
 

 2030مقدمة بحث عن رؤية 

تسعى المملكة العربية السعودية إلى السير بركب الدول المتقدمة في االقتصاد والصحة والتعليم والخدمات والصناعات 

، هذه  2030المتطورة وفي كل المجاالت وعلى كل المستويات، ولهذا سخرت كل اإلمكانات لخدمة هذا التوجه بوضع رؤية 

 .واالزدهار والرخاءالرؤية هي ما ستجعل المملكة تبلغ مجد التطور 

 2030بحث عن رؤية 

هي خطة استراتيجية بالغة األهمية، ولذلك يشرف على تنفيذ مراحلها  2030إن خطة المملكة العربية السعودية من خالل رؤية 

هذا بشكل مباشر وحثيث األمير محمد بن سلمان بمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ول

تم رصد اإلمكانات المالية الضخمة، وتم العمل على إقامة المشاريع العمالقة، وهذه المشاريع هي محط أنظار وإعجاب كل 

 .]1[العالم

 2030ما هي رؤية العام 

برنامج تنفيذها والعمل  هي رؤية وطنية في المملكة العربية السعودية على الصعيد االستراتيجي، وتم وضع 2030إن رؤية 

، وهذه الخطة االستراتيجية كان المنطلق بها 2030سنوات، وسيتم تحقيق وقطف ثمارها في العام   سيتم على مدى عدة  عليه

، تزامناً مع االنتهاء من التسليم 2016أبريل/ نيسان من العام  25لما بعد وجود ثروة النفط، وقد أُعلنت المملكة عنها بتاريخ 

 .مليار لاير 20ين مشروعاً حيوياً عمالقاً، بتكلفة حوالي لثمان

 فيما يخص المواطن 2030أهداف رؤية 

 :إن أهداف الرؤية التي تخص المواطن يمكن إجمالها فيما يلي بحسب التعداد

 تحقيق االستفادة من خبرات أبناء المملكة، بتحقيق فرصة العمل والمساهمة فيه للجميع. 

 ر والسعادة ألبناء الوطنتأمين حياة االستقرا. 

 العمل على تطبيق الرعاية االجتماعية الكاملة للجميع. 

 تسهيل االنفتاح التجاري للمواطن والعمل على الوصول إلى االقتصاد العمالق المتنوع. 

 العمل على دعم الشركات الوطنية في المملكة من أجل زيادة حجم التصدير. 

 وطن لزيادة النشاط االقتصاديإجراء تعاقدات اقتصادية مع أبناء ال. 

 2030مشاريع رؤية 

 :فيما يلي نورد بعض المشاريع ضمن الرؤية

 مشروع إنشاء محطة تحلية المياه باستخدام تقنية االمتصاص. 

 مشروع المواد المرّكبة من أجل إنتاج هياكل الطائرات. 

 إقامة مفاعل األبحاث المنخفض الطاقة. 

  الشمسيةمشروع سكاكا إلنتاج الطاقة. 

 تنفيذ برنامج الجينوم الوطني السعودي. 

 مشروع البحر األحمر. 

 مشروع مدينة الملك سلمان إلنتاج الطاقة. 

 مشروع نيوم .  



 

 2030إنجازات رؤية 

 :نورد ما يلي 2030من اإلنجازات التي حققتها رؤية 

  ألف وظيفة ألبناء الوطن في قطاع الترفيه 101توفير. 

 2019حاق بالوظائف برقم وصل إلى أربعمائة وأربع وعشرين ألف وظيفة منذ العام قامت بتأمين فرص االلت. 

 تم تأمين وظائف مستقبلية تنفيذاً التفاقية دعم التوطين. 

 دعمت كل أشكال االبتكار واإلبداع لدى المواطنين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

  33.2رفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى نسبة%. 

 2030محاور رؤية 

عملت خطة الرؤية االستراتيجية على توسيع القاعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والخدمية وحتى 

 :الترفيهية، وكان كل ذلك يتمحور حول تحقيق أهداف الرؤية وفق الثالوث اآلتي

 الوصول إلى مرحلة المجتمع الحيوي. 

  المزدهرتحقيق االقتصاد. 

 الوطن الطموح. 

 على المجتمع 2030تأثير رؤية 

 :إن من تأثيرات هذه الرؤية التي تعمل للوصول لها اآلتي

 تعديل سلوكيات وأفكار األفراد باتجاه المواقف اإليجابية. 

 تحقيق الرفاهية االجتماعية. 

 نهوض المجتمع بشكل حيوي للحياة الكريمة. 

  واالجتماعية الشاملةالوصول لنظام الرعاية الصحية. 

 بناء مجتمع نشيط و قوي ومنتج. 

 تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة. 

 تعزيز دور المجتمع لالستثمار في جميع موارد المملكة. 

 إبرام الشراكات مع القطاع الخاص للتحول إلى أقوى اقتصاد متنوع. 

 2030خاتمة بحث عن رؤية 

لرؤية الشاملة التي باركها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل ، هذه ا2030ونختم هذا البحث عن رؤية 

سعود، ويشرف على هذه الرؤية ومتابعتها األمير محمد بن سلمان، حيث تهدف إلى تطوير وازدهار االقتصاد والمجتمع وكل 

  .2030مناحي الحياة في البالد، وتحقيق الوصول إلى هذا الهدف مع حلول العام 


