
 

2030مقدمة تقرير عن رؤية   

، 2030نتناول في هذا التقرير الخطة الوطنية واالستراتيجية للمملكة العربية السعودية، والتي أطلقت عليها رؤية 

وتجعل إلى النهوض بكل مناحي الحياة في المملكة،  بإشراف ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، حيث تهدف

منها دولة متميزة اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً وصحياً ومن ناحية العمران وتخطيط المدن وشق الطرقات وتوسعة 

الحرمين الشريفين وكذلك الجامعات والمشافي، بما يكفل بأن تتبوأ المكانة الرفيعة بين األمم، وكل ذلك تم رصد 

موال الكافية لهاأل . 

 تقرير عن اغلفة كوكب االرض وعالقتها باالنسان :شاهد أيًضا

0302تقرير عن رؤية   

هي رؤية وطنية استراتيجية يتم العمل على تنفيذها على مدى سنوات، وهي خطة المملكة عن مرحلة  2030إن رؤية 

، حيث يذكر بأن تاريخ التصريح  2016أبريل/ نيسان من العام  25ما بعد وجود النفط، حيث تم اإلعالن عنها بتاريخ 

كومي عمالق، بتكلفة للمشروع الواحد بمقدار تزامن مع إعالن االنتهاء من تسليم ثمانين مشروع ح مليار لاير و  3.7

مليار لاير، 20قد تصل إلى  2030واالنتهاء من الرؤية سيكون في العام   . 

 جاهز للطباعة pdf تقرير عن المراهقة للصف السابع :شاهد أيًضا

2030اهداف رؤية   

 :إن أهداف الرؤية هي كما يلي

  تطوير البنية التحتية للمملكة العربية السعودية. 

   بحيث يكون غير ربحيإيجاد البيئة المالئمة للقطاع العام والخاص . 

 الوصول إلى تحقيق التميز في األداء الحكومي. 

  دعم التحول الرقمي.  

 المساعدة في تنمية القطاع الخاص. 

 تطوير الشراكات االقتصادية. 

 تعزيز التنمية المجتمعية. 

  ضمان استدامة الموارد الحيوية. 

2030إنجازات رؤية   

وهو إيصال السعودية إلى المكانة التي تستحقها وتليق بها وفق إمكاناتها  لقد وضع ملك السعودية برنامجاً نصب عينيه

الضخمة، وقام بتكليف ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بمتابعة هذا البرنامج وفق خطة استراتيجية، 

 :لتحقيق إنجازات الرؤية كما يلي

 التحول الوطني. 

 االستثمارات العامة. 

 االستدامة المالية. 

 وير القطاع الماليتط . 

 التخصيص. 

 اإلسكان. 

 جودة الحياة. 

https://mqalaty.net/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d8%ba%d9%84%d9%81%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%83%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
https://mqalaty.net/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9/


 

فيما يخص المواطن 2030اهداف رؤية   

تسعى هذه الرؤي إلى تحقيق الفائدة والرفاهية الكاملة للمواطن فهو الهدف والعنصر األساس في هذه االستراتيجية 

 :الوطنية، ويمكن تحديد ما يخص المواطن كما يلي

  االستفادة القصوى من المهارات والخبرات الموجودة لدى أبناء المملكةالوصول إلى استكمال . 

 الوصول إلى تحقيق إيجاد فرص العمل للجميع، بحيث يتم التوصل إلى القضاء التام على البطالة. 

   السعي بالوصول إلى توفير حياة كريمة للمواطن السعودي من حيث العمل والرفاهية وبذلك تتحقق الحياة

لجميعالسعيدة ل .  

 مبادئ الرعاية   الوصول الكامل إلى التطوير في حياة المجتمع وتقدمه من خالل الحرص على تطبيق

 .االجتماعية وتمكينها لخدمة المجتمع

2030ركائز رؤية   

 :ترتكز هذه الرؤية على ثالث ركائز أساسية وهي كما يلي

 المشاركة ببناء المجتمع السعودي  وهذا المجتمع الحيوي الذي يساهم بكل مسؤولية في :مجتمع حيوي

المتميز، فهذا المجتمع هو العنصر الفاعل في االستجابة لمقتضيات الخطة االستراتيجية، والتي ترمي 

لتوسعة القاعدة التعليمية والوصول إلى البيئة الصحية المتعافية من األمراض، والقيام بالمساهمة في الحركة 

مع الحكومةالعمرانية، وكل ذلك بعمل تشاركي  . 

 الحكومة السعودية تسخر كل اإلمكانات الواجبة والتي تؤهل العمل اإلقتصادي إلى أعلى  :اقتصاد مزدهر

مستوى، ويكون ذلك بالمشاريع االقتصادية العمالقة والتي تعمل على النهوض باالقتصاد السعودي إلى 

تاحة العمل التشاركي بين الحكومة أعلى مستوى، بحيث يمكنه المنافسة مع أقوى اقتصاديات العالم، وإ

والقطاع الخاص، ومت ازدهار االقتصاد القضاء على البطالة باستيعاب كل مكونات اليد العاملة على 

 .أراضي المملكة

 لمملكة العرلية السعودية هي دولة طموحة وتسعى إلى احتالل مركز اقتصادي وتعليمي وطن طموح: ا

طقة والعالم، وهي تمتلك كل اإلمكانات الضخمة التي تؤهلها إلى وصحي وسياسي مرموق على مستوى المن

ذلك، وكم تسهى حكومة الوطن السعودي إلى الوصول إلى مركز القرار العالمي بحيث تحتل مكانة رفيعة 

 .بين األمم

 تقرير عن العمانيون في شرقي افريقيا مع المراجع :شاهد أيًضا

2030خاتمة تقرير عن رؤية   

، حيث تطمح المملكة العربية السعودية إلى تطوير 2030للعام وهكذا نصل إلى نهاية التقرير عن الرؤية السعودية 

 .بنيان الدولة والمجتمع في السعودية، بما يكفل الحياة الكريمة للمواطن، من خالل توفير البيئة المناسبة لذلك

  

 

https://mqalaty.net/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/
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