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ل لكللل مرحلللة اسللتحقاقاتها والرؤيللة تتاللمن إسللتراتيجية تحتللوي آليللة تشلل يل وخطللة عملل

ن ولكل شخص يهتم بالمسلاهمة والمشلاركة فلي تحقيله هلذؤ الرؤيلة مكلان، يسلتطيع أ

، ملن هنلا نشل ت
 
 فلاعال  إيجابيلا

 
فكلرة يقدم فيله ملا يطيله وملا يسلتطيع حتلى يكلون عنصلرا

ملع نادي الرؤية وهو مبادرة اجتماعية يهدف إلى المساهمة في إشراك جميلع فالات المجت

وبرامجهللا المتنوعللة، لكللي نكللون مجتمللع فعللال 2030فللي تحقيلله أهللداف رؤيللة المملكللة 

طن ومشارك ويساهم في نهاة هذا الوطن الحبيب، فنادي الرؤية يرحب بكل محبي هذا اللو

ال للالي، والللذين ير بللون فللي المسللاهمة والمشللاركة وأن يكونللوا جللز  مللن هللذؤ النهاللة 

.الشاملة

المقدمة
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آل نش ت فكرة نادي الرؤية ألول ظهلور لصلاحب السلمو الملكلي األميلر محملد بلن سللمان بلن عبلدالعزيز

مملا بلادر إللى أذهاننلا األسلالة التاليلة 2030سعود ولي العهد، وهو يلتكلم علن ظهلور رؤيلة المملكلة 

ن هلذؤ كيف أكون عنصر فاعال  يسهم في تحقيه هذؤ الرؤية؟ ، كيف أضع بصمتي الخاصة؟، أين أنا م)

فكللان واجللب علينللا مسللاندة ومواكبللة الرؤيللة والمشللاركة فللي نشللرها، وإشللراك المجتمللع ( الرؤيللة؟

أفلراد وفالات المجتملع اللرا بين هلل لالم1437تحقيه أهدافها، ومن هنا نشل ت فكلرة نلادي الرؤيلة في

.وديةفي المشاركة الفعالة في تحقيه هذؤ النهاة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السع

2030نادي رؤية المملكة 
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البنك الوطني لرأس المال البشري السلعودي وبيلخ خبلرة يسلاهم كمرجلع ومسلتودع لمعلوملات حلول

يلة رؤيلة المملكلة العربالرؤية يعمل بمنهجية واضحة ويساعد كل من ير لب فلي اإلسلهام فلي تحقيله

2030السعودية 

من واجبنا تجلاؤ هلذا اللوطن الحبيلب وتجلاؤ والئنلا لخلادم الحلرمين الشلريفين ووللي عهلدؤ، أن نسلاهم

، وأن نكلون جلز  ملن إنجلاح وإنجلا  2030وفاعل في تحقيه أهداف رؤية الوطن الطموحلة كمجتمع نشط

بهللدف أنشلطة نوعيللةهلذؤ النهاللة الشلاملة، مللن خللالل المشلاركة فللي برامجهلا وأنشللطتها وتقللديم

ة توعية وتثقيلف جميلع فالات المجتملع حلول تفاصليلها وأهلدافها، وذللك بهلدف الوصلول إللى مشلارك

.مجتمعية شاملة في تحقيه رفعة ونهاة هذا الوطن ال الي

رؤيتنا

رسالتنا
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للمجتمللع بللاختالف فااتلله مللن خللالل 2030رؤيللة الللوطن المشللاركة الفعالللة فللي تبسلليط وإياللاح ونشللر

ي تبسيطها بشكل ميسلر وب سللوذ ذكلي ومعاصلر ومواكلب لنشلر التوعيلة والتثقيلف حلول الرؤيلة فل

جتملع فاات المإشراك بهدف في تحفيز وشحن الطموح عند فاات المجتمع وذلكالمجتمع للمساهمة 

وتحقيلله التنميللة المسللتدامة التللي 2030أهللداف الرؤيللة وكللل مللن ير للب فللي المسللاهمة فللي تحقيلله

تنشدها الرؤية من خالل مشاركة المجتمع في إنجاح أهدافها

مهمتنا
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أنشطة نادي الرؤية
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دورات تدريبيةالمؤتمرات والمعارض

الفعاليات الثقافيةورش العمل

الندوات الثقافيةبرامج توعوية



شركا  النجاح
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المملكة العربية السعودية، مدينة الباحة
11

أنللا ال شللي  .. أنللا واحللد مللن عشللرين مليللون نسللمة " 

نلي بدونهم ، أنا أقل مثال فيهم ، هم اللذين يحفزون

"ويدفعونني لألمام

ودولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سع



المملكة العربية السعودية، مدينة الباحة
12

بنى على مكامن الدائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية،"
ُ
"قوةوأنجح الرؤى هي تلك التي ت

ودولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سع



م لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التلي نريلد أن نبلدأ العملل بهلا اليلوم" 
ّ
ِلل لد، يسرني أن أقد

 وتعكس قدرات بالدنا
 
.بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعا

ونحن . دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة

 هلللو أرملللن ملللن البتلللرول، ففيللله الحرملللان 
 
 مباركلللا

 
نثللله ونعلللرف أن اللللله سلللبحانه حبانلللا وطنلللا

الشللريفان، أطهللر بقللاع األرل، وقبلللة أكثللر مللن مليللار مسلللم، وهللذا هللو عمقنللا العربللي 

"واإلسالمي وهو عامل نجاحنا األول

ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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2030الرئيسة لرؤية المملكة المحاور

14

اقتصاد مزدهر

موقعه مست ل•

استثمارؤ فاعل•

تنافسيته جاذبة•

فرصه مثمرة•

وطن طموح

حكومته فاعلة•

مواطنه مسؤول•

قيمة راسخة•

بياة عامرة•

متينبنيانه•

مجتمع حيوي



 
 
 ناع من خالل هذؤ الوريقة تصورا

 
 هلذؤ (م2030–هل 1452)ورؤية طموحة لوطننا في عام واضحا

ّ
، وتعلد

تقبل الوريقة الخطوة األولى في توجهنا الجديلد نحلو تطبيله أفالل الممارسلات العالميلة فلي بنلا  مسل

ت وألجل تحقيه آمالنا وتطلعاتنا، بدأنا بالفعل بتنفيذ عدد من البرامج التي أسهم. أفال لوطننا
ّ
خ ومهد

:الطريه أمام بنا  هذؤ الرؤية، ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر

:هيكلة الحكومةبرنامج إعادة

ة لتحقيله و
ّ
 يتجه نحو المرونلة وإعلادة الهيكللة المسلتمر

 
خدملة إن نمط هيكلة العمل الحكومي عالميا

 في هذا المسار، وذلك بإل ا  المجالس العليا ف. األولويات الوطنية
 
خ االنطالقة فعليا

ّ
ي الدولة، وقد تم

قللد وإنشللا  مجلسللين أحللدهما للشللؤون السياسللية واألمنيللة واالخللر للشللؤون االقتصللادية والتنميللة، و

اتخاذ أسهم ذلك في تسريع عملية وضع االستراتيجيات ورفع كفا ة األدا  وتسريع اإلجرا ات وعملية

.وسنواصل هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب األولوية. القرار

كيف نحقه رؤيتنا
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:التوازن الماليبرنامج تحقيق

منللذ ت سلليس مجلللس الشللؤون االقتصللادية والتنميللة، بللدأنا فللي مراجعللة المشللروعات القائمللة وآليللة

 واستحدرنا إدارات جديلدة التخلاذ اإلجلرا ات الال ملة تجاههل
 
ا، اعتمادها وأررها االقتصادي، وأسسنا لجانا

، ونسلعى %(30)رفعنا خالل العام الماضلي إيراداتنلا  يلر النفطيلة بنحلو . ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك

.ةخالل األعوام القادمة إلى االستمرار بهذؤ الوتيرة وتسريعها عبر إجرا ات جديدة في قطاعات متعلدد

:برنامج الرؤى والتوجهات

يةة لقد اعتمدنا ما رفعته أجهزتنا الحكومية من توجهات ورؤى مالئمة، حيث تمت مراجعةة مهامهةا الحال

 علةا الدراتةات الالزمةة والمقارنةات المعياريةة، و
 
تحليةل ومواءمتها مع احتياجاتنا المستقبلية، اعتمةادا

.البرامج والخطط ومؤشرات قياس األداء المحققة لها
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:برنامج إدارة المشروعات

خم تمر بالدنا اليوم بموجة من المشلروعات اإلصلالحية والتطويريلة فلي جميلع األجهلزة، وإلدارة ذللك اللز

ا بطريقة مالئمة والت كد من موا ملة الجهلود، اعتملدنا المفهلوم العلملي إلدارة المشلروعات، وأسسلن

 إلدارة المشللروعات فللي مجلللس الشللؤون االقتصللادية والتنميللة والكثيللر مللن الجهللات الحكوم
 
يللة مكتبللا

 لإلنجا  والتدخل السريع
 
سنا مركزا

ّ
.األخرى، كما أس

:برنامج مراجعة األنظمة

خللالل العللام الماضللي، قمنللا بمراجعللة بعللا األنظمللة القائمللة وسللن أنظمللة جديللدة طللال انتظارهللا منللذ 

سللنوات، ومنهللا نظللام الشللركات، ونظللام المؤسسللات والجمعيللات األهليللة، ونظللام رسللوم األراضللي 

ة لألوقاف، و يرها
ّ
 متهلا وسنستمر في مراجعة األنظملة للت كلد ملن مال. البياا ، ونظام الهياة العام

.للمستقبل

:قياس األداءبرنامج

رامج قمنللا باعتمللاد رقافللة األدا  مبللدأ ألعمالنللا، وحرصللنا علللى تطبيقلله فللي تقويمنللا لجميللع الجهللات والبلل

والمبللادرات والمسللؤولين، وقللد أسسللنا المركللز الللوطني لقيللاس أدا  األجهللزة العامللة للقيللام بهللذؤ 

ة بشكل مؤسسي، وقمنا ببنا  لوحات لمؤشلرات قيلاس األدا  بملا يعلز  المسلا لة والشلف
ّ
.افيةالمهم
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، نعمةةل ا ن علةةا (م2030)ولضةةمان تحقيةةق رؤيةةة المملكةةة العربيةةة السةةعودية 

حققها، إطالق مجموعة من البرامج التنفيذية والتي تيكون لها كبير األثر في ت

:ومنها علا تبيل المثال ال الحصر

:برنامج جودة الحياة

وا ن، عنى هذا البرنامج بتحسين نمط حياة الفرد واألسرة وبنا  مجتمع يلنعم افلرادؤ ب سللوذ حيلاة متل

يم وذلك من خالل تهياة البياة الال مة لدعم واستحداث خيلارات جديلدة تعلز  مشلاركة الملواطن والمقل

رة، كملا في األنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفلرد واألسل

ملا سيسهم تحقيه أهلداف البرنلامج فلي وتوليلد العديلد ملن الوظلائف، وتنويلع النشلاي االقتصلادي م

.العالميةيسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب افال المدن 

:برنامج التحول الوطني

ادية، يهدف برنامج التحول الوطني إلى تحقيه التميلز فلي األدا  الحكلومي، وتعزيلز الممكنلات االقتصل

لتحتيلة واالرتقا  بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك ملن خلالل تسلريع وتيلرة تنفيلذ مشلاريع البنيلة ا

متهم األساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساه

.في التنفيذ، وتقييم أدا  مبادرات البرنامج
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:برنامج رأس المال البشري

ع يهللدف برنللامج تنميللة القللدرات البشللرية إلللى تحسللين مخرجللات منظومللة التعللليم والتللدريب فللي جميلل

تويات مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحيلاة للوصلول إللى المسل

ع مللوتتللوا مالعالميللة، مللن خللالل بللرامج تعللليم وت هيللل وتللدريب تواكللب مسللتجدات العصللر ومتطلباتلله 

اعية احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجلددة ومتطلبلات الثلورة الصلن

 
 
 ودوليا

 
جميلع ير كما يسهم البرنامج في تطو. الرابعة، بالشراكة بين جميع الجهات ذات العالقة محليا

لحوكملة مكونات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المعلمين والملدربين وأعالا  هيالة التلدريس وا

دريبيللة وأنظمللة التقللويم والجللودة والمنللاهج والمسللارات التعليميللة والمهنيللة والبياللة التعليميللة والت

للة مراحللل التعللليم والتللدريب لتنسللجم مللع التوجهللات الحديثللة والمبتكللرة فللي مجللاالت التعلللي
ّ
م لكاف

 مللن األسللس اإلسللالمية والتربويللة واالجتماعيللة والمه. والتللدريب
 
نيللة كمللا سلليقوم البرنللامج منطلقللا

وافله باستحداث سياسات ونظم تعليمية وتدريبية جديلدة تعلز  ملن كفلا ة الرأسلمال البشلري بملا يت

 2030ورؤية المملكة 
 
وبما يحقله الشلمولية والجلودة والمرونلة وخدملة كافلة شلرائح المجتملع تعزيلزا

 
 
 وتنافسيتها دوليا

 
.لريادة المملكة إقليميا
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:برنامج تطوير القطاع المالي

دخلار اللوطني وتنويلع مصلادر دخلله، وتحفيلز االاالقتصلاد قطاع مالي متنوع وفاعل، للدعم تنميلة تطوير 

يلة والتمويل واالسلتثمار، ملن خلالل تطلوير وتعميله مؤسسلات القطلاع الملالي وتطلوير السلوق المال

ى السللعودية لتكللوين سللوقا ماليللة متقدمللة، بمللا ال يتعللارل مللع األهللداف االسللتراتيجية للحفللا  عللل

.المالياستقرار ومتانة القطاع 

20

:برنامج اإلتكان

تفاع بها هدف البرنامج لتقديم حلول سكنية تمكن األسر السعودية من تملك المنا ل المناسبة أو االن

خلالل وفه احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف لألجيلال الحاليلة والمسلتقبلية، وذللك ملن

اسلبة توفير حلول تمويلية مدعومة ومالئمة بلالتوا ي ملع  يلادة العلرل للوحلدات السلكنية ب سلعار من

لبيالة في مدة قياسية، وتنفيذ بلرامج متخصصلة إلسلكان الفالات األكثلر حاجلة فلي المجتملع، وتطلوير ا

طاع الخاص التشريعية والتنظيمية لقطاع اإلسكان، وتعظيم األرر االقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للق

ة وتنميللة المحتللوى المحلللي، ممللا يللؤدي إلللى خللله مزيللد مللن فللرص العمللل وتمتللين القاعللدة االقتصللادي

.للمملكة



:صندوق االتتثمارات العامةبرنامج 

وير دور صندوق االسلتثمارات العاملة كونله المحلرك الفاعلل لتنويلع االقتصلاد فلي المملكلة، وتطلتعزيز 

ن قطاعات استراتيجية محلددة ملن خلالل تنميلة وتعظليم أرلر اسلتثمارات الصلندوق، ويسلعى لجعلله مل

م فلي أكبر صناديه الثروة السيادية في العالم، فالال  علن ت سليس شلراكات اقتصلادية وطيلدة تسله

.تعميه أرر ودور المملكة في المشهد اإلقليمي والعالمي

21

:ريادة الشركات الوطنيةبرنامج 

شركة لديها فرصة ب ن تتحلول إملا ملن شلركة محليلة إللى شلركة إقليميلة 100وتمكين أكثر من تحفيز 

رائللدة أو شللركة إقليميللة رائللدة إلللى شللركة عالميللة رائللدة، والعمللل علللى تعزيللز وترسللي  مكانتهللا، مللا

 علللى صللورة المملكللة ومتانتهللا االقتصللادية
 
فللع كللذلك، سيسللاهم هللذا البرنللامج فللي ر. يللنعكس إيجابللا

د ملن المحتوى المحلي وتنويع االقتصاد وإنما  الشلركات بملا فيهلا الصل يرة والمتوسلطة وخلله المزيل

.فرص العمل



:برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

هللا الشخصللية السللعودية بنللا  علللى منظومللة قلليم تللرتبط بللإرث المملكللة وعناصللر وحللدتها ومبادئتعزيللز 

عزيلز اإلسالمية الراسخة، من خالل منظوملة مبلادرات تكامليلة تسلتهدف تعميله االنتملا  اللوطني، وت

اسلات سيؤسلس هلذا البرنلامج لمنهجيلة تلدعم السي. قيم الوسطية والتسامح واإليجابيلة والمثلابرة

تقلان التي تخاطب الشباذ من الجنسين ب سلوذ عصري يعز  لديهم روح المبادرة والعطا  والتطلوع واإل

ز وحللب العمللل، ويحفللزهم نحللو النجللاح والتفللاؤل، بمللا يسللهم فللي بنللا  االقتصللاد الللوطني ويرسلل  المنجلل

ارهلا السعودي الفكري والتنموي واإلنساني للمملكة، ويتفاعل مع توجهاتهلا ودورهلا الريلادي، باعتب

 للعالمين العربي واإلسالمي
ٌ
.قلب

:برنامج الشراكات االتتراتيجية

 والدفع بمس
 
 وعالميا

 
يرة التعلاون يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية اقليميا

المشللترك بللين دول مجلللس التعللاون الخليجللي، عبللر إطللالق مجموعللة مللن الشللراكات االسللتراتيجية فللي

ه شتى المجاالت من خالل خله واقتنلاص الفلرص والتعاملل معهلا بفعاليلة واسلتباقية، وذللك علن طريل

لذها الجهلات المعنيلة عللى نحلو يالمن تالافرها ملع دول الشلراك
ّ
ات دعم وتنسيه المبلادرات التلي تنف

ومصلللالحها عللللى الصلللعيدين ٢٠٣٠والتكللتالت االقتصلللادية، بملللا يسللهم فلللي تحقيللله رؤيلللة المملكللة 

.اإلقليمي والدولي
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:اللوجستيةتطوير الصناعة الوطنية والخدمات برنامج 
ن البرنللامج إلللى تحويللل المملكللة إلللى قللوة صللناعية رائللدة ومنصللة لوجسللتية دوليللة، فللي عللدد ملليصللبو 

فلي ، وذللك عللى نحلو يسلهم(مع التركيز على تطبيه تقنيات الجيلل الرابلع للصلناعة)المجاالت الواعدة 

ز يركل. توليد فرص عمل وافلرة للكلوادر السلعودية، ويعلز  الميلزان التجلاري، ويعظلم المحتلوى المحللي

ل يعمل. البرنامج عللى أربعلة قطاعلات رئيسلة هلي الصلناعة، والتعلدين، والطاقلة، والخلدمات اللوجسلتية

مللة البرنللامج علللى تصللميم وتللوفير مجموعللة مللن الممكنللات الاللرورية التللي تشللتمل علللى تطللوير األنظ

الخاصللة، المناسللبة، وتللوفير التمويللل المطلللوذ، وتطللوير البنيللة التحتيللة واألراضللي الصللناعية والمنللاطه

كلوادر ، وتعزيز عمليات البحث واالبتكار والتلدريب، ورفلع كفلا ة الالرقمنةوالتوسع في تطبيه إجرا ات 

كذلالمتاحة، وما إلى 
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:صالتخصيبرنامج 

تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحلة األصلول الحكوميلة أمامله، مملا يحسلن ملن جلودة 

ر الخدمات المقدملة بشلكل علام ويسلهم فلي تقليلل تكاليفهلا، ويعلز  ملن تركيلز الحكوملة عللى اللدو

علالوة عللى ذللك يسلعى . 2030التشريعي والتنظيمي المنوي بها، ليسير بالتوافه مع توجهات رؤية 

.البرنامج إلى جذذ االستثمارات األجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات



:تحقيق التوازن الماليبرنامج 

برنللامج تحقيلله التللوا ن المللالي مراقبللة واستشللراف األدا  المللالي بهللدف تعظلليم اإليللراداتيتاللمن 

ا  النفطية و ير النفطية ورفلع كفلا ة االنفلاق الحكلومي وإدارة المخلاطر المصلاحبة للذلك، ملع االحتفل

ة باحتياطيللات ماليللة مناسللبة وقللدرة عاليللة مسللتدامة علللى االسللتدانة مللن األسللواق الماليللة المحليلل

 الستراتيجية الدين العام متوسطة المدى وذلك لتحقيه االستدامة المالية
 
.والدولية وفقا

:ضيوف الرحمنبرنامج 

الفرصة ألكبر عدد ممكن من المسلمين ملن أدا  فريالة الحلج والعملرة والزيلارة عللى أكملل وجلهتاحةإ

الم والعمللل علللى إرللرا  وتعميلله تجللربتهم مللن خللالل تهياللة الحللرمين الشللريفين، وتحقيلله رسللالة اإلسلل

ةالعالمي

مكرملة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفال الخدمات قبل وأرنا  وبعلد  يلارتهم مكلة الوتهياة 

والمدينللة المنللورة والمشللاعر المقدسللة، وعكللس الصللورة المشللرقة والحاللارية للمملكللة فللي خدمللة 

طاع الخلاص لبنة لت كيد عالقة الق-باإلضافة لما سبه–كذلك، سيمثل هذا البرنامج . الحرمين الشريفين

.ودورؤ الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع
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إن التزامنا بتحقيه هذؤ البرامج المحورية ألهلدافها، وإسلهام كلل منلا فلي هلذؤ الجهلود

ية الوطنيللة، سلليمثل الخطللوة األولللى فللي سللبيل تحقيلله رؤيللة المملكللة العربيللة السللعود

، وسنسللتمر بللإطالق بللرامج جديللدة خللالل السللنوات القادمللة، وسللنعمل بشللكل (م2030)

ر على مراجعة وتقويم أدائنا في سبيل تحقيه رؤيتنا بإذن الله
ّ
.مستم

ه والهادي إلى سوا  السبيل
ّ
.والله الموف

المملكة العربية السعودية، مدينة الباحة جبال شدا 
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معلومات التواصل
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مدينة الريال، نادي الرؤية, المملكة العربية السعودية

www.club.sa.vision@ksavc2030

966590058963info@ksav2030.club




