،وعلــى تأهيــل املعلمــن والقيــادات التربويــة ،وتدريبهــم وتطويــر املناهــج
الدراســية.
البوابة الوطنية للعمل «طاقات»
)National Labor Gateway (TAQAT

لتعزيز اجلهود يف مواءمة ُمخرجات املنظومة التعليمية مع احتي�اجات سوق العمل.

تعليم يسهم في دفع عجلة االقتصاد

An education that contributes to economic growth

ســد الفجــوة بــن مخرجــات التعليــم العــايل ومتطلبــات ســوق العمــل ،وتطويــر التعليــم العــام وتوجيــه
ّ
الطــاب حنــو اخليــارات الوظيفيــة واملهني ـ�ة املناســبة ،وإحــراز طالبن ـ�ا نت ـ�اجئ متقدمــة مقارنــة بمتوســط
ّ
النت ـ�اجئ الدوليــة ،واحلصــول علــى تصنيــف متقــدم يف املؤشــرات العامليــة للتحصيــل التعليــي ،ويتحقــق
ذلــك مــن خــال إعــداد مناهــج تعليميــة متطــورة تركــز علــى املهــارات األساســية ،باإلضافــة إىل تطويــر
ّ
املواهــب وبنـ�اء الشــخصية ،وإنشــاء قاعــدة بي�انــات شــاملة لرصــد املســرة الدراســية للطــاب مــن مراحــل
ّ
التعليــم املبكــرة إىل املتقدمــة ،وتعزيــز دور املعلــم ورفــع تأهيلــه.
الخصخصة

Privatization

										

انتقــال امللكيــة مــن القطــاع العــام إىل القطــاع اخلــاص ،وحتويــل دور احلكومــة مــن « ُمقـ ّـدم ُ
ومنفــذ للخدمة
ُ ّ
نظــم ُ
ومراقــب للقطاعات».
إىل «م
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) التزامات الرؤية2( قائمة رقم

List No. (2 ) : Vision Commitments

.حنو قيم راسخة؛ شرف خدمة املعتمرين على أكمل وجه
Towards deep-rooted values: honored to fully attend to Umrah visitors

.بن�اء أكرب متحف إساليم يف العالم

							

Building the largest Islamic museum

“Daem”: meaningful entertainment for citizens

.«ارتقاء» برنامج وطين لتحقيق دور أكرب لألسرة يف تعليم أبن�ائها
“ Irtiqaa “: a more prominent role for families in the education of their children

.أسلوب مبتكر لصحة ذات جودة عالية وفاعلية أكرب

					

Corporatization: efficient and high quality health care

.تعليم يسهم يف دفع عجلة االقتصاد

				

An education that contributes to economic growth		

.دور أكرب للمنشآت الصغرية

					

A bigger role for small and medium-sized enterprises

.توطني الصناعات العسكرية

								

Localizing defense industries

.تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته يف االقتصاد الوطين

Development of a mining sector contributing to the national economy at full potential

الـــــــتـــــــــزامـــــــــات الـــــــــرؤيـــــــــة

.«داعم» برنامج وطين لتقديم وتنويع وسائل الرتفيه الهادفة للمواطنني

.سوق للطاقة املتجددة

A renewable energy market

.إعادة هيكلة مركز امللك عبدهللا المايل

						

A restructured King Abdullah Financial District

						

A restructured King Abdullah Financial District

						
				

Vision Commitments

								

.قطاع جتزئة متطور

.تنمية البني�ة التحتي�ة الرقمية

		

A developed digital infrastructure

.برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية

The King Salman Program for Human Capital Development

.توفري اخلدمات املشرتكة

								

Providing Shared services

.«قوام» برنامج وطين لرفع كفاءة اإلنفاق

“Qawam”: increasing spending efficiency

.تطوير احلكومة اإللكرتوني�ة
Effective e-government

.تعظيم األثر االجتماعي للقطاع غري الربيح
							

A more impactful non-profit sector
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List No. (3): Vision Goals

) أهداف الرؤية3( قائمة رقم

) مليون30( ) ماليني إىل8( زيادة الطاقة االستيعابي�ة الستقبال ضيوف الرحمن املعتمرين من
.معتمر
To increase our capacity to welcome Umrah visitors from 8 million to 30 million every year.

.رفع عدد املواقع األثرية املسجلة يف اليونسكو إىل الضعف على األقل
To more than double the number of Saudi heritage sites registered with UNESCO.

.) مدين�ة يف العالم100( ) مدن سعودية بني أفضل3( تصنيف
To have three Saudi cities be recognized in the top-ranked 100 cities in the world.

.)%6( ) إىل%2،9( ارتفاع إنفاق األسر على الثقافة والرتفيه داخل اململكة من
ً
.)%40( ) إىل%13( ارتفاع نسبة مماريس الرياضة مرة على األقل أسبوعيا من

To increase the ratio of individuals exercising at least once a week from %13 of population to %40

.)10( ) إىل املرتب�ة26( االرتقاء بمؤشر رأس المال االجتماعي من املرتب�ة

				
			

To raise our position from 26 to 10 in the Social Capital index.

ً
.) عاما80( ) إىل74( زيادة متوسط العمر املتوقع من

To increase the average life expectancy from 74 years to 80 years

.)%7( ) إىل%11،6( خفض معدل البطالة من
			

		

To lower the rate of unemployment from %11.6 to %7.

.)%35( ) إىل%20( ارتفاع مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة يف إجمايل الناجت من
					

To increase SME contribution to GDP from %20 to %35.

.)%30( ) إىل%22( رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من
			

To increase women’s participation in the workforce from %22 to %30.

.) األوىل على مستوى العالم15( ) إىل املراتب الـ19( ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من املرتب�ة
To move from our current position as the 19th largest economy in the world into the top 15.

.)%75( ) إىل%40( رفع نسبة املحتوى املحلي يف قطاع النفط والغاز من
			

To increase the localization of oil and gas sectors from %40 to %75.

 تريليونات) لاير7(  بليون) إىل ما يزيد على600( رفع قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة من
.سعودي
To increase the Public Investment Fund’s assets, from SAR 600 billion to over 7 trillion.

.) يف مؤشر التن�افسية العاليم إىل أحد املراكز العشر األوىل25 ( االنتقال من املركز
To rise from our current position of 25 to the top 10 countries on the Global Competitiveness
Index.

) إىل املعدل العاليم%3،8( رفع نسبة االستثمارات األجنبي�ة املباشرة من إجمايل الناجت املحلي من
.)%5،7(
To increase foreign direct investment from %3.8 to the international level of %5.7 of GDP
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Vision Goals

current level of %2.9 to %6

أهــــداف الــــــــرؤيــــــــــــة

To increase household spending on cultural and entertainment activities inside the Kingdom from the

الوصول بمساهمة القطاع اخلاص يف إجمايل الناجت املحلي من ( )%40إىل (.)%65
To increase the private sector’s contribution from %40 to %65 of GDP

			

ً
تقدم ترتيب اململكة يف مؤشر أداء اخلدمات اللوجستي�ة من املرتب�ة (  )49إىل ( )25عامليا ،واألوىل
ً
إقليميا.

To raise our global ranking in the Logistics Performance Index from 49 to 25 and ensure the
Kingdom is a regional leader

أهــــداف الــــــــرؤيــــــــــــة

رفع نسبة الصادرات غري النفطية من ( )%16إىل ( )%50على األقل من إجمايل الناجت املحلي غري
النفطي.
			

To raise the share of non-oil exports in non-oil GDP from %16 to %50

ً
ً
زيادة اإليرادات احلكومية غري النفطية من ( 163بليونا) إىل تريليون سنويا.

To increase non-oil government revenue from SR163 billion to SR1 Trillion

		

الوصول من املركز ( ) 80إىل املركز ( ) 20يف مؤشر فاعلية احلكومة.
To raise our ranking in the Government Effectiveness Index, from 80 to 20.

		

الوصول من املركز ( )36إىل املراكز اخلمسة األوىل يف مؤشر احلكومات اإللكرتوني�ة.
To raise our ranking on the E-Government Survey Index from our current position of 36 to be
among the top five nations.

رفع نسبة مدخرات األسر من إجمايل دخلها من ستة يف املئة إىل .%10
To increase household savings from %6 to %10 of total household income

		

رفع مساهمة القطاع غري الربيح يف إجمايل الناجت املحلي من أقل من  %1إىل .%5
To raise the non-profit sector’s contribution to GDP from less than %1 to %5

ً
الوصول إىل مليون متطوع يف القطاع غري الربيح سنويا مقابل ( 11ألف) حىت اآلن.
)To rally one million volunteers per year (compared to 11,000 now

قائمة رقم ( )4مصطلحات ذات ارتباط

			

List No. (4): Relevant Terminology

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

The Council of Economic and Development Affairs

				

هــو مجلــس تابــع ملجلــس الــوزراء الســعودي وخيتــص باألمــور االقتصاديــة والتنمويــة ،أنــئ بقــرار ملكــي
رقــم أ  70 /وتاريــخ 1436 / 4 / 9هـــ املوافــق  29ين�ايــر 2015م ،وبرئاســة عضــو مجلــس الــوزراء ويل ويل العهد
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ،وعضويــة  21وزيـ ًـرا.
ترشيد االستخدام (االستهالك)

)								 Optimal Use (Consumption

االســتخدام األمثــل للمــال واملــوارد ،عــر التــوازن يف ســد االحتي�اجــات واالعتــدال يف اإلنفــاق ،ويتــم ذلــك من
خــال توجيــه الفــرد واألســرة حنــو أنمــاط وعــادات اســتهالكية تتســم بالتدبــر والرتشــيد.
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الهدر
												Waste

االســتهالك الزائــد عــن احلاجــة ،وعــدم االســتغالل األمثــل للمــوارد املتاحــة ( أي عــدم الكفــاءة) وهــدر
الوقــت واجلهــد يعــي إضاعــة الفــرص البديلــة لالســتثمار.
اإلصالح االقتصادي
										 Economic Reforms

إجــراء التغيــرات الالزمــة يف النفقــات ُ
والمدخــرات واإلنتـ�اج للتوصــل إىل وضــع مقبــول ملــزان املدفوعــات
يمكــن فيــه تمويــل أي عجــز يف احلســاب اجلــاري مــن خــال تدفقــات رأس المــال املعتــادة.
التحديات االقتصادية
Economic Challenges

									

هــي تطــورات أو متغــرات أو مشــكالت أو صعوبــات أو عوائــق اقتصاديــة نابعــة مــن البيئــ�ة املحليــة أو
اإلقليميــة أو الدوليــة.
تنوع مصادر الدخل
								Diversification of revenue sources.

ً
ً
جتنــب قصــر االعتمــاد علــى النفــط فقــط بوصفــه مــوردا رئيســا للمزيانيـ�ة الماليــة للدولــة ،ومــن أمثلــة تنوع
مصــادر الدخــل :اســتغالل األرايض احلكوميــة ،التعديــن ،الســياحة الدينيـ�ة ،تنــوع اقتصــادي يف الصناعــة
واخلدمــات اللوجســتي�ة يف املطــارات واملــوائن ،والتخصيــص ،واســتثمار موقــع اململكة االســراتييج.
التنمية االقتصادية المستدامة
Sustainable Economic Development

							

حتقيــق احلــد األعلــى مــن الكفــاءة االقتصاديــة للنشــاط اإلنســاين ضمــن حــدود ُ
المتاح مــن املــوارد املتجددة
ً
ُ
مــع ربطهــا باحتي�اجــات اجليــل احلــايل واألجيــال القادمــة ،بشــرط أن ال تشــكل تلــك االحتي�اجــات تهديــدا
ً
جديــا للعمليــات الطبيعيــة ،والماديــة ،والكيميائيـ�ة ،واحليويــة.
ذوو الدخل المتوسط والمحدود
Low and medium income people

								

ً
ً
هــم الفئــة الــي لديهــا دخــل معــروف ســواء كان شــهريا أو ســنويا وال يمتلكــون منافــع أخــرى تــدر عليهــم
ً
ُ
ً
دخــا إضافيــا ،وهــي تمثــل الشــرحية األكــر مــن املجتمــع.
القيادة الشابة
Young Leadership

										

توجــه عــام عالــي يقــي باالســتعانة باخلــرات الشــبابي�ة مــن ذوي اخلصائــص القياديــة يف املناصــب
ً
ً
القياديــة بوصفهــم جيــا ثاني ـ�ا للمناصــب احلكوميــة عــر اســراتيجية لصناعــة القيــادات الشــابة تعــد
ً
ً
ً
وتؤهــل هــذه الكــوادر املواطنــة تأهيــا علميــا وعمليــا لتــويل القيــادة وفــق تسلســل زمــي ال يؤثــر علــى أداء
املصالــح العامــة.
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القطاع الحكومي
										

Public Sector

تتحــدد نطاقــات أنشــطة القطــاع احلكــويم بالتــايل :املصالــح احلكوميــة (الــوزارات) ،وعددهــا ()23
وهــي :وزارة الدفــاع ،وزارة احلــرس الوطــي ،وزارة الداخليــة ،وزارة اخلارجيــة ،وزارة الماليــة ،وزارة الصحــة،
وزارة التعليــم ،وزارة الزراعــة ،وزارة التجــارة والصناعــة ،وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،وزارة النقــل،
وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد ،وزارة البــرول والــروة املعدنيــ�ة ،وزارة احلــج،
وزارة الثقافــة واإلعــام ،وزارة العــدل ،وزارة اخلدمــة املدني ـ�ة ،وزارة االتصــاالت وتقني ـ�ة املعلومــات ،وزارة
العمــل ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة ،وزارة امليــاه والكهربــاء ،وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،وزارة اإلســكان،
وكذلــك يشــمل املؤسســات العامــة ،والشــركات احلكوميــة.
القطاع الخاص
									

Private Sector

وتتحــدد نطاقــات أنشــطة القطــاع اخلــاص بالتــايل :ملكيــات املواطنــن الــي يديرونهــا بمعرفتهــم
ووســائلهم وحتــت مظلــة ســلطة الدولــة ورقابتهــا ،يف جميــع القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة
ً
ً
واخلدميــة ،وجميــع املهــن الفكريــة والعلميــة الــذي ال يتقــاىض أفرادهــا دخــا أو إيــرادا مــن خزينـ�ة الدولــة.

كيف نحقق رؤيتنا

How to achieve our vision
برنامج

تعزيز حوكمة العمل احلكويم
The program for Strengthening Public Sector Governance

					

برنامج

حتقيق التوازن المايل
The Fiscal Balance program

									

برنامج

رأس المال البشري
									 The Human Capital program

برنامج

إعادة هيكلة صندوق االستثمارات العامة
The Public Investment Fund Restructuring program

						

برنامج

إدارة املشروعات
The Project Management program

								

برنامج

التحول االسرتاتييج
						The Saudi Aramco Strategic Transformation program
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برنامج

إعادة هيكلة احلكومة
							

The Government Restructuring program

برنامج

مراجعة األنظمة
								

The Regulations Review program

برنامج

الشراكات االسرتاتيجية
								 The Strategic Partnerships program

برنامج

التحول الوطين
							

The National Transformation program

برنامج

التوسع يف التخصيص
									

The Privatization program

برنامج

قياس األداء
							

The Performance Measurement program

برنامج

الرؤى والتوجهات
								

“Saudi Arabia..
the heart of the Arab and Islamic worlds,
the investment powerhouse, and the hub
connecting three continents”
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The Strategic Directions program

.. السعودية
.. العمق العربي واإلسالمي
 ومحور ربط القارات الثالث.. قوة استثمارية رائدة
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