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عدد خاص: رؤية 2030

�سعود, حفظه اهلل ورعاه,  اآل  �سلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�سريفني  وجه خادم احلرمني 
الكلمة التالية:

اآل��ه  وعلى  حممد  نبينا  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل  احلمد  الرحيم,  الرحمن  اهلل  »ب�سم 
اهلل  ورح��م��ة  عليكم  ال�سالم  وامل��واط��ن��ات:  امل��واط��ن��ني  واأخ��وات��ي  اإخ���واين  اأجمعني  و�سحبه 
وبركاته. لقد قامت دولتكم على اأ�سا�س التم�سك بكتاب اهلل وهدي نبيه حممد �سلى اهلل 
عليه و�سلم, وهي مهد الر�سالة ومهبط الوحي, �سرفها اهلل بخدمة احلرمني ال�سريفني 

وقا�سديهما.

اأيها الأخوة والأخوات:
اأن ت�سرفت بتويل مقاليد احلكم ال�سعي نحو التنمية  لقد و�سعت ن�سب عيني منذ 
ال�ساملة من منطلق ثوابتنا ال�سرعية وتوظيف اإمكانات بالدنا وطاقاتها وال�ستفادة من 
موقع بالدنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق م�ستقبل اأف�سل للوطن واأبنائه مع 
املنطلق؛  اأ�سالة جمتمعنا وثوابته ومن هذا  واملحافظة على  ال�سافية  بعقيدتنا  التم�سك 
وجهنا جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية بر�سم الروؤية القت�سادية والتنموية للمملكة 
للعامل على جميع  اأمنوذجا  وتوفيقه,  اهلل  بعون من  تكون بالدنا,  باأن  ناأمله  ما  لتحقيق 
ال�سوؤون  التي قدمها جمل�س  ال�سعودية  اململكة العربية  امل�ستويات. وقد اطلعنا على روؤية 
ال��وزراء, �ساكرين للمجل�س ما بذله من جهد  القت�سادية والتنمية ووافق عليها جمل�س 
اأبنائنا وبناتنا املواطنني واملواطنات العمل معا لتحقيق هذه  اآملني من  بهذا اخل�سو�س, 
الروؤية الطموحة, �سائلني اهلل العون والتوفيق وال�سداد, واأن تكون روؤية خري وبركة حتقق 

التقدم والزدهار لوطننا الغايل.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.

مجلس الوزراء 
يوافق على »رؤية 
المملكة العربية 
السعودية 2030«
خ�س�س جمل�س الوزراء جل�سته التي عقدها يوم الثنني 18 رجب لعام 1437 املوافق 
25 اأبريل 2016 برئا�سة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود, حفظه اهلل, للنظر يف م�سروع روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030, ال�سادر 
وتاريخ  )3-37/31/ق(  رقم  والتنمية  القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س  قرار  �ساأنه  يف 
النائب  العهد  ويل  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  خطاب  ت�سمنه  وم��ا   ,1437/7/12
القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س  رئي�س  الدفاع  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين 
والتنمية رقم )2719( وتاريخ 1437/7/18 يف �ساأن م�سروع الروؤية, وقد قرر املجل�س 

حيال ذلك ما يلي:
�ساأنها  يف  ال�سادر   ,2030 ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤي��ة  على  اأول:امل��واف��ق��ة 
وت��اري��خ  )3-37/31/ق(  رق��م  والتنمية  القت�سادية  ال�����س��وؤون  جمل�س  ق���رار 

1437/7/12, بح�سب ال�سيغة املرافقة لهذا القرار.
ثانيا: قيام جمل�س ال�سوؤون القت�سادية والتنمية بو�سع الآليات والرتتيبات 

الالزمة لتنفيذ هذه الروؤية ومتابعة ذلك.
ثالثا: قيام ال��وزارات والأجهزة احلكومية الأخ��رى, كل فيما يخ�سه, باتخاذ 
اإليها يف البند  ما يلزم لتنفيذ هذه الروؤية, وفقا لالآليات والرتتيبات امل�سار 

)ثانيا( من هذا القرار.

السعي نحو التنمية الشاملة مع التمسك بالعقيدة الصافية وأصالة المجتمع

خادم الحرمين الشريفين يتطلع إلى عمل المواطنين معا 
لتحقيق هذه الرؤية الطموحة
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عدد خاص: رؤية 2030

اأكد ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����س��وؤون 
ال�سيا�سية والأمنية, �ساحب ال�سمو امللكي 
عبدالعزيز,  ب��ن  نايف  ب��ن  حممد  الأم���ري 
اململكة  روؤي��ة  تنفيذ  �سركاء يف  اأن اجلميع 
2030 التي �سنجني ثمارها خالل ال�سنوات 
املقبلة. وو�سف ويل العهد الروؤية باإجناز 

يتطلب منا جميعا العمل معا لتحقيقها.
ودعا املواطنني واملواطنات اإلى مزيد 
الو�سول  اأج��ل  من  والتعاون  التكاتف  من 
اإلى درجات عليا يف �سّلم التقدم والزدهار, 
على حتمل كل منا م�سوؤوليته جتاه  اً  حاثَّ
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأم����ن ال��وط��ن وم��ن��ج��زات��ه 

ومكت�سباته.
و�سدد الأمري حممد بن نايف »علينا 
التي  ال��ب��الد  ه��ذه  اأن  دوم���ا  ن�ستح�سر  اأن 
ب��ك��ت��اب اهلل و�سنة  ال��ت��م�����س��ك  ع��ل��ى  ق��ام��ت 
ر����س���ول���ه حم��م��د ���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م 
واأن  ال��وح��ي,  ومهبط  ال��ر���س��ال��ة  مهد  ه��ي 
ال�سريفني  احلرمني  بخدمة  فنا  �سرَّ اهلل 
املقد�سة وقا�سديها من احلجاج  وامل�ساعر 

حتقيق  اأج���ل  م��ن  والتنمية,  القت�سادية 
واأن  جميعا,   اإليها  نتطلع  ال��ت��ي  ال��غ��اي��ات 
يكون هذا الوطن اأمنوذجا فريدا بني دول 

العامل يف خمتلف املجالت.
ال��ت��ه��ن��ئ��ة لأخ����ي �ساحب  اأق����د م  ك��م��ا 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 
عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب الثاين 
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع رئي�س 
والتنمية,  القت�سادية  ال�����س��وؤون  جمل�س 
�سهور  م��دى  على  احلثيثة,  ج��ه��وده  على 
التي  الروؤية  اإع��داد هذه  �سبيل  عديدة, يف 
والتهنئة  ال������وزراء,  جم��ل�����س  عليها  واف����ق 
م��و���س��ول��ة لإخ����واين واأخ���وات���ي امل��واط��ن��ني 
واملواطنات, فنحن جميعا �سركاء يف تنفيذ 
هذه الروؤية التي �سنجني ثمارها بعون اهلل 

وتوفيقه خالل ال�سنوات القادمة.
منا  يتطلب  اإجن���از  ه��ذا  اأن  �سك  ول 
احلرمني  خ���ادم  �سيدي  ذك��ر  كما  جميعا, 
ال�سريفني حفظه اهلل يف كلمته ال�سافية, 
ال����روؤي����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذه  ن��ع��م��ل م���ع���ا  اأن 
واأخواتي  اإخ��واين  اأدع��و  ولهذا  الطموحة, 

واملعتمرين والزوار«, مبينا »هذا ي�ساعف 
م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا ج��م��ي��ع��اً جت���اه وط��ن��ن��ا وجت��اه 
اأنف�سنا اأول ثم جتاه اأ�سقائنا يف دول العامل 
ال��ع��رب��ي والإ�����س����الم����ي, ب���ل جت����اه ال��ع��امل 

اأجمع«.
مبنا�سبة  التهنئة  العهد  ويل  ورف���ع 
اإق���رار جمل�س ال����وزراء ال��روؤي��ة اإل���ى خ��ادم 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني, امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
النائب  العهد  واإل��ى ويل ويل  عبدالعزيز, 
ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء وزي���ر 
الدفاع رئي�س جمل�س ال�سوؤون القت�سادية 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  والتنمية, 
واإل��ى  عبدالعزيز,  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد 

املواطنني واملواطنات.

تصريح ولي العهد
خ��ادم  ل�سيدي  التهنئة  اأق����دم  اأن  ي�����س��رين 
احلرمني ال�سريفني, حفظه اهلل, مبنا�سبة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  »روؤي����ة  اإق����رار 
ال�������س���وؤون  جم��ل�����س  اأع����ده����ا  ال���ت���ي   »2030

امل���واط���ن���ني وامل����واط����ن����ات اإل�����ى م���زي���د من 
اإلى  الو�سول  اأج��ل  من  والتعاون  التكاتف 
والزده�����ار,  ال��ت��ق��دم  �سلم  عليا يف  درج����ات 
واأن ي��ت��ح��م��ل ك���ل م��ن��ا م�����س��وؤول��ي��ت��ه جت��اه 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اأم����ن ال��وط��ن وم��ن��ج��زات��ه 
دوم��ا  ن�ستح�سر  اأن  وعلينا  ومكت�سباته, 
التم�سك  على  قامت  التي  البالد  ه��ذه  اأن 
بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله حممد �سلى اهلل 
ال��ر���س��ال��ة ومهبط  م��ه��د  ه��ي  و���س��ل��م  عليه 
فنا بخدمة احلرمني  الوحي, واأن اهلل �سرَّ
وقا�سديها  املقد�سة  وامل�ساعر  ال�سريفني 
وه��ذا  وال�����زوار,  واملعتمرين  احل��ج��اج  م��ن 
وطننا  جت��اه  جميعاً  م�سوؤوليتنا  ي�ساعف 
يف  اأ�سقائنا  جت��اه  ث��م  اأول  اأنف�سنا  وجت���اه 
بل جتاه  والإ�سالمي,  العربي  العامل  دول 

العامل اأجمع.
على  يعيننا  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل  اأ����س���األ 
اأداء الأمانة واأن يحمي بالدنا من كل �سر 
وكيد وفتنة, واأن يحفظ لنا قائد م�سريتنا 
خادم احلرمني ال�سريفني, واأن يزيد هذا 

الوطن قوة وغنى وتقدما وازدهارا.

ولي العهد:
الجميع شركاء في تنفيذ الرؤية الطموحة

اأ�ساد مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود, 
 2030 ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤي���ة  احتوتها  ال��ت��ي  بامل�سامني 
ال�سوؤون  جمل�س  اهلل,  حفظه  ال�سريفني,  احلرمني  خ��ادم  وجه  التي 

القت�سادية والتنمية بر�سمها, وتوجت باإقرار جمل�س الوزراء.
وق����ال ال�����داود اإن ه���ذه ال���روؤي���ة امل��ب��ارك��ة ت��ره��ن ع��ل��ى اأن ه��ذه 
البالد تعي�س يف مرحلة ا�ستثنائية من الزدهار والنمو القت�سادي, 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني  لدن  بقيادة حكيمة من 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  العهد  ويل  ومب�����س��ان��دة  ع��ب��دال��ع��زي��ز, 
ال��وزراء, وزير  حممد بن نايف بن عبدالعزيز, نائب رئي�س جمل�س 
ويل  وويل  والأم��ن��ي��ة,  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  جمل�س  رئي�س  الداخلية, 
العهد, �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز, 
ال��وزراء, وزير الدفاع, رئي�س جمل�س  النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

ال�سوؤون القت�سادية والتنمية.
واأ�ساف اأن ما ت�سمنته الروؤية من موؤ�سرات وطموحات ملرحلة 
مف�سلية يف تاريخ اقت�ساد اململكة وتغيري �سامل لالقت�ساد ال�سعودي, 
اإل��ى  ال��ر���س��ي��دة  م��ن قبل احل��ك��وم��ة  ال�سعي احلثيث  دل��ي��ل على  خ��ري 
ال�ستثمار الأمثل ملوارد البالد وحتقيق تنوع يف م�سادر الدخل من 
خالل برامج اإ�سالح اقت�سادي �سامل وتنمية متوازنة �ستجعل اململكة 

قوة اقت�سادية رائدة يف العامل.
على  بو�سوح  ج��اءت  واملقيمني  املواطنني  �سعادة  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
راأ�س اأولويات هذه الروؤية ال�سديدة, مما �سي�سهم, بحول اهلل, يف بناء 
جمتمع ينعم اأفراده بنمط حياة �سّحي, وحميط يتيح العي�س يف بيئة 

اإيجابية وجاذبة, وهو ما اأ�سارت اإليه الروؤية بو�سوح.
�عن الد�ر املنوط باجلامعات ال�سعودية لتحقيق هذه الر�ؤية، 
قال الداود: »اجلامعات ال�سعودية ومنها جامعة امللك خالد �ستعمل 
لكل  وم�����س��اه��دا  ملمو�سا  واق��ع��ا  وجعلها  ال���روؤي���ة  ه���ذه  حتقيق  ع��ل��ى 
مواطن, و�ستكون اجلامعة بال �سك رافدا علميا وتربويا, وداعما يف 
كل املجالت لن�سل جميعا اإلى الروؤية املن�سودة وجنني ثمارها خريا 

وبركة وازدهارا للوطن واملواطن على حد �سواء.«
مل��ق��ام خ��ادم  التهنئة  اأق����دم  اأن  وي�����س��ع��دين  »ي�����س��رف��ن��ي  ووا����س���ل: 
احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده و�سمو ويل ويل العهد مبنا�سبة 
اإقرار اإ�سالح اقت�سادي وتنمية متوازنة �ستجعل بالدنا باإذن اهلل ذات 

قوة �ساملة ورائدة على م�ستوى العامل«.    
ويف ختام ت�سريحه �ساأل اهلل �سبحانه وتعالى خلادم احلرمني 
ال�سريفني, امللك �سلمان بن عبدالعزيز, و�سمو ويل العهد الأمني, 
يجعلهم  واأن  وال�سداد  والتوفيق  العون  العهد,  ويل  ويل  و�سمو 
هذا  على  والأم���ان  الأم��ن  ي��دمي  واأن  وامل�سلمني,  لالإ�سالم  ذخ��ًرا 
الوطن املعطاء وين�سر جنودنا ويرحم �سهداءنا وي�سفي جرحانا 

ويدحر عدونا. 

الداود: الرؤية 
المباركة مرحلة 

مفصلية في تاريخ 
االقتصاد الوطني
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ولي ولي 
العهد:
رؤيتنا.. دولة 
قوية تتسع 
للجميع
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وع���د ويل ويل ال��ع��ه��د ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين 
الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س 
القت�سادية  ال�����س��وؤون  جمل�س  رئي�س 
والتنمية, �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز, 
اأنف�سنا  األزمنا  ما  »كل  ف��ورا يف  بالبدء 
به« بخ�سو�س روؤية اململكة لعام 2030 

وبعدم النتظار حتى ذلك احلني.
روؤيتنا  اإن  العهد,  ويل  ويل  وق��ال 
قوية  دولة  لبالدنا هي:  نريدها  التي 
مزدهرة تت�سع للجميع, د�ستورها كتاب 
اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم, ومنهجها الو�سطية.
�سلمان  ب��ن  الأم���ري حممد  ورف���ع 
التهنئة اإلى خادم احلرمني ال�سريفني, 
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز, وويل 
ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
وزير الداخلية رئي�س جمل�س ال�سوؤون 
ال�سمو  �ساحب  والأم��ن��ي��ة,  ال�سيا�سية 
امل��ل��ك��ي الأم�����ري حم��م��د ب���ن ن���اي���ف بن 
جمل�س  اإق����رار  مبنا�سبة  ع��ب��دال��ع��زي��ز, 

الوزراء روؤية اململكة 2030.

تصريح ولي ولي العهد
اأول  وتعالى  �سبحانه  اهلل  لنحمد  اإننا 
ع��ل��ى م���ا وف��ق��ن��ا اإل���ي���ه يف ه���ذا ال��وط��ن 
وال�سنة  الكرمي  بالكتاب  التم�سك  من 
املطهرة, ثم نحمده على اأن مكننا من 
ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤية  اإعداد 

للعام 2030.
اآي���ات  اأ���س��م��ى  اأرف����ع  اأن  وي�سرفني 
ال�������س���ك���ر والم����ت����ن����ان ل�������س���ي���دي خ����ادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
جمل�س  رئي�س  اهلل,  اأي��ده  عبدالعزيز, 

املوؤ�س�س عبدالعزيز رحمه اهلل. وبعون 
اهلل ثم بعزمية اأبناء الوطن, �سيفاجئ 

هذا الوطن العامل من جديد.
ل�سنا قلقني على م�ستقبل اململكة, 
اإ�سراقا,  اأكرث  م�ستقبل  اإلى  نتطلع  بل 
ونحن قادرون على حتقيق ذلك, باإذن 
والطبيعية  الب�سرية  ب��رثوات��ه��ا  اهلل, 

واملكت�سبة التي اأنعم اهلل بها عليها.
اإن م�ستقبل اململكة مب�سر وواعد, 
باإذن اهلل, وت�ستحق بالدنا الغالية اأكرث 
مما و�سلت اإليه. لدينا قدراٌت �سنقوم 
يف  اإ�سهامها  وزي���ادة  دوره���ا  مب�ساعفة 
اأق�سى  حتقيق هذا امل�ستقبل, و�سنبذل 
ج��ه��ودن��ا ل��ن��م��ن��ح م��ع��ظ��م امل�����س��ل��م��ني يف 
اأن���ح���اء ال��ع��امل ف��ر���س��ة زي����ارة قبلتهم 
ن�ساعف  اأن  نريد  اأفئدتهم.  وم��ه��وى 
ق��درات��ن��ا: ن��ري��د اأن ن��ح��ول »اأرام���ك���و« 
اإل��ى عمالق  النفط  لإن��ت��اج  �سركة  من 
�سناعي يعمل يف اأنحاء العامل, ونحّول 
�سندوق ال�ستثمارات العامة اإلى اأكر 
و�سنحفز  ال��ع��امل,  يف  �سيادي  �سندوق 
ال�����س��ع��ودي��ة لتكون  ���س��رك��ات��ن��ا  ك��ري��ات 
عابرة للحدود ولعبا اأ�سا�سيا يف اأ�سواق 

العامل.
لتكر  الواعدة  ال�سركات  ون�سجع 
وت�����س��ب��ح ع���م���الق���ة. ح��ري�����س��ون على 
اأن ي��ب��ق��ى ت�����س��ل��ي��ح ج��ي�����س��ن��ا ق���وي���ا, ويف 
ن�سف  ن�����س��ّن��ع  اأن  ن��ري��د  ال��وق��ت  نف�س 
اح��ت��ي��اج��ات��ه ال��ع�����س��ك��ري��ة ع��ل��ى الأق����ل 
ال��داخ��ل,  يف  ثروتنا  لن�ستثمر  حملياً, 
وذل�����ك م���ن اأج�����ل اإي����ج����اد امل���زي���د من 

الفر�س الوظيفية والقت�سادّية.
�������س������ن������خ������ف������ف الإج������������������������������راءات 
و�سنو�سع  ال��ط��وي��ل��ة,  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 
دائ����������رة اخل������دم������ات الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة, 

اأ�سواق خارجية. نحن  اأو حراك  �سلعة 
من��ل��ك ك��ل ال��ع��وام��ل ال��ت��ي متكننا من 
حتقيق اأهدافنا معا, ول عذر لأحد منا 
يف اأن نبقى يف مكاننا, اأو اأن نرتاجع ل 

قدر اهلل.
روؤيتنا لبالدنا التي نريدها, دولة 
قوية مزدهرة تت�سع للجميع, د�ستورها 
�سلى  ر���س��ول��ه  و�سنة  تعالى  اهلل  ك��ت��اب 
الو�سطية,  ومنهجها  و�سلم  عليه  اهلل 
و���س��رح��ب ب��ال��ك��ف��اءات م��ن ك��ل م��ك��ان, 
و�سيلقى كل احرتام من جاء لي�ساركنا 

البناء والنجاح.

ال��������وزراء ع��ل��ى اإق�������رار امل��ج��ل�����س ل��ه��ذه 
الروؤية.

تبداأ  ما  دائما  النجاح  ق�س�س  اإن 
ب��روؤي��ة, واأجن���ح ال���روؤى ه��ي تلك التي 

ُتبَنى على مكامن القوة.
وطنا  �سبحانه  اهلل  ح��ب��ان��ا  ول��ق��د 
م���ب���ارك���ا, ف��ي��ه احل���رم���ان ال�����س��ري��ف��ان, 
اأط��ه��ر ب��ق��اع الأر�����س, وقبلة اأك���رث من 
العربي  وه��ذا هو عمقنا  مليار م�سلم, 
والإ�سالمي وهو عامل جناحنا الأول.

ق����درات  ب���الدن���ا مت��ت��ل��ك  اأن  ك��م��ا 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ���س��خ��م��ة, و���س��ن�����س��ع��ى اإل���ى 
وم���وردا  لقت�سادنا  حم��رك��ا  ت��ك��ون  اأن 
اإ����س���اف���ي���ا ل���ب���الدن���ا وه������ذا ه����و ع��ام��ل 

جناحنا الثاين.
ول�����وط�����ن�����ن�����ا م�������وق�������ع ج�����غ�����رايف 
ا����س���رتات���ي���ج���ي, ف���امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
ال�����س��ع��ودي��ة ه���ي اأه�����م ب���واب���ة ل��ل��ع��امل 
الثالث,  للقارات  ربط  مركز  ب�سفتها 
وحتيط بها اأكرث املعابر املائية اأهمية, 
وه������ذا ه����و ع���ام���ل جن���اح���ن���ا ال���ث���ال���ث. 
مرتكزات  هي  الثالثة  العوامل  وه��ذه 
ونر�سم  اآفاقها,  ن�ست�سرف  التي  روؤيتنا 

مالحمها معاً.
يف وطننا وفرة من بدائل الطاقة 
�سخية من  ث����روات  وف��ي��ه��ا  امل��ت��ج��ددة, 
ال���ذه���ب وال���ف���و����س���ف���ات وال���ي���وران���ي���وم 

وغريها.
واأهم من هذا كله, ثروتنا الأولى 
التي ل تعادلها ثروة مهما بلغت: �سعب 
ال�سباب, هو فخر  طموح, معظمه من 
اهلل,  بعون  م�ستقبلها  و�سمان  بالدنا 
اأنه بتوفيق اهلل ثم ب�سواعد  ول نن�سى 
ال��دول��ة يف ظروف  ه��ذه  قامت  اأبنائها 
امللك  وحّدها  عندما  ال�سعوبة,  بالغة 

و���س��ن��ع��ت��م��د ال�����س��ف��اف��ي��ة وامل��ح��ا���س��ب��ة 
ال���ف���وري���ة, ح��ي��ث اأن�����س��ئ م��رك��ز يقي�س 
اأداء اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وي�����س��اع��د يف 
�سنكون  ت��ق�����س��ري.  اأي  ع��ن  م�ساءلتها 
���س��ف��اف��ني و���س��ري��ح��ني ع��ن��د الإخ���ف���اق 
الآراء ون�ستمع  والنجاح, و�سنتقبل كل 

الى جميع الأفكار.
ه�����ذه ت���وج���ي���ه���ات ����س���ي���دي خ����ادم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
حيث  اهلل,  اأي��ده  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
اأم���رن���ا ب����اأن ن��خ��ط��ط ل��ع��م��ل ي��ل��ب��ي كل 
الأمنيات.  جميع  ويحقق  الطموحات 
وبناء على توجيهه, حفظه اهلل, وبدءا 
من هذا اليوم, �سنفتح بابا وا�سعا نحو 
امل�ستقبل, و�سنبداأ العمل فورا من اأجل 
الأج��ي��ال  وامل��واط��ن وم�ستقبل  ال��وط��ن 

القادمة.
م���ا ن��ط��م��ح اإل���ي���ه ل��ي�����س ت��ع��وي�����س 
النق�س يف املداخيل فقط, اأو املحافظة 
ع��ل��ى امل��ك��ت�����س��ب��ات وامل����ن����ج����زات, ول��ك��ن 
ازده��ارا  اأك��رث  نبني وطنا  اأن  طموحنا 
ي���ج���د ف���ي���ه ك����ل م����واط����ن م����ا ي��ت��م��ن��اه, 
نبنيه معا, لن  الذي  فم�ستقبل وطننا 
دول  م��ق��دم��ة  يف  جن��ع��ل��ه  اأن  اإل  ن��ق��ب��ل 
بالفر�س  والتاأهيل,  بالتعليم  العامل, 
ال����ت����ي ت����ت����اح ل���ل���ج���م���ي���ع, واخل�����دم�����ات 
امل���ت���ط���ورة, يف ال��ت��وظ��ي��ف وال���رع���اي���ة 

ال�سحّية وال�سكن والرتفيه وغريه.
ن��ل��ت��زم اأن ن��ك��ون م��ن اأف�����س��ل دول 
ال��ف��ّع��ال  احل��ك��وم��ي  الأداء  يف  ال���ع���امل 
خل���دم���ة امل����واط����ن����ني, وم���ع���ا ���س��ن��ك��م��ل 
ب���ن���اء ب����الدن����ا ل���ت���ك���ون ك���م���ا ن��ت��م��ن��اه��ا 
ج��م��ي��ع��ا م����زده����رة ق���وي���ة ت���ق���وم ع��ل��ى 
من  وت�ستفيد  وبناتها  اأبنائها  �سواعد 
قيمة  اإل��ى  نرتهن  اأن  دون  مقدراتها, 

يف امل��رت��ك��زات ال��ث��الث��ة ل��روؤي��ت��ن��ا: 
ال��ع��م��ق ال��ع��رب��ي والإ����س���الم���ي, وال��ق��وة 
اجلغرايف  املوقع  واأهمية  ال�ستثمارية, 
اأرح��ب  جم��ال  �سنفتح  ال�سرتاتيجي؛ 
للقطاع اخلا�س ليكون �سريكا, بت�سهيل 
اأع���م���ال���ه, وت�����س��ج��ي��ع��ه, ل��ي��ن��م��و وي��ك��ون 
واح����دا م��ن اأك����ر اق��ت�����س��ادات ال��ع��امل, 
امل��واط��ن��ني,  لتوظيف  حم��رك��ا  وي�سبح 
وم�������س���درا ل��ت��ح��ق��ق الزده�������ار ل��ل��وط��ن 
والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم على 
التعاون وال�سراكة يف حتمل امل�سوؤولية.

ب� »روؤي��ة  ال��روؤي��ة  لقد �سمينا ه��ذه 
اململكة العربية ال�سعودية 2030«, لكننا 
لن ننتظر حتى ذلك احلني, بل �سنبداأ 
فورا يف تنفيذ كل ما األزمنا اأنف�سنا به, 
ال�سعودية,  العربية  اململكة  و�ستكون 
باإذن اهلل, دولة كرى نفخر بها جميعا 

اإن �ساء اهلل تعالى.
واأختم بال�سكر والعرفان ل�سيدي 
خ������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني امل��ل��ك 
جمل�س  رئي�س  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
بن�سره,  واأي����ده  اهلل  حفظه  ال�����وزراء, 
امل�ستمر  التوجيه  منه  وج��دن��ا  ال���ذي 
وال��دع��م الكبري لإجن��از ه��ذه ال��روؤي��ة. 
كما اأ�سكر �سيدي �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية. �سائال املولى عز وجل 
ه��ذا  ف��ي��ه خ��ري  مل��ا  ي��وف��ق��ن��ا جميعا  اأن 
واأن يحفظ بالدنا  الوطن ومواطنيه 
وقائد م�سريتنا واأن يدمي علينا اأمننا 
الوطنية  حلمتنا  يزيد  واأن  واإمي��ان��ن��ا 
الذي  العمل  على  يعيننا  واأن  متا�سكا 
ل��ن��ا م��زي��داً من  ير�سيه ع��ن��ا وي��ح��ق��ق 

الرفعة والتنمية والتقدم.

 المرتكزات
الثالثة لرؤيتنا:

العمق العربي 
واإلسالمي والقوة 

االستثمارية وأهمية 
الموقع الجغرافي 

االستراتيجي
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رؤية المملكة العربية السعودية 2030

واف������ق جم��ل�����س ال���������وزراء خ�����الل ج��ل�����س��ت��ه 
خادم  برئا�سة  الثنني  اليوم  عقدها  التي 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 
اململكة  روؤي����ة  ع��ل��ى  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
العربية ال�سعودية 2030 وخ�س�ست للنظر 
التي وج��ه, حفظه اهلل,  الروؤية  يف م�سروع 
والتنمية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��وؤون  جمل�س 
ب��ر���س��م��ه��ا. وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س روؤي����ة اململكة 

العربية ال�سعودية 2030:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وبه ن�ستعني..

االفتتاحية
ل���ك���م روؤي�������ة احل��ا���س��ر  اأق�������دم  اأن  ي�������س���رين 
بها  العمل  نبداأ  اأن  نريد  التي  للم�ستقبل, 
طموحاتنا  ع��ن  تعر  بحيث  للغد,  ال��ي��وم 

جميعا وتعك�س قدرات بالدنا.
دائما ما تبداأ ق�س�س النجاح بروؤية, 
واأجن����ح ال����روؤى ه��ي ت��ل��ك ال��ت��ي تبنى على 
اهلل  اأن  ونعرف  نثق  ونحن  القوة.  مكامن 
اأثمن من  �سبحانه حبانا وطنا مباركا هو 
البرتول, ففيه احلرمان ال�سريفان, اأطهر 
بقاع الأر�س, وقبلة اأكرث من مليار م�سلم, 
وهو  والإ�سالمي  العربي  عمقنا  هو  وه��ذا 

عامل جناحنا الأول.
ق�������درات  مت���ت���ل���ك  ب�����الدن�����ا  اأن  ك����م����ا 
ا�ستثمارية �سخمة, و�سن�سعى اإلى اأن تكون 
اإ�سافيا لبالدنا  حمركا لقت�سادنا ومورداً 

وهذا هو عامل جناحنا الثاين.
ا�سرتاتيجي,  ولوطننا موقع جغرايف 
ف��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ه���ي اأه���م 
للقارات  ربط  ب�سفتها مركز  للعامل  بوابة 
اأك���رث امل��ع��اب��ر املائية  ال��ث��الث, وحت��ي��ط بها 

اأهمية, وهذا هو عامل جناحنا الثالث.
وهذه العوامل الثالثة هي مرتكزات 
ونر�سم  اآف��اق��ه��ا,  ن�ست�سرف  ال��ت��ي  روؤي��ت��ن��ا 
مالحمها معا. يف وطننا وف��رة من بدائل 
الطاقة املتجددة, وفيها ثروات �سخية من 

الذهب والفو�سفات واليورانيوم وغريها.

واأه���م م��ن ه��ذا ك��ل��ه, ثروتنا الأول���ى 
�سعب  بلغت:  مهما  ث��روة  تعادلها  ل  التي 
ال�����س��ب��اب, ه��و فخر  ط��م��وح, معظمه م��ن 
ول  اهلل,  بعون  م�ستقبلها  و�سمان  بالدنا 
اأب��ن��ائ��ه��ا ق��ام��ت ه��ذه  نن�سى اأن���ه ب�����س��واع��د 
الدولة يف ظروف بالغة ال�سعوبة, عندما 
وحّدها امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
اآل �سعود طيب اهلل ثراه. وب�سواعد اأبنائه, 

�سيفاجئ هذا الوطن العامل من جديد.
ل�سنا قلقني على م�ستقبل اململكة, بل 
نتطلع اإلى م�ستقبل اأكرث اإ�سراقا, قادرون 
ب��رثوات��ه��ا  اهلل,  ب��ع��ون  ن�����س��ن��ع��ه,  اأن  ع��ل��ى 
اأنعم  التي  واملكت�سبة  والطبيعية  الب�سرية 
اهلل بها عليها, لن ننظر اإلى ما قد فقدناه 
اأن  , بل علينا  اليوم  اأو  بالأم�س  اأو نفقده 

نتوجه دوما اإلى الأمام.
الإخ����وة  اأي��ه��ا  امل��م��ل��ك��ة,  م�ستقبل  اإن 
والأخ���������وات, م��ب�����س��ر وواع�������د, ب������اإذن اهلل, 
وت�ستحق بالدنا الغالية اأكرث مما حتقق. 
دوره���ا  مب�ساعفة  �سنقوم  ق����دراٌت  ل��دي��ن��ا 
اإ�سهامها يف �سناعة هذا امل�ستقبل,  وزيادة 
لنمنح معظم  ج��ه��ودن��ا  اأق�����س��ى  و���س��ن��ب��ذل 
زي��ارة  فر�سة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  امل�سلمني 

قبلتهم ومهوى اأفئدتهم.
اأن  نريد  اأن ن�ساعف قدراتنا:  نريد 
نحول اأرامكو من �سركة لإنتاج النفط اإلى 
ال��ع��امل,  اأن��ح��اء  يعمل يف  ع��م��الق �سناعي 
اإلى  العامة  ونحّول �سندوق ال�ستثمارات 
اأكر �سندوق �سيادي يف العامل, و�سنحفز 
عابرة  لتكون  ال�سعودية  �سركاتنا  كريات 
العامل.  اأ�سواق  اأ�سا�سيا يف  للحدود ولعبا 
الواعدة لتكر وت�سبح  ال�سركات  ون�سجع 
اأن يبقى ت�سليح  عمالقة. حري�سون على 
اأن  ن��ري��د  ال��وق��ت  نف�س  ق��وي��ا, ويف  جي�سنا 
على  الع�سكرية  احتياجاته  ن�سف  ن�سّنع 
الأقل حمليا, لن�ستثمر ثروتنا يف الداخل, 
الفر�س  املزيد من  اإيجاد  اأجل  وذلك من 

الوظيفية والقت�سادّية.
البريوقراطية  الإج��راءات  �سنخفف 
ال��ط��وي��ل��ة, و���س��ن��و���س��ع دائ������رة اخل���دم���ات 
الإل����ك����رتون����ي����ة, و���س��ن��ع��ت��م��د ال�����س��ف��اف��ي��ة 

مركز  اأن�����س��ئ  حيث  ال��ف��وري��ة,  واملحا�سبة 
يقي�س اأداء اجلهات احلكومية وي�ساعد يف 

م�ساءلتها عن اأي تق�سري.
���س��ن��ك��ون ���س��ف��اف��ني و���س��ري��ح��ني عند 
الآراء  ك��ل  و�سنتقبل  وال��ن��ج��اح,  الإخ��ف��اق 

ون�ستمع الى جميع الأفكار.
ه�������ذه ت����وج����ي����ه����ات �����س����ي����دي خ������ادم 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
اهلل,  ي��ح��ف��ظ��ه  ����س���ع���ود  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
يلبي كل  ب��اأن نخطط لعمل  اأم��رن��ا  حيث 

الطموحات ويحقق جميع الأمنيات.
وب���ن���اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ه, ح��ف��ظ��ه اهلل, 
وا�سعا  بابا  �سنفتح  اليوم,  هذا  من  وب��دءاً 
�سنبداأ  ال�ساعة  هذه  ومن  امل�ستقبل,  نحو 
ال��ع��م��ل ف���ورا م��ن اأج���ل ال��غ��د, وذل���ك من 
اأجلكم, اأيها الإخوة والأخوات, ومن اأجل 

اأبنائكم واأجيالنا القادمة.
ما نطمح اإليه لي�س تعوي�س النق�س 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  اأو  ف���ق���ط,  امل���داخ���ي���ل  يف 
ول��ك��ن طموحنا  وامل���ن���ج���زات,  امل��ك��ت�����س��ب��ات 
اأن ن��ب��ن��َي وط��ن��ا اأك���رث ازده�����ارا ي��ج��د فيه 
وطننا  فم�ستقبل  يتمناه,  ما  مواطن  كل 
الذي نبنيه معا لن نقبل اإل اأن جنعله يف 
والتاأهيل,  بالتعليم  العامل,  دول  مقدمة 
واخلدمات  للجميع,  تتاح  التي  بالفر�س 
املتطورة, يف التوظيف والرعاية ال�سحّية 

وال�سكن والرتفيه وغريه.
اأف�سل  م��ن  نكون  اأن  اأمامكم  نلتزم 
الفّعال  احل��ك��وم��ي  الأداء  يف  ال��ع��امل  دول 
ب��ن��اء  �سنكمل  وم��ع��ا  امل���واط���ن���ني,  خل��دم��ة 
بالدنا لتكون كما نتمناها جميعا مزدهرة 
وبناتها  اأبنائها  �سواعد  على  تقوم  قوية 
نرتهن  اأن  دون  مقدراتها,  من  وت�ستفيد 
اإلى قيمة �سلعة اأو حراك اأ�سواق خارجية.
نحن منلك كل العوامل التي متكننا 
لأحد  ع��ذر  ول  معا,  اأهدافنا  حتقيق  من 
اأن نرتاجع  اأو  اأن نبقى يف مكاننا,  منا يف 

ل قدر اهلل .
دولة  نريدها,  التي  لبالدنا  روؤيتنا 
د�ستورها  للجميع,  تت�سع  م��زده��رة  قوية 
ال��و���س��ط��ي��ة, تتقبل  الإ����س���الم وم��ن��ه��ج��ه��ا 
الآخر. �سرحب بالكفاءات من كل مكان, 
لي�ساركنا  ج��اء  م��ن  اح���رتام  ك��ل  و�سيلقى 

البناء والنجاح.
يف املرتكزات الثالثة لروؤيتنا: العمق 
العربي والإ�سالمي, والقوة ال�ستثمارية, 
ال�سرتاتيجي؛  اجلغرايف  املوقع  واأهمية 
ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س  اأرح����ب  �سنفتح جم���ال 
ل���ي���ك���ون ����س���ري���ك���ا, ب��ت�����س��ه��ي��ل اأع����م����ال����ه, 
وت�����س��ج��ي��ع��ه, ل��ي��ن��م��و وي���ك���ون واح�����دا من 
حمركا  وي�سبح  العامل,  اقت�سادات  اأك��ر 
امل��واط��ن��ني, وم�����س��درا لتحقق  ل��ت��وظ��ي��ف 
هذا  للجميع.  وال��رف��اه  للوطن  الزده���ار 
يف  وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  على  يقوم  ال��وع��د 

حتمل امل�سوؤولية.
ب��� »روؤي���ة  ال���روؤي���ة  ل��ق��د �سمينا ه���ذه 
لكننا   ,»2030 ال�سعودية  العربية  اململكة 
�سنبداأ  ب��ل  ذل��ك احل��ني,  ل��ن ننتظر حتى 
به,  اأنف�سنا  األزمنا  ما  كل  تنفيذ  يف  ف��ورا 
وم��ع��ك��م وب��ك��م ���س��ت��ك��ون امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
جميعا  بها  نفخر  كرى  دول��ة  ال�سعودية 

اإن �ساء اهلل تعالى.

حممد بن �سلمان
بن عبد�لعزيز �آل �سعود

رئي�س جمل�س �ل�سوؤون 
�القت�سادية و�لتنمية
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المقدمة
ال��ع��رب��ي��ة  امل���م���ل���ك���ة  يف  اهلل  ح���ب���ان���ا  ل���ق���د 
وح�سارية  جغرافية  مقّومات  ال�سعودية 
واج��ت��م��اع��ي��ة ودمي��وغ��راف��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة 
عديدة, متّكننا من تبوء مكانة رفيعة بني 

الدول القيادية على م�ستوى العامل.
وروؤية اأي دولة مل�ستقبلها تنطلق من 
انتهجناه  م��ا  وذل���ك  فيها,  ال��ق��وة  مكامن 
ع���ن���د ب���ن���اء روؤي���ت���ن���ا ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�سعودية للعام  1452 )2030(.
ف��م��ك��ان��ت��ن��ا يف ال����ع����امل الإ����س���الم���ي 
كعمق  ال��ري��ادي  دورن���ا  اأداء  م��ن  �ستمكننا 
كما  والإ�سالمية,  العربية  لأمتينا  و�سند 
�ستكون قوتنا ال�ستثمارية املفتاح واملحرك 
ا���س��ت��دام��ت��ه.  وحت��ق��ي��ق  اق��ت�����س��ادن��ا  لتنويع 
من  ال�سرتاتيجي  موقعنا  �سيمكننا  فيما 

اأن نكون حمورا لربط القارات الثالث.
ث��الث��ة حم��اور  تعتمد روؤي��ت��ن��ا ع��ل��ى 
وهي: املجتمع احليوي والقت�ساد املزدهر 
تتكامل  املحاور  وه��ذه  الطموح,  والوطن 
���س��ب��ي��ل حتقيق  ب��ع�����س��ه��ا يف  وت��ت�����س��ق م���ع 
اأهدافنا وتعظيم ال�ستفادة من مرتكزات 

هذه الروؤية.
ت���ب���داأ روؤي���ت���ن���ا م���ن امل��ج��ت��م��ع, واإل��ي��ه 
اأ���س��ا���س��ا  الأول  امل����ح����ور  ومي���ث���ل  ت��ن��ت��ه��ي, 
ق��اع��دة  وت��اأ���س��ي�����س  ال���روؤي���ة  ه���ذه  لتحقيق 

�سلبة لزدهارنا القت�سادي.
ينبثق هذا املحور من اإمياننا باأهمية 
وفق  اأف���راده  يعي�س  ح��ي��وي,  جمتمع  بناء 
امل���ب���ادئ الإ���س��الم��ي��ة وم��ن��ه��ج ال��و���س��ط��ي��ة 
الوطنية  بهويتهم  معتزين  والع���ت���دال, 
وفخورين باإرثهم الثقايف العريق, يف بيئة 
مقّومات  فيها  تتوافر  وج��اذب��ة,  اإيجابية 
ج�����ودة احل���ي���اة ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني, 
وي�سندهم بنيان اأ�سري متني ومنظومتي 

رعاية �سحية واجتماعية ممّكنة.
ويف املحور الثاين القت�ساد املزدهر, 
ن���رّك���ز ع��ل��ى ت���وف���ري ال���ف���ر����س ل��ل��ج��م��ي��ع, 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مرتبطة  ب��ن��اء م��ن��ظ��وم��ة  ع���ر 
الفر�س  وتنمية  العمل,  �سوق  باحتياجات 
وامل��ن�����س��اآت  الأع����م����ال  رواد  م���ن  ل��ل��ج��م��ي��ع 

ال�سغرية اإلى ال�سركات الكرى.
ونوؤمن بتطوير اأدواتنا ال�ستثمارية, 

القت�سادية  قطاعاتنا  اإمكانات  لإط��الق 
وتوليد فر�س  القت�ساد  وتنويع  الواعدة 

العمل للمواطنني.
ولإمي���ان���ن���ا ب����دور ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف رف��ع 
ج����ودة اخل���دم���ات وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة, 
اخل��دم��ات  تخ�سي�س  ع��ل��ى  ج��ه��ودن��ا  ن��رّك��ز 
احل��ك��وم��ي��ة وحت�����س��ني ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال, مبا 
ي�����س��ه��م يف ا���س��ت��ق��ط��اب اأف�������س���ل ال���ك���ف���اءات 
العاملّية وال�ستثمارات النوعّية, و�سوًل اإلى 

ا�ستغالل موقعنا ال�سرتاتيجي الفريد.
مفهومان  وامل�سوؤولية  الفاعلية  ولأن 
جميع  على  لتطبيقهما  ن�سعى  ج��وه��ري��ان 
باإنتاجه  ل��ن��ك��ون وط��ن��ا ط��م��وح��ا  امل�����س��ت��وي��ات 

ومنجزاته.
ول��ذل��ك, ن��رك��ز يف امل��ح��ور ال��ث��ال��ث من 
ال���روؤي���ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال���ع���ام, ح��ي��ث نر�سم 
مالمح احلكومة الفاعلة من خالل تعزيز 
وت�سجيع  وامل�����س��اءل��ة  وال�����س��ف��اف��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 
وط��اق��ات��ن��ا  م���واردن���ا  لتمكني  الأداء  ث��ق��اف��ة 
الب�سرية, ونهيئ البيئة الالزمة للمواطنني 
وق���ط���اع الأع���م���ال وال��ق��ط��اع غ���ري ال��رب��ح��ي 
املبادرة يف  لتحمل م�سوؤولياتهم واأخذ زمام 

مواجهة التحدّيات واقتنا�س الفر�س.
ويف كل حمور من حماور الروؤية, قمنا 
ب�سرد عدد من اللتزامات والأهداف, والتي 
حتقيقه,  على  �سنعمل  مم��ا  من��وذج��ا  متثل 

وتعك�س طموحنا بالأرقام.
كمرجعية  ال��روؤي��ة  اعتماد  �سيتم  كما 
م��واءم��ة  م��ن  للتاأكد  ق��رارات��ن��ا,  ات��خ��اذ  عند 
امل�ستقبلية مع ما ت�سمّنته حماور  امل�ساريع 

الروؤية وتعزيز العمل على تنفيذها.
العمل  اآل��ي��ات  تو�سيح  ع��ل��ى  وح��ر���س��ا 
واخلطوات القادمة, فقد قمنا ب�سرد بع�س 
عليها  العمل  ب��داأ  التي  التنفيذية  الرامج 
والتنمية,  القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س  يف 
وب��رام��ج اأخ���رى متثل من���اذج م��ن ال��رام��ج 
التي �ستطلق قريبا يف �سبيل حتقيق اأهدافنا 

والتزاماتنا.
اإل  ت��ك��ون  ل  جن��اح��ن��ا  ا���س��ت��دام��ة  اإن 
ب��ا���س��ت��دام��ة م��ق��وم��ات ه���ذا ال��ن��ج��اح, وه��ذا 
ال��ت��ي تنبع  اأن حت��ق��ق��ه روؤي���ت���ن���ا  ن���اأم���ل  م���ا 
��ل��ة  م���ن ع��ن��ا���س��ر ق��وت��ن��ا وت���ق���ود يف امل��ح�����سّ
اأك��رث  ب�سكل  امل��ق��ّوم��ات  ه��ذه  ا�ستثمار  اإل���ى 

ا�ستدامة باإذن اهلل.

رؤيتنا:
العمق العربي واإلسالمي..

قوة استثمارية رائدة
ومحور ربط القارات الثالث

 المحاور الثالثة لرؤيتنا:
المجتمع الحيوي واالقتصاد المزدهر 

والوطن الطموح
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مكانة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ت��ب��واأت 
مرموقة يف العامل, واأ�سبحت عنوانا لكرم 
وا�ستطاعت  ال���وف���ادة,  وح�����س��ن  ال�����س��ي��اف��ة 
�سيوف  قلوب  يف  مميزة  مكانة  حتقق  اأن 
ال��رح��م��ن وامل�����س��ل��م��ني يف ك���ل م���ك���ان, وق��د 
ال�سريفني  احل��رم��ني  بخدمة  اهلل  �سرفنا 
وح���ج���اج ب��ي��ت اهلل احل������رام وامل��ع��ت��م��ري��ن 

والزوار.
ويف هذا ال�سياق, قمنا موؤخرا بتنفيذ 
ت��و���س��ع��ة ث���ال���ث���ة ل��ل��ح��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني, 

وت���ط���وي���ر م���ط���ارات���ن���ا وزي���������ادة ط��اق��ت��ه��ا 
»مرتو  م�سروع  اأطلقنا  كما  ال�ستيعابية, 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة«, ا���س��ت��ك��م��ال مل�����س��روع قطار 
امل�������س���اع���ر امل���ق���د����س���ة وق����ط����ار احل���رم���ني. 
بالإ�سافة اإلى ذلك, عززنا منظومة �سبكة 
ال��ن��ق��ل م���ن اأج����ل ت�����س��ه��ي��ل ال���و����س���ول اإل���ى 
املقد�سة  وامل�����س��اع��ر  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ومتكني �سيوف الرحمن من اأداء فري�سة 
احلج والعمرة والزيارة بكل ي�سر و�سهولة, 
من  املعتمرين  عدد  ت�ساعف  اهلل  وبف�سل 
خارج اململكة 3 مرات خالل العقد املا�سي 

حتى بلغ 8 ماليني معتمر.
ونحن ل ندخر و�سعا يف بذل كل جهد 
وت��وف��ري ك��ل م��ا يلبي اح��ت��ي��اج��ات �سيوف 
ال���رح���م���ن وي��ح��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م, ون���وؤم���ن 

خدمة ضيوف الرحمن
لنبقى  ج��ه��ودن��ا  ن�����س��اع��ف  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ب����اأن 
رم�����زاً ل��ك��رم ال�����س��ي��اف��ة وح�����س��ن ال���وف���ادة, 
و���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى اإث������راء رح��ل��ت��ه��م ال��دي��ن��ي��ة 
وجتربتهم الثقافية من خالل التو�سع يف 
ال�سياحية  امل��واق��ع  وتهيئة  املتاحف  اإن�ساء 

والتاريخية والثقافية وتنظيم زيارتها.

1.1.3 نعتز
بهويتنا الوطنية

اإن���ن���ا ن��ف��خ��ر ب���اإرث���ن���ا ال��ث��ق��ايف وال��ت��اري��خ��ي 
ون��درك  والإ���س��الم��ي,  وال��ع��رب��ي  ال�سعودي 
اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه ل��ت��ع��زي��ز ال��وح��دة 
ال���وط���ن���ي���ة وت���ر����س���ي���خ ال���ق���ي���م ال���ع���رب���ي���ة 

والإ�سالمية الأ�سيلة.

م���ّر  ع���ل���ى  ُع�����رف�����ت,  اأر�����س����ن����ا  اإن 
التاريخ,  بح�ساراتها العريقة وطرقها 
التجارية التي ربطت ح�سارات العامل 
تنوعا  اأك�����س��ب��ه��ا  مم��ا  ببع�س,  بع�سها 

وعمقا ثقافيا فريداً.
هويتنا  على  �سنحافظ  ول��ذل��ك, 
الوطنية ونرزها ونعّرف بها, وننقلها 
اإل�����ى اأج���ي���ال���ن���ا ال���ق���ادم���ة, وذل�����ك من 
املبادئ والقيم الوطنية,  خالل غر�س 
والعناية بالتن�سئة الجتماعية واللغة 
والفعاليات  املتاحف  واإقامة  العربية, 
وت���ن���ظ���ي���م الأن�������س���ط���ة امل�����ع�����ززة ل��ه��ذا 

اجلانب.
ك���م���ا ���س��ن�����س��ت��م��ر يف ال���ع���م���ل ع��ل��ى 
اإحياء مواقع الرتاث الوطني والعربي 

والإ�سالمي والقدمي وت�سجيلها دولياً, 
اإليها  ال��و���س��ول  م��ن  ومت��ك��ني اجلميع 
بو�سفها �ساهدا حيا على اإرثنا العريق 
البارز  وموقعنا  الفاعل  دورن���ا  وعلى 

على خريطة احل�سارات الإن�سانية.

به,  اهلل  �سرفنا  ال��ذي  بواجبنا,  قياما 
ال��رح��م��ن, عملنا  ���س��ي��وف  خ��دم��ة  يف 
ال�سريفني  احلرميaن  تو�سعة  على 
املعتمرين  ع���دد  زي����ادة  اإل���ى  اأدى  مم��ا 

العقد  م��دى  على  اأ�سعاف  اإل��ى ثالثة 
ع��ام 1436  ع��دده��م يف  امل��ا���س��ي لي�سل 
من  معتمر  م��الي��ني   8 اإل����ى   )2015(
خارج اململكة, ومن خالل زيادة الطاقة 
ال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة مل���ن���ظ���وم���ة اخل���دم���ات 
واإقامة  نقل  للمعتمرين, من  املقدمة 
وغريها,  والرتقاء بجودتها, و�سنعمل 
15مليون  على  ي��زي��د  م��ا  متكني  على 
بحلول  �سنويا  العمرة  اأداء  من  م�سلم 
على  التاأكيد  م��ع   ,)2020(  1442 ع��ام 
ر�ساهم عن اخلدمات  ن�سبة  تكون  اأن 

التي تقّدم لهم عالية.
����س���ن�������س���ع���ى اإل���������ى حت���ق���ي���ق ذل����ك 
م���ن خ����الل ت�����س��ه��ي��ل اإج��������راءات طلب 
ال����ت����اأ�����س����ريات واإ������س�����داره�����ا و����س���ول 

من التزاماتنا:
شرف خدمة

المعتمرين المتزايدين 
على أكمل وجه

Source: Infographic_ksaSource: Infographic_ksa

1.1.2 نسخر طاقاتنا 
وإمكاناتنا لخدمة

ضيوف الرحمن
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من التزاماتنا:
أكبر متحف إسالمي

في العالم

اإل������ى اأمت���ت���ت���ه���ا وت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 
الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���رح���ل���ة 
امل���ع���ت���م���ري���ن, ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن اإث������راء 
رحلتهم الدينية وجتربتهم الثقافية.

و�����س����ي����ك����ون ل���ل���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام 
حت�����س��ني  يف  ك����ب����ري  دور  واخل������ا�������س 
ومنها  للمعتمرين  املقدمة  اخلدمات 
الإق���ام���ة وال�����س��ي��اف��ة وت��و���س��ي��ع نطاق 
ولعائالتهم  لهم  امل��ت��وف��رة  اخل��دم��ات 
لي�ستمتعوا برحلة متكاملة, ومن ذلك 
توفري معلومات �ساملة ومتكاملة من 
للتي�سري  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  خ���الل 
ع��ل��ي��ه��م وت�����س��ه��ي��ل ح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى 

املعلومة.

التاريخي,  ب��اإرث��ن��ا  نعتز  زلنا  وم��ا  كنا 
واملر�سلني  الأنبياء  خ��امت  اأن  �سيما  ل 
مكة  م��ن  بعث  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اإل��ى  ر�سالته  انطلقت  ومنها  املكرمة 
جمتمع  اأول  وتاأ�س�ست  اأج��م��ع,  العامل 
اإ���س��الم��ي ع��رف��ه ال��ت��اري��خ يف امل��دي��ن��ة 
�سنوؤ�س�س  املنطلق,  ه��ذا  وم��ن  امل��ن��ّورة. 
م��ت��ح��ف��ا اإ���س��الم��ي��ا ُي��ب��ن��ى وف����ق اأرق����ى 

امل���ع���اي���ري ال���ع���امل���ي���ة, وي��ع��ت��م��د اأح�����دث 
الو�سائل يف اجلمع واحلفظ والعر�س 
رئي�سية  حمطة  و�سيكون  وال��ت��وث��ي��ق, 
مل��واط��ن��ي��ن��ا و���س��ي��وف��ن��ا ل��ل��وق��وف على 
التاريخ الإ�سالمي العريق وال�ستمتاع 
التعريفية  امل��واد  تفاعلية مع  بتجارب 

والأن�سطة الثقافية املختلفة.
يف  زواره  امل����ت����ح����ف  و�����س����ي����اأخ����ذ 
احل�سارة  ع��ه��ود  ع��ر  متكاملة  رح��ل��ة 
انت�سرت  ال��ت��ي  املختلفة  الإ���س��الم��ي��ة 
يف ب����ق����اع ال�����ع�����امل, ب�������س���ك���ل ع�����س��ري 
وت���ف���اع���ل���ي وب���ا����س���ت���خ���دام ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اأق�����س��ام��ا للعلوم  امل��ت��ق��ّدم��ة, و���س��ي�����س��ّم 
والثقافة  والفكر  امل�سلمني,  والعلماء 
اأب��ح��اث  وم��رك��ز  الإ���س��الم��ي��ة, ومكتبة 

على م�ستوى عاملي.

من أهدافنا
بحلول 1452 )2030(:

ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  زي�����ادة   •
ل����س���ت���ق���ب���ال ����س���ي���وف ال���رح���م���ن 
اإل��ى  ماليني   )8( م��ن  املعتمرين 

)30( مليون معتمر
الأث���ري���ة  امل����واق����ع  ع����دد  • رف����ع 
اإل�����ى  ال���ي���ون�������س���ك���و  امل�������س���ج���ل���ة يف 

ال�سعف على الأقل.
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تاأتي �سعادة املواطنني واملقيمني على راأ�س 
اكتمال  دون  تتم  ل  و�سعادتهم  اأولوياتنا, 
�سحتهم البدنية والنف�سية والجتماعية, 
اأهمية روؤيتنا يف بناء جمتمع  وهنا تكمن 
ينعم اأفراده بنمط حياة �سّحي, وحميط 

يتيح العي�س يف بيئة اإيجابية وجاذبة. 

ُتعد الثقافة والرتفيه من مقومات جودة 
اأن ال��ف��ر���س ال��ث��ق��اف��ي��ة  احل���ي���اة, ون�����درك 
امل��ت��واف��رة ح��ال��ي��ا ل ترتقي  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
اإل����ى ت��ط��ل��ع��ات امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني, ول 
ت��ت��واءم م��ع ال��و���س��ع الق��ت�����س��ادي امل��زده��ر 
ال�����ذي ن��ع��ي�����س��ه؛ ل���ذل���ك ���س��ن��دع��م ج��ه��ود 
امل��ن��اط��ق وامل��ح��اف��ظ��ات وال��ق��ط��اع��ني غري 
املهرجانات  اإق��ام��ة  يف  واخل��ا���س  الربحي 
ال�����س��ن��ادي��ق  دور  ون���ف���ّع���ل  وال���ف���ع���ال���ي���ات, 
احلكومية يف امل�ساهمة يف تاأ�سي�س وتطوير 
امل��واط��ن��ون  ليتمكن  ال��رتف��ي��ه��ي��ة؛  امل��راك��ز 
وامل��ق��ي��م��ون م��ن ا���س��ت��ث��م��ار م��ا ل��دي��ه��م من 

طاقات ومواهب.
الداخل  من  امل�ستثمرين  و�سن�سجع 
�سركات  م��ع  ال�����س��راك��ات  ونعقد  واخل����ارج, 
الأرا����س���ي  ونخ�س�س  ال��ع��امل��ي��ة,  ال��رتف��ي��ه 
الثقافية  امل�����س��روع��ات  لإق���ام���ة  امل��ن��ا���س��ب��ة 
والرتفيهية من مكتبات ومتاحف وم�سارح 
الكّتاب  من  املوهوبني  و�سندعم  وغريها, 
ونعمل  والفنانني,  واملخرجني  واملوؤلفني 
على دعم اإيجاد خيارات ثقافية وترفيهية 
وال��ف��ئ��ات  الأذواق  م��ع  تتنا�سب  م��ت��ن��ّوع��ة 

امل�سروعات  ه��ذه  دور  يقت�سر  ول��ن  ك��اف��ة, 
ع��ل��ى اجل���ان���ب ال��ث��ق��ايف وال��رتف��ي��ه��ي, بل 
خالل  م��ن  مهما  اقت�ساديا  دورا  �ستلعب 

توفري العديد من فر�س العمل.

نعلم جميعا اأن النمط ال�سحي واملتوازن 
احلياة.  ج��ودة  مقومات  اأه��م  م��ن  يعتر 
ملمار�سة  حاليا  املتاحة  الفر�س  اأن  غ��ري 
الن�ساط الريا�سي بانتظام ال ترتقي اإلى 

تطلعاتنا.
ول��ذل��ك �سنقيم امل��زي��د م��ن امل��راف��ق 
واملن�ساآت الريا�سية بال�سراكة مع القطاع 
اخل����ا�����س, و����س���ي���ك���ون مب����ق����دور اجل��م��ي��ع 
امل��ف�����س��ل��ة يف بيئة  مم��ار���س��ة ري��ا���س��ات��ه��م 

مثالية.
باأنواعها  الريا�سات  �سن�سجع  كما 
م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق مت��ي��ز ري���ا����س���ي على 
والو�سول  وال��ع��امل��ي,  املحلي  ال�سعيدين 
اإلى مراتب عاملية متقدمة يف عدد منها.

1.2.3 نطور مدننا
ننعم يف مدننا مب�ستوى عال من الأمان 
املحيطة  ال�سطرابات  فرغم  والتطور. 
ب��الدن��ا,  م�ساحة  وات�����س��اع  املنطقة  يف  بنا 
مدننا من  تعد  اإذ  بالأمان,  وطننا  يتميز 
يتجاوز  اأمنا, حيث ل  العامل  م��دن  اأك��رث 
م�ستوى اجلرمية ن�سبة 0,8 لكل 100,000 
العاملي  باملعدل  مقارنة  ال�سنة,  يف  ن�سمة 

املقدر ب� 7,6.
���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��ذا 
الأم����ان ع��ر ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود ال��ق��ائ��م��ة يف 

مجتمع حيوي 1

1.2.1 ندعم
الثقافة والترفيه

1.2.2 نعيش
حياة صحية

1.2 مجتمع حيوي..
بيئته عامرة

حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيا وأخالقيا وإنسانيا
ومن مسؤولياتنا تجاه األجيال القادمة، ومن المقومات األساسية لجودة حياتنا
سنوفر العديد من المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء في مدننا
إلدراكنا حاجة كل فرد وأسرة إلى أماكن للنزهة والترفيه
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ل����ذل����ك, ���س��ن��ع��م��ل ع���ل���ى احل�����د م��ن 
امل��خ��ّل��ف��ات  اإدارة  ك���ف���اءة  ب���رف���ع  ال��ت��ل��وث 
اأن���واع���ه,  ال��ت��ل��وث مبختلف  واحل����د م��ن 
و�سنعمل  الت�سّحر,  ظاهرة  �سنقاوم  كما 
املائية  لرثوتنا  الأم��ث��ل  ال�ستثمار  على 
املعاجلة  املياه  وا�ستخدام  الرت�سيد  عر 
متكامل  مل�سروع  و�سنوؤ�س�س  وامل��ت��ج��ددة, 
لإع��������ادة ت����دوي����ر ال���ن���ف���اي���ات, و���س��ن��ع��م��ل 
ع���ل���ى ح���م���اي���ة ال�������س���واط���ئ وامل���ح���م���ي���ات 
اجلميع  مي��ّك��ن  مب��ا  وتهيئتها,  واجل����زر 
م��ن ال���س��ت��م��ت��اع ب��ه��ا, وذل����ك م��ن خ��الل 
م�سروعات متّولها ال�سناديق احلكومية 

والقطاع اخلا�س.

���س��ن��ق��وم ب����زي����ادة الأن�������س���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة وت��ن��وي��ع��ه��ا ل���الإ����س���ه���ام يف 
و�سنطور  امل��واط��ن��ني,  م��واه��ب  ا�ستثمار 
الأن���ظ���م���ة وال���ل���وائ���ح مب���ا ي�����س��اع��د على 
والأندية  الهواة  اأندية  اإن�ساء  التو�سع يف 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا 

اإج����راءات  و�سنتبنى  امل���خ���درات,  مكافحة 
اإ����س���اف���ي���ة ل�����س��م��ان ال�����س��الم��ة امل���روري���ة 

وتقلي�س حوادث الطرقات واآثارها.
وق���د ���س��ه��دت م��دن��ن��ا ت��ط��ورا ك��ب��ريا, 
ح���ي���ث اأن�������س���اأن���ا ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م��ت��ق��دم��ة, 
و���س��ن��ع��م��ل ع���ل���ى ا����س���ت���ك���م���ال امل��ت��ط��ل��ب��ات 
بيئة  ملواطنينا  تهيئ  التي  والحتياجات 
ذات  اأ���س��ا���س��ي��ة  خ��دم��ات  ت�سمل  م��ت��ك��ام��ل��ة 
وو�سائل  وكهرباء  مياه  من  عالية  ج��ودة 

نقل عامة وطرقات.
و���س��ن��وف��ر ال���ع���دي���د م���ن امل�����س��اح��ات 
املفتوحة وامل�سطحات اخل�سراء يف مدننا, 
لإدراكنا حاجة كل فرد واأ�سرة اإلى اأماكن 
اأن  ذل��ك  من  وغايتنا  والرتفيه,  للنزهة 

نرتقي مب�ستوى جودة احلياة للجميع.

ي��ع��د ح��ف��اظ��ن��ا ع��ل��ى ب��ي��ئ��ت��ن��ا وم��ق��درات��ن��ا 
واأخ��الق��ي��ا  دينيا  واج��ب��ن��ا  م��ن  الطبيعية 
واإن�سانيا, ومن م�سوؤولياتنا جتاه الأجيال 
القادمة, ومن املقومات الأ�سا�سية جلودة 

حياتنا.

ر���س��م��ي��ا, و���س��ن��ط��ل��ق ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي 
»داعم« الذي �سيعمل على حت�سني جودة 
ويوفر  والثقافية,  الريا�سية  الأن�سطة 
�سبكات  وين�سئ  لها,  الالزم  املايل  الدعم 
يف  وي�ساعد  النوادي,  كافة  ت�سم  وطنية 
نقل اخلرات واأف�سل املمار�سات الدولية 

لهذه الأندية وزيادة الوعي باأهميتها.
وبحلول عام 1442 )2020(, �سيكون 
هناك, باإذن اهلل, اأكرث من 450 نادي هواة 
متنوعة  ثقافية  اأن�سطة  ي��ق��دم  م�سجل 
وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منّظمة 

وعمل احرتايف.

بني  ���س��ع��ودي��ة  م���دن   3 ت�سنيف   •
اأف�سل 100 مدينة يف العامل.

اإنفاق الأ�سر على الثقافة  • ارتفاع 
اململكة م��ن %2٫9  وال��رتف��ي��ه داخ��ل 

اإلى %6.
الريا�سة  ممار�سي  ن�سبة  • ارتفاع 
اأ�سبوعيا من %13  الأق��ل  م��رة على 

اإلى 40 %.

1.2.4 نحقق
استدامة بيئية

من التزاماتنا:
»داعم«.. وسائل ترفيه 

هادفة للمواطنين

من أهدافنا
بحلول 1452 )2030(:

Source: Infographic_ksaSource: Infographic_ksa
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ه��دف��ن��ا ه���و ت��ع��زي��ز م���ب���ادئ ال��رع��اي��ة 
جمتمع  لبناء  وتطويرها  الجتماعية 
ق���وي وم��ن��ت��ج, م���ن خ���الل ت��ع��زي��ز دور 
الأ�سرة وقيامها مب�سوؤولياتها, وتوفري 
ال�سخ�سية,  بناء  على  ال��ق��ادر  التعليم 
و�سحية  اجتماعية  منظومة  واإر���س��اء 

ممّكنة.

1.3.1 نهتم بأسرنا
اإنها  حيث  املجتمع,  ن���واة  ه��ي  الأ���س��رة 
مت���ث���ل احل���ا����س���ن���ة الأول��������ى ل���الأب���ن���اء, 
وال�����راع�����ي ال���رئ���ي�������س لح��ت��ي��اج��ات��ه��م, 
واحلامي للمجتمع من التفكك. ولعل 
اأبرز ما مييز جمتمعنا التزامه باملبادئ 
وال��ق��ي��م الإ����س���الم���ي���ة, وق�����وة رواب���ط���ه 
الأ���س��ري��ة وام��ت��داده��ا, مم��ا يحّثنا على 

تزويد الأ�سرة بعوامل النجاح الالزمة 
وتنمية  اأب��ن��ائ��ه��ا  رع��اي��ة  م��ن  لتمكينها 

ملكاتهم وقدراتهم.
�سنعمل  الغاية,  هذه  اإل��ى  ولن�سل 
العملية  الأم��ور يف  اأولياء  اإ�سراك  على 
التعليمية, كما �سنعمل على م�ساعدتهم 
يف بناء �سخ�سيات اأطفالهم ومواهبهم 
ح��ت��ى ي��ك��ون��وا ع��ن��ا���س��ر ف��اع��ل��ة يف بناء 
جمتمعهم, و�سن�سجع الأ�سر على تبني 
ث��ق��اف��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 
الإمكانات املتاحة لها, ومبا ميكنها من 
اأبنائها والعناية بهم  توفري احتياجات 

على اأكمل وجه.
ن��درك رغبة كل  ويف ه��ذا ال�سدد, 
باأهمية  ون��وؤم��ن  م�سكن,  بتمّلك  اأ���س��رة 

ذلك يف تعزيز الروابط الأ�سرية.
ال�����س��ك��ن  ن�����س��ب��ة مت���ّل���ك  اأن  ورغ�����م 
ع���دد  واأن   ,)%47( ت���ب���ل���غ  احل����ال����ي����ة 
امل����واط����ن����ني يف ال�������س���ري���ح���ة ال��ع��م��ري��ة 
ت��ن��ام  ال���راغ���ب���ة يف مت���ّل���ك م�����س��ك��ن يف 

ه��ذه  رف���ع  اإل���ى  ن�سعى  ف��اإن��ن��ا  م�ستمر, 
ع���ن )%5(  ي��ق��ل  ال��ن�����س��ب��ة مب���ق���دار ل 
بحلول عام 1442 )2020(, وذلك ب�سن 
ع��دد م��ن الأن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح, وحتفيز 
فاعلة  �سراكة  وب��ن��اء  اخل��ا���س,  القطاع 
مع املواطن لتمكينه من احل�سول على 
م�سكن مالئم خالل فرتة منا�سبة وفق 
م�����س��ارات مت��ّل��ك ت��ق��دم ح��ل��وًل متويلية 
وادخ����اري����ة ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع اح��ت��ي��اج��ات��ه 

ال�سكنية.

�سر�سخ القيم الإيجابية يف �سخ�سيات 
ت��ط��وي��ر املنظومة  اأب��ن��ائ��ن��ا ع��ن ط��ري��ق 
التعليمية والرتبوية بجميع مكوناتها, 
مما ميّكن املدر�سة بالتعاون مع الأ�سرة 
خالل  م��ن  املجتمع,  ن�سيج  تقوية  م��ن 
اإك�������س���اب ال��ط��ال��ب امل���ع���ارف وامل���ه���ارات 

وال�������س���ل���وك���ي���ات احل���م���ي���دة ل���ي���ك���ون ذا 
�سخ�سية م�ستقلة تت�سف بروح املبادرة 
وامل���ث���اب���رة وال���ق���ي���ادة, ول���دي���ه���ا ال��ق��در 
والجتماعي  الذاتي  الوعي  الكايف من 
وال���ث���ق���ايف, و���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ح��داث 
جمموعة كبرية من الأن�سطة الثقافية 
والريا�سية  والتطوعية  والجتماعية 
ع����ر مت���ك���ني امل���ن���ظ���وم���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

والثقافية والرتفيهية.

1.3.3 نمّكن مجتمعنا
اخلدمات  منظومة  تطوير  �سنوا�سل 
الجتماعية لتكون اأكرث كفاءة ومتكينا 
تعظيم  ع��ل��ى  �سنعمل  ح��ي��ث  وع���دال���ة, 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن دع���م ال��غ��ذاء وال��وق��ود 
وال��ك��ه��رب��اء وامل�����اء م���ن خ���الل توجيه 

الدعم مل�ستحقيه.
و������س�����ن�����ويل اه�����ت�����م�����ام�����ا خ���ا����س���ا 
ب���امل���واط���ن���ني ال���ذي���ن ي��ح��ت��اج��ون اإل���ى 

لهم  �سنقدم  حيث  ال��دائ��م��ة,  ال��رع��اي��ة 
القطاع  مع  و�سنعمل  امل�ستمر,  الدعم 
غ����ري ال���رب���ح���ي وع�����ر ال�������س���راك���ة م��ع 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ع��ل��ى ت��وف��ري ف��ر���س 
التدريب والتاأهيل الالزم التي متّكنهم 

من اللتحاق ب�سوق العمل.

1.3.4 نرعى صحتنا
ل��ق��د ب��ذل��ن��ا ج���ه���ودا ك���ب���رية ل��ت��ط��وي��ر 
امل���ن���ظ���وم���ة ال�����س��ح��ي��ة خ�����الل ال��ع��ق��ود 
املا�سية, حيث بلغت ن�سبة عدد الأ�سّرة 
ول��دي��ن��ا  ن�����س��م��ة,   )1000( ل��ك��ل   )2,2(
اأدق  يف  العاملية  الكفاءات  اأف�سل  بع�س 
وارتفع متو�سط  الطبية,  التخ�س�سات 
ال��ع��م��ر ل��ل��ف��رد خ���الل ال��ع��ق��ود الثالثة 

املا�سية من )66( اإلى )74( عاما.
ال�ستفادة  حتقيق  اإل��ى  و�سن�سعى 
امل��ث��ل��ى م���ن م�����س��ت�����س��ف��ي��ات��ن��ا وم��راك��زن��ا 
ال��ط��ب��ي��ة يف حت�����س��ني ج����ودة اخل��دم��ات 

ال�سحية ب�سقيها الوقائي والعالجي.
�����س����ريك����ز ال����ق����ط����اع ال�����ع�����ام ع��ل��ى 
ت��وف��ري ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي ل��ل��م��واط��ن��ني, 
وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى ال�����س����ت����ف����ادة م��ن 
اأولى  الأولية خطوة  ال�سحية  الرعاية 

يف خطتهم العالجية.
كما �سي�سهم يف حماربة الأمرا�س 
بني  التن�سيق  درج��ة  و�سرفع  املعدية. 
وال��رع��اي��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
الج���ت���م���اع���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ك���ام���ل يف 
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن منها  ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات 

واحتياجاتهم.
����س���ريك���ز ال���ق���ط���اع ال����ع����ام ك��ذل��ك 
ومراقبا  ومنّظما  خمططا  دوره  على 
الأ�سرة  و�سيمّكن  ال�سحية,  للمنظومة 
الرعاية  تقدمي  يف  بدورها  القيام  من 
امل���ن���زل���ي���ة لأف������راده������ا. ول����رف����ع ج����ودة 
اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة, ���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى 
حكومية  �سركات  خ��الل  م��ن  تقدميها 

متهيدا لتخ�سي�سها.

مجتمع حيوي 2
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ك��م��ا ���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع ق��اع��دة 
ال�سحي,  التاأمني  نظام  من  امل�ستفيدين 
ب�سكل  اخل��دم��ة  على  احل�سول  وت�سهيل 
اأ�سرع, وتقلي�س اأوقات النتظار للو�سول 
اإل������ى الأخ�������س���ائ���ي���ني وال����س���ت�������س���اري���ني, 
و���س��ن��درب اأط��ب��اءن��ا ل��رف��ع ق��درات��ه��م على 
م���واج���ه���ة وع������الج الأم������را�������س امل��زم��ن��ة 
وخ��ط��را على �سحة  ت�سكل حت��دي��ا  ال��ت��ي 
وال�سكر  القلب  اأم��را���س  مثل  مواطنينا 

وال�سرطان.

اأبنائهم  بتعليم  الأب���وي���ن  اه��ت��م��ام  مي��ث��ل 
ركيزة اأ�سا�سية للنجاح, وميكن للمدار�س 
واأول����ي����اء اأم������ور ال���ط���الب ال���ق���ي���ام ب���دور 
اأك��ر يف ه��ذا املجال مع توفر املزيد من 
الأن�سطة املدر�سية التي تعزز م�ساركتهم 
يف العملية التعليمية. وهدفنا هو اإ�سراك 
املدر�سية  الأن�����س��ط��ة  يف  الأ���س��ر  م��ن   %80

بحلول عام 1442 )2020(.
املزمع  »ارتقاء«,  برنامج  �سيت�سمن 
الأداء  موؤ�سرات  من  جمموعة  اإط��الق��ه, 
التي تقي�س مدى اإ�سراك املدار�س لأولياء 

الأمور يف عملية تعليم اأبنائهم.
و������س�����ن�����ق�����وم ب�����اإن�����������س�����اء جم���ال�������س 
لأول���ي���اء الأم����ور ي��ط��رح��ون م��ن خاللها 
التي  الق�سايا  ويناق�سون  اق��رتاح��ات��ه��م 
مت�س تعليم اأبنائهم, وندعم ذلك بتوفري 
وت��اأه��ي��ل��ه��م  للمعلمني  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج 
م��ن اأج���ل حتقيق ال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال مع 
اأول���ي���اء الأم�����ور, وزي����ادة ال��وع��ي باأهمية 
م�ساركتهم. كما �سنعمل على التعاون مع 
الربحي  غري  والقطاع  اخلا�س  القطاع 
يف تقدمي املزيد من الرامج والفعاليات 

املبتكرة لتعزيز ال�سراكة التعليمية.

ه��دف��ن��ا الرت����ق����اء مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات 
ال�سحية وجودتها, وغايتنا قطاع �سحي 
فعال وذو اأ�سلوب مبتكر, ُيوِجُد تناف�سية 
اخل��دم��ات,  مقدمي  ب��ني  اأكب�ر  و�سفافية 
والفاعلية  ال��ك��ف��اءة  حت�سني  م��ن  ومي��ّك��ن 
م�ستويات  كل  على  والإنتاجية  واجل��ودة 
ت��ق��دمي اخل���دم���ة, وي��ت��ي��ح خ���ي���ارات اأك��رث 

تنوعا للمواطنني.
ومن اأجل بلوغ هذا الهدف, �سننقل 
�سبكة من  اإل���ى  ت��ق��دمي اخل��دم��ات  مهمة 
ت��ت��ن��اف�����س فيما  ال�������س���رك���ات احل��ك��وم��ي��ة 
بينها م��ن ج��ه��ة, وم���ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 
تقدمي  على  العمل  يف  اأخ���رى  جهة  م��ن 
�سيمكننا  مما  ال�سحية,  اخلدمات  اأج��ود 
على  العام  القطاع  م�سوؤولية  تركيز  من 
واإي��ج��اد  وال��رق��اب��ي��ة,  التنظيمية  املهمات 
ذات  ال��ن��وع��ي��ة  التخ�س�سات  م��ن  امل��زي��د 
الأولوية يف اخلدمات ال�سحية, ومتكني 
اخلدمة  مقدم  اختيار  م��ن  امل�ستفيدين 

املالئم لحتياجاتهم.

• الرت�����ق�����اء مب���وؤ����س���ر راأ��������س امل����ال 
الج��ت��م��اع��ي م���ن امل���رت���ب���ة 26 اإل���ى 

املرتبة 10.
• زيادة متو�سط العمر املتوقع من 

74 اإلى 80 عاما.

من التزاماتنا:
»ارتقاء«..

دور أكبر لألسرة
في تعليم أبنائها

من التزاماتنا:
أسلوب مبتكر لصحة

ذات جودة عالية 
وفاعلية أكبر

من أهدافنا بحلول 
:)2030( 1452
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شخصيات أبنائنا 
بتطوير المنظومة 

التعليمية والتربوية 
بجميع مكوناتها

تطوير منظومة 
الخدمات االجتماعية 
لتكون أكثر كفاءة 
وتمكينا وعدالة، 

وتعظيم االستفادة 
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والوقود والكهرباء 
والماء
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اأهم  من  وقدراتهم  اأبنائنا  مهارات  تعّد 
و�سن�سعى  لدينا,  قيمة  واأكرثها  مواردنا 
اإل����ى حت��ق��ي��ق ال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����س��وى من 
ط���اق���ات���ه���م م�����ن خ������الل ت���ب���ن���ي ث��ق��اف��ة 
الفر�س  واإت��اح��ة  العمل,  مقابل  اجل���زاء 
ال��الزم��ة  امل���ه���ارات  واإك�����س��اب��ه��م  للجميع, 
حتقيق  نحو  ال�سعي  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي 
اأه����داف����ه����م.  ول��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذه ال���غ���اي���ة, 
توليد  على  القت�ساد  ق��درة  نعزز  �سوف 
فر�س عمل متنوعة, كما �سنفتح ف�سال 
واملواهب  الكفاءات  ا�ستقطاب  يف  جديدا 
تنمية  يف  والإ�سهام  معنا  للعمل  العاملية 

اقت�سادنا.

2.1.1 نتعلم لنعمل
�سنوا�سل ال�ستثمار يف التعليم والتدريب 
وت����زوي����د اأب���ن���ائ���ن���ا ب���امل���ع���ارف وامل����ه����ارات 
و�سيكون  امل�ستقبل.  ل��وظ��ائ��ف  ال��الزم��ة 
هدفنا اأن يح�سل كل طفل �سعودي, اأينما 
التعليم اجل��ي��د وف��ق  ف��ر���س  ع��ل��ى  ك���ان, 
اأكر  خيارات متنوعة, و�سيكون تركيزنا 
على مراحل التعليم املبكر, وعلى تاأهيل 
املدر�سني والقيادات الرتبوية وتدريبهم 

وتطوير املناهج الدرا�سية .
ك��م��ا ���س��ن��ع��زز ج��ه��ودن��ا يف م���واءم���ة 
خم����رج����ات امل���ن���ظ���وم���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ع 
احتياجات �سوق العمل, حيث مت اإطالق 
ال���ب���واب���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ع��م��ل »ط����اق����ات«, 
بكل  خا�سة  مهنية  جمال�س  و�سنوؤ�س�س 
قطاع تنموي تعنى بتحديد ما يحتاجه 
م���ن امل���ه���ارات وامل����ع����ارف, و���س��ن��ت��و���س��ع يف 
التنمية  عجلة  ل��دف��ع  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب 
البتعاث  فر�س  تركيز  مع  القت�سادية, 
ع��ل��ى امل���ج���الت ال��ت��ي ت��خ��دم الق��ت�����س��اد 
يف  ال��ن��وع��ّي��ة  التخ�س�سات  ويف  ال��وط��ن��ي 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ّي��ة امل��رم��وق��ة, و�سركز 
ويف  املتطورة  التقنيات  يف  البتكار  على 

ريادة الأعمال.

اإن املن�ساآت النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة 
اإذ  النمو القت�سادي,  اأهم حمركات  من 
تعمل على خلق الوظائف ودعم البتكار 
وت��ع��زي��ز ال�������س���ادرات. وت�����س��ه��م امل��ن�����س��اآت 
متدنّية  بن�سبة  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
م���ن ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل م��ق��ارن��ة 

بالقت�سادات املتقدمة.
توظيف  ف��ر���س  خلق  اإل���ى  �سن�سعى 
م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��م��واط��ن��ني يف ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 
اململكة ع��ن ط��ري��ق دع��م ري���ادة الأع��م��ال 
وب���رام���ج اخل�����س��خ�����س��ة وال���س��ت��ث��م��ار يف 

ال�سناعات اجلديدة.

بتاأ�سي�س  ق��م��ن��ا  ال�����س��دد,  ه���ذا  ويف 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن�����س��اآت ال�����س��غ��رية 
�سباب  ت�سجيع  و�سنوا�سل  واملتو�سطة, 
الأع���م���ال ع��ل��ى ال��ن��ج��اح م��ن خ���الل ���َس��ّن 
اأن��ظ��م��ة ول��وائ��ح اأف�����س��ل ومت��وي��ل اأي�سر 
و����س���راك���ات دول���ي���ة اأك����رث وح�����س��ة اأك���ر 
ل���ل�������س���رك���ات امل���ح���ل���ي���ة م����ن امل�������س���رتي���ات 
الأ�سر  و�سندعم  احلكومية.  واملناف�سات 
املنتجة التي اأتاحت لها و�سائل التوا�سل 
من  وا���س��ع��ة  ت�سويقية  فر�سا  احل��دي��ث��ة 
خالل ت�سهيل فر�س لتمويل امل�سروعات 
غري  القطاع  وحتفيز  ال�سغر,  متناهية 
ق���درات هذه  ب��ن��اء  للعمل على  ال��رب��ح��ي 

الأ�سر ومتويل مبادراتها.

2.1.3 ننمي فرصنا
للجميع,  ال��ف��ر���س  اق��ت�����س��ادن��ا  �سيمنح 
رج�����ال ون�������س���اء, ���س��غ��ارا وك����ب����ارا, لكي 
ي�سهموا باأف�سل ما لديهم من قدرات, 
الذي  امل�ستمر  التدريب  على  و�سركز 
يزود اأبناءنا باملهارات التي يحتاجونها, 
ا�ستفادة  اأق�سى  حتقيق  اإل��ى  و�سن�سعى 
من قدراتهم عر ت�سجيع ثقافة الأداء. 
ول��ت��ن�����س��ي��ق اجل���ه���ود يف حت��ق��ي��ق ذل���ك, 
الوظائف  توليد  »هيئة  بتاأ�سي�س  قمنا 

ومكافحة البطالة«.
ق��وت��ن��ا هو  ع���وام���ل  اأه�����م  اإن م���ن 
���س��ب��اب��ن��ا امل��ف��ع��م ب��احل��ي��وي��ة �ال��ن�����س��اط، 
وبخا�سة اإذا ما اأح�سّنا تنمية مهاراتهم 

وال�ستفادة منها.
ال��دول الأخ��رى التي  وعلى عك�س 
يف  �سكانها  ت��ق��دم  م��ن  القلق  ي�����س��اوره��ا 
ال�سعوديني  ن�سف  من  اأك��رث  اإن  ال�سن, 
تقل اأعمارهم عن 25 عاما, وي�سكل ذلك 
من  ا�ستثمارها  نح�سن  اأن  يجب  ميزة 
خالل توجيه طاقات �سبابنا نحو ريادة 
الأعمال واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.
ت��ع��د  ال�������س���ع���ودي���ة  امل��������راأة  اأن  ك���م���ا 
اإذ  ع��ن�����س��را مهما م��ن ع��ن��ا���س��ر ق��وت��ن��ا, 
اإجمايل  من   %50 على  يزيد  ما  ت�سكل 

عدد اخلريجني اجلامعيني. و�سن�ستمر 
طاقاتها  وا�ستثمار  مواهبها  تنمية  يف 
الفر�س  على  احل�سول  م��ن  ومتكينها 
يف  والإ�سهام  م�ستقبلها  لبناء  املنا�سبة 

تنمية جمتمعنا واقت�سادنا.
اأبناءنا من ذوي الإعاقة  و�سنمّكن 
م�����ن احل���������س����ول ع����ل����ى ف�����ر������س ع��م��ل 
ا�ستقالليتهم  ي�سمن  وتعليم  منا�سبة 
واندماجهم بو�سفهم عنا�سر فاعلة يف 
املجتمع, كما �سنمدهم بكل الت�سهيالت 
حتقيق  على  ت�ساعدهم  التي  والأدوات 

النجاح.

ل��ك��ي نحقق م��ع��دل ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي 
املن�سود بوترية اأ�سرع, �سن�سعى اإلى اإيجاد 
وذل��ك  املطلوبة  للكفاءات  ج��اذب��ة  بيئة 
من خالل ت�سهيل �سبل العي�س والعمل 
اإت��اح��ة  ذل���ك ع��ر  يف وط��ن��ن��ا, و�سنحقق 
ف��ر���س اأك����رث ل��غ��ري ال�����س��ع��ودي��ني منهم 
بتملك العقارات يف مناطق معينة, ورفع 
درج���ة ج���ودة احل��ي��اة وال�����س��م��اح بافتتاح 
واعتماد  الأجنبية,  امل��دار���س  من  املزيد 
التاأ�سريات  لإ�سدار  ومي�ّسر  فعال  نظام 

ورخ�س الإقامة.
اجلاذبة  البيئة  تهيئة  هو  هدفنا 
ال���ت���ي مي���ك���ن م����ن خ���الل���ه���ا ا���س��ت��ث��م��ار 
اأف�سل  وا�ستقطاب  الب�سرية  كفاءاتنا 
اأر�سنا,  على  للعي�س  العامل  يف  العقول 
وت���وف���ري ك���ل الإم���ك���ان���ات ال���ت���ي ميكن 
دفع  يف  ي�سهم  مبا  اإليها,  يحتاجوا  اأن 
ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وج������ذب امل����زي����د م��ن 

ال�ستثمارات.

�سن�سعى اإلى �سد الفجوة بني خمرجات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل وم���ت���ط���ل���ب���ات ���س��وق 
العمل, وتطوير التعليم العام وتوجيه 
ال���ط���الب ن��ح��و اخل����ي����ارات ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
الفر�سة  واإت���اح���ة  امل��ن��ا���س��ب��ة,  وامل��ه��ن��ي��ة 
لإعادة تاأهيلهم واملرونة يف التنقل بني 

خمتلف امل�سارات التعليمية.
خم�س  ت�����س��ب��ح  اأن  اإل����ى  ���س��ن��ه��دف 
جامعات �سعودية على الأقل من اأف�سل 
 1452 ع��ام  بحلول  دول��ي��ة  جامعة   200

.)2030(
و�سيتمكن طالبنا من اإحراز نتائج 
م��ت��ق��دم��ة م��ق��ارن��ة مب��ت��و���س��ط ال��ن��ت��ائ��ج 
ت�سنيف  ع��ل��ى  واحل�������س���ول  ال���دول���ي���ة 
للتح�سيل  العاملية  املوؤ�سرات  متقّدم يف 

التعليمي.
اإع����داد  خ���الل  م��ن  ذل���ك  �سنحقق 
على  ت��رك��ز  م��ت��ط��ورة  تعليمية  م��ن��اه��ج 
امل����ه����ارات الأ���س��ا���س��ي��ة ب���الإ����س���اف���ة اإل���ى 

اقتصاد مزدهر
2.1 اقتصاد مزدهر

فرصه مثمرة

2.1.2 ندعم
منشـآتنا الناشئة 

والصغيرة والمتوسطة 
واألسر المنتجة

2.1.4 نستقطب
الكفاءات التي

نحتاج إليها

من التزاماتنا:
تعليم يسهم

في دفع عجلة
االقتصاد

هدفنا أن يحصل
كل طفل سعودي 

أينما كان على فرص 
التعليم الجيد وفق 

خيارات متنوعة

العدد 181  |  01 شعبان 1437  |  08 مايو 2016 عدد خاص: رؤية 2030



ت��ط��وي��ر امل���واه���ب وب���ن���اء ال�����س��خ�����س��ي��ة, 
و���س��ن��ع��زز دور امل��ع��ل��م ون���رف���ع ت��اأه��ي��ل��ه, 
و���س��ن��ت��اب��ع م�����س��ت��وى ال���ت���ق���دم يف ه���ذا 
التي  املوؤ�سرات  نتائج  ونن�سر  اجلانب, 
ت��ق��ي�����س م�����س��ت��وى خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م 

ب�سكل �سنوي.
ك��م��ا ���س��ن��ع��م��ل م���ع امل��ت��خ�����س�����س��ني 
التعليم  خم��رج��ات  م���واءم���ة  ل�����س��م��ان 
ال���ع���ايل م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات ����س���وق ال��ع��م��ل, 
التي  اجل��ه��ات  م��ع  ال�سراكات  و�سنعقد 
ت���وف���ر ف���ر����س ال���ت���دري���ب ل��ل��خ��ري��ج��ني 
التي  املن�سات  ونن�سئ  ودول��ي��ا,  حملياً 
القطاعات  يف  الب�سرية  ب��امل��وارد  تعنى 
امل���خ���ت���ل���ف���ة م����ن اأج�������ل ت���ع���زي���ز ف��ر���س 

التدريب والتاأهيل.
و���س��ن��ع��م��ل ك���ذل���ك ع���ل���ى ت��ط��وي��ر 
م�سار  بكل  اخلا�سة  الوظيفية  املعايري 
خمرجات  متابعة  اأج��ل  وم��ن  تعليمي. 
�سنقوم  وحت�سينها,  وتقوميها  التعليم 
لر�سد  �ساملة  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  باإن�ساء 
من  ب���دءا  للطاّلب  ال��درا���س��ي��ة  امل�سرية 
امل��راح��ل  اإل���ى  امل��ب��ك��رة  التعليم  م��راح��ل 

املتقدمة.

ت�����س��ه��م امل��ن�����س��اآت ال�����س��غ��رية ب��ن�����س��ب��ة ل 
امل��ح��ل��ي  ال����ن����اجت  م����ن   )%20( ت���ت���ع���دى 
الإج�����م�����ايل م���ق���ارن���ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ال��ت��ي 
التي  امل��ت��ق��دم��ة  الق��ت�����س��ادات  حققتها 

ت�سل اإلى)%70(.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة 
ل���الرت���ق���اء مب�����س��ت��وى ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال, 
ل  اململكة  يف  ال�سغرية  املن�ساآت  اأن  اإل 
ت��زال تعاين م��ن تعقيد يف الإج���راءات 
و�سعف  وبطئها,  والإداري����ة  النظامية 
و�سعوبة  الكفاءات,  جذب  على  القدرة 
ل  اإذ  ال���ت���م���وي���ل,  ع���ل���ى  احل�������س���ول  يف 
تتعدى ن�سبة متويل املن�ساآت ال�سغرية 
الإجمايل  التمويل  واملتو�سطة 5% من 
باملعدلت  مقارنة  �سئيلة  ن�سبة  وه��ي 
تلك  م�ساعدة  اإل��ى  و�سن�سعى  العاملية, 
امل��ن�����س��اآت يف احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل 
وحث موؤ�س�ساتنا املالية على زيادة تلك 
ب��ح��ل��ول ع���ام 1452  اإل����ى %20  ال��ن�����س��ب��ة 

)2030( بعون اهلل.
للمن�ساآت  العامة  »الهيئة  �ست�سعى 
حديثا,   املن�ساأة  واملتو�سطة«,  ال�سغرية 
اإلى مراجعة الأنظمة واللوائح, واإزالة 
ال����ع����وائ����ق, وت�����س��ه��ي��ل احل�������س���ول ع��ل��ى 
واملبدعني  ال�سباب  التمويل, وم�ساعدة 

يف ت�سويق اأفكارهم ومنتجاتهم.
و�سن�سعى يف الوقت ذاته اإلى اإن�ساء 
املزيد من حا�سنات الأعمال وموؤ�س�سات 
املال اجلريء  راأ�س  التدريب و�سناديق 
املتخ�س�سة مل�ساعدة رواد الأعمال على 
ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م واب��ت��ك��ارات��ه��م, كما 
ال�سغرية  الوطنية  املن�ساآت  �سن�ساعد 
ع��ل��ى ت�����س��دي��ر م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا 
الت�سويق  دع��م  ط��ري��ق  ع��ن  وت�سويقها 
الإل����ك����رتوين وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل��ه��ات 

الدولية ذات العالقة.

من  البطالة  معدل  تخفي�س   •
11٫6% اإلى %7.

امل���ن�������س���اآت  م�����س��اه��م��ة  • ارت�����ف�����اع 
اإجمايل  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 

الناجت املحلي من 20% اإلى %35.
يف  امل����راأة  م�ساركة  ن�سبة  رف��ع   •

�سوق العمل من 22% اإلى%30.

من التزاماتنا:
دور أكبر للمنشآت 

الصغيرة

من أهدافنا
بحلول 1452 )2030(:

المرأة السعودية
عنصر مهم من عناصر قوتنا

وسنستمر في تنمية مواهبها
واستثمار طاقاتها وتمكينها

من الحصول على الفرص المناسبة
لبناء مستقبلها واإلسهام

في تنمية مجتمعنا واقتصادنا
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مقومات  اأه��م  من  اقت�سادنا  تنويع  اإن 
ا���س��ت��دام��ت��ه, ورغ����م اأن ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
لقت�سادنا,  اأ���س��ا���س��ي��ة  دع��ام��ة  مي��ث��الن 
يف  ال�ستثمار  يف  التو�سع  بداأنا  اأننا  اإل 
اأمامنا  اأن  ون���درك  اإ�سافية,  قطاعات 

حتديات كبرية ون�سعى اإلى تخطيها.
القت�ساد  من��و  متو�سط  بلغ  لقد 
املا�سية  �سنة   25 ال����  خ���الل  ال�����س��ع��ودي 
اأك����رث م���ن 4% ���س��ن��وي��ا, مم���ا اأ���س��ه��م يف 
توفري ماليني الوظائف, ويعد وطننا,  
اق��ت�����س��ادا  اأق�����وى 20  ب��ف�����س��ل اهلل, م���ن 
طموحنا  اأن  اإل  ال��ع��امل,  م�ستوى  على 
مكانة  ن��ت��ب��واأ  اأن  اإل���ى  و�سن�سعى  اأك���ر, 
اأكرث تقدما بحلول عام 1452 )2030(, 
ب���ال���رغ���م م���ن ال���ت���ب���اط���وؤ الق��ت�����س��ادي 
العاملي والأثر املتوقع من الإ�سالحات 
ال�سنوات  خالل  اقت�سادنا  يف  الهيكلية 

القليلة القادمة.
وهذا �سيتطلب منا ال�ستفادة من 
تنويع  اأج��ل  م��ن  وا�ستثمارها  م��واردن��ا 
قطاعاتنا  اإمكانات  واإطالق  القت�ساد, 
الواعدة, وتخ�سي�س عدد  القت�سادية 

من اخلدمات احلكومية.

الأ���س��ول  تخ�سي�س  يف  ال���س��ت��م��رار  اإن 
امل��م��ل��وك��ة ل���ل���دول���ة وم��ن��ه��ا ال�����س��رك��ات 
الأخ��رى  والأ�سول  والأرا���س��ي  الرائدة 
اإ���س��اف��ي��ة  ع��وائ��د  اأن يحقق  ���س��اأن��ه  م��ن 
�سينتج  مم���ا  ل��الق��ت�����س��اد,  وم��ت��ن��وع��ة 
و�سيوؤدي  النقدية  م��واردن��ا  زي���ادة  عنه 
اأث��ر  اإح�����داث  اإل���ى  ا���س��ت��ث��م��اره��ا بحكمة 
و�سيتيح  الطويل,  امل��دى  على  اإيجابي 
التي  ال�ستثمارية  الأدوات  تنمية  ذلك 
منتلكها وتطويرها, وبخا�سة �سندوق 
ال����س���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة ال�����ذي ن��ه��دف 
�سيادي  ���س��ن��دوق  اأك���ر  ي�سبح  اأن  اإل���ى 
ملكية  نقل  بعد  ال��ع��امل  يف  ا�ستثماري 
»اأرام���ك���و« اإل��ي��ه, و���س��ن��زي��د م��ن فاعلية 
ع��وائ��د  م��ن  ونح�سن  ال�����س��ن��دوق  اإدارة 
ا���س��ت��ث��م��ارات��ه ون���رف���ع اإي����رادات����ن����ا غري 
النفطية, كما �سنعزز دور ال�سندوق يف 

تنويع اقت�سادنا.
ال�ستثمارات  ���س��ن��دوق  ي��ك��ون  ل��ن 
بل  اخل��ا���س,  للقطاع  مناف�سا  ال��ع��ام��ة 
بع�س  ف��ع��ال لإط���الق  �سيكون حم��رك��ا 
القطاعات ال�سرتاتيجية التي تتطلب 
ذلك  و�سي�سهم  اأم��وال �سخمة,  روؤو���س 
و���س��رك��ات  ج��دي��دة  ق��ط��اع��ات  تنمية  يف 

وطنية رائدة.
الريادية  مكانتنا  م��ن  وان��ط��الق��ا 
اإل��ى  �سن�سعى  ال��ت��اري��خ��ي��ة,  وع��الق��ات��ن��ا 
الأم��د مع  �سراكات طويلة  الدخول يف 
اأجل  من  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول 

التبادل التجاري ونقل املعرفة.
ن�ستفيد  اأن  يف  روؤي��ت��ن��ا  تتلخ�س 

واأن  بفاعلية  ال�ستثمارية  قدراتنا  من 
الكرى  العاملية  ال�سركات  يف  ن�ستثمر 
جميع  م��ن  النا�سئة  التقنية  و�سركات 
اأنحاء العامل, و�سن�سبح, باإذن اهلل, روادا 
يف اإدارة الأ�سول والتمويل وال�ستثمار. 
مالية  �سوق  بناء  ال���دور  ه��ذا  ويتطلب 
مبا  ال��ع��امل,  ع��ل��ى  ومنفتحة  متقدمة 
ي��ت��ي��ح ف���ر����س مت���وي���ل اأك�����ر وي��ن�����ّس��ط 

الدورة القت�سادية وال�ستثمارية.
طرح  �سن�سهل  ال�����س��دد,  ه��ذا  ويف   
اأ���س��ه��م ال�����س��رك��ات ال�����س��ع��ودي��ة, ون���درج 
بع�س ال�����س��رك��ات امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة يف 
ال�سوق املالية, ومنها اأرامكو, و�سن�ستمر 

يف ت�سهيل �سبل ال�ستثمار والتداول.
اأ���س��واق  تعميق  �سيتطلب  ه��ذا  ك��ل 
الّدين,  �سوق  دور  وتعزيز  لدينا,  امل��ال 

وفتح املجال اأمام �سوق امل�ستقات.

ون�سعى  ال���واع���دة  ال��ق��ط��اع��ات  �سندعم 
لإجن����اح����ه����ا ل���ت���ك���ون دع����ام����ة ج���دي���دة 
لق��ت�����س��ادن��ا. ف��ف��ي ق���ط���اع ال��ت�����س��ن��ي��ع, 
الطاقة  قطاعات  توطني  على  �سنعمل 

املتجددة واملعدات ال�سناعية.
ويف ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة وال��رتف��ي��ه, 
���س��ن��ط��ّور م��واق��ع ���س��ي��اح��ي��ة وف���ق اأع��ل��ى 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة, ون��ي�����س��ر اإج������راءات 
اإ�����س����دار ال���ت���اأ����س���ريات ل����ل����زوار, ون��ه��ي��ئ 
امل�������واق�������ع ال����ت����اري����خ����ي����ة وال�����رتاث�����ي�����ة 

وتطويرها.
ويف قطاع تقنية املعلومات, �سنعزز 
الرقمي  القت�ساد  يف  ا�ستثماراتنا  من 

لنتبواأ مكانة متقدمة يف هذا القطاع.
�سن�سجع  ال���ت���ع���دي���ن,  ق���ط���اع  ويف 
ال���ت���ن���ق���ي���ب ع�����ن ال�����������رثوات امل���ع���دن���ي���ة 
يف  �سن�ستمر  ك��م��ا  م��ن��ه��ا,  وال���س��ت��ف��ادة 
ونعمل  وال��غ��از,  النفط  ق��ط��اع  ت��وط��ني 
ع��ل��ى م�����س��اع��ف��ة اإن���ت���اج���ن���ا م���ن ال��غ��از 
واإن�ساء �سبكة وطنية للتو�سع يف اأن�سطة 
توزيعه, وبناء مدينة ل�سناعة الطاقة.

ريادتنا  توظيف  على  �سنعمل  كما 
يف  اكت�سبناها  التي  وخراتنا  العاملية 
ق��ط��اع��ي ال��ن��ف��ط وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
اأخرى  قطاعات  تنمية  يف  وا�ستثمارها 

مكملة وتطويرها.

ولذلك  اخل��ا���س,  القطاع  ب��دور  نوؤمن 
اأج��ل  م��ن  ال�ستثمار  اأب���واب  ل��ه  �سنفتح 
ت�سجيع البتكار واملناف�سة, و�سنزيل كل 
العوائق التي حتد من قيامه بدور اأكر 
يف التنمية, و�سنوا�سل تطوير وتفعيل 
املنظومة الت�سريعية املتعلقة بالأ�سواق 
للم�ستثمرين  ي�سهل  مب��ا  والأع���م���ال, 
لتمّلك  اأك��ر  فر�س  اخلا�س  وللقطاع 
ال�سحة  ق��ط��اع��ي  يف  اخل���دم���ات  بع�س 

والتعليم وغريهما.
دور  اإل���������ى حت�����وي�����ل  و����س���ن�������س���ع���ى 

استثمار فاعل
2.2 اقتصاد مزدهر

استثماره فاعل

2.2.1 نعظم
قدراتنـا االسـتثمارية

2.2.2 نطلق
قطاعاتنا الواعدة

2.2.3 نخصص
خدماتنا الحكومية
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احلكومة من »مقدم اأو مزود للخدمة« 
اإل�����ى »م��ن��ظ��م وم���راق���ب ل��ل��ق��ط��اع��ات«, 
للرقابة  ال���الزم���ة  ال���ق���درات  و�سنهيئ 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اخل���دم���ات يف اأج��ه��زت��ن��ا 

املعنية.
وحيث اإن القطاع اخلا�س ي�ساهم 
اإج���م���ايل  يف   %40 م����ن  ب����اأق����ل  ح���ال���ي���ا 
زي���ادة  ع��ل��ى  ف�سنعمل  امل��ح��ل��ي,  ال���ن���اجت 
ال�ستثمار  ت�سجيع  عر  امل�ساهمة  هذه 
ال�سحة  قطاعات  يف  والأجنبي  املحلي 
واخلدمات البلدية والإ�سكان والتمويل 
كل  يخ�سع  و�سوف  وغريها,  والطاقة 

ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة.

يعد وطننا من اأكرث الدول اإنفاقا 
يف املجال الع�سكري حيث كنا يف املركز 
 .)2015(  1437 ع���ام  يف  ع��امل��ي��ا  ال��ث��ال��ث 
غ��ري اأن اأق��ل م��ن 2% م��ن ه��ذا الإن��ف��اق 
ينتج حمليا, ويقت�سر قطاع ال�سناعات 
ال��ع�����س��ك��ري��ة امل���ح���ل���ي ع���ل���ى 7 ���س��رك��ات 

ومركزي اأبحاث فقط.
اإن ه��دف��ن��ا ه���و ت��وط��ني م���ا ي��زي��د 
على 50% من الإنفاق الع�سكري بحلول 

1452 )2030( باإذن اهلل.
ول���ق���د ان��ط��ل��ق��ن��ا ف���ع���ال, ف���ب���داأن���ا 
ب�����ت��ط��وي��ر ب��ع�����س ال�������س���ن���اع���ات الأق�����ل 
ت��ع��ق��ي��دا م���ن ق��ط��ع غ���ي���ار وم���درع���ات 
اأن  اإلى  امل�سار  هذا  و�سنوا�سل  وذخائر, 
و�سنو�سع  معظمها,  توطني  اإل��ى  ن�سل 
لت�سمل  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  دائ�����رة 
ال�سناعات الأكرث تعقيدا مثل �سناعة 
الطريان الع�سكري, و�سنبني منظومة 
وال�����س��ن��اع��ات  اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة 
امل�ساندة مبا ي�سهم يف حت�سني م�ستوى 
ت�سدير  م��ن  وي��ع��زز  ال��ذات��ي  اكتفائنا 
املنطقة  ل����دول  ال��ع�����س��ك��ري��ة  منتجاتنا 

وغريها من الدول.
من  ذل���ك  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  و�سنعمل 
و�سراكات  مبا�سرة  ا�ستثمارات  خ��الل 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع ال�����س��رك��ات ال��رائ��دة 
يف ه���ذا ال��ق��ط��اع ب��ه��دف ن��ق��ل امل��ع��رف��ة 
وال���ت���ق���ن���ي���ة وت�����وط�����ني اخل����������رات يف 
والبحث  وال�سيانة  الت�سنيع  جم��الت 
وال���ت���ط���وي���ر, ك���م���ا ���س��ن��ق��ي��م جم��م��ع��ات 
ت�سم  ومتكاملة  متخ�س�سة  �سناعية 
الأن�����س��ط��ة ال��رئ��ي�����س��ة يف ه����ذا امل��ج��ال, 

اإن الأثر الإيجابي لتوطني ال�سناعات 
الع�سكرية ل يقت�سر على توفري جزء 
م���ن الإن���ف���اق ال��ع�����س��ك��ري ف��ح�����س��ب, بل 
اأن�����س��ط��ة �سناعية  اإي���ج���اد  اإل���ى  ي��ت��ع��داه 
ال�سناعية  كاملعدات  م�ساندة  وخدمات 
والت�������س���الت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات مما 
يف  نوعية  عمل  ف��ر���س  خلق  يف  ي�سهم 

القت�ساد الوطني.

ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ت����دري����ب امل���واط���ن���ني 
وتاأهيلهم للعمل يف هذه ال�سناعات.

اأنعم اهلل على وطننا مبقدرات معدنية 
ك���الأمل���ن���ي���وم وال���ف���و����س���ف���ات وال���ذه���ب 
وقد  وغريها.  واليورانيوم  والنحا�س 
جرى العمل على تطوير هذا القطاع 
وتاأهيله لي�ساهم يف الوفاء باحتياجات 
ال�����س��ن��اع��ات وال�������س���وق ال��وط��ن��ي��ة من 
اأن م�ساهمة هذا  املوارد املعدنية, غري 
ال��ق��ط��اع يف ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج��م��ايل 
امل��اأم��ول. لذلك, �سنوجه  ت��زال دون  ل 
ج��ه��ودن��ا ن��ح��و ت��ط��وي��ر ه����ذا ال��ق��ط��اع 
ال��ن��اجت  يف  م�ساهمته  ورف����ع  احل��ي��وي 
ريال,  مليار   97 اإل��ى  الإجمايل  املحلي 
ب���اإذن اهلل, وزي���ادة ع��دد ف��ر���س العمل 
عمل  فر�سة  األ���ف   90 اإل���ى  القطاع  يف 

بحلول العام 1442 )2020(.
ب��اإج��راء  ���س��ن��ق��وم  ذل���ك,  ولتحقيق 
ع����دد م���ن الإ�����س����الح����ات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة يف 
ه�������ذا ال����ق����ط����اع واإط�����������الق جم���م���وع���ة 
امل�����س��روع��ات, مب��ا يف ذل���ك تكثيف  م��ن 
القطاع  ا�ستثمار  وت�سهيل  ال�ستك�ساف 
اخل����ا�����س يف ه�����ذا امل����ج����ال وم���راج���ع���ة 
وبناء  ال�ستخراج,  تراخي�س  اإج���راءات 
ن��ظ��ام ب��ي��ان��ات م��ت��ك��ام��ل ح���ول م��ق��درات 

التحتية  البنى  يف  وال�ستثمار  اململكة, 
وتاأ�سي�س  ال��ت��م��وي��ل  اأ���س��ال��ي��ب  وت��ط��وي��ر 
مراكز التميز لدعم م�سروعات القطاع, 
ك���م���ا ���س��ن��ن��ف��ذ ع������ددا م����ن امل�������س���روع���ات 
بال�سراكة مع القطاع اخلا�س, و�سنعمل 
واإن��ت��اج��ي��ة  تناف�سية  رف���ع  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 
من  جمموعة  ع��ر  الوطنية  �سركاتنا 
ال�����س��راك��ات ال��دول��ي��ة ل��ت�����س��اه��م يف منو 

القطاع وتوطني املعرفة واخلرات.

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن مت��ت��ع��ن��ا مب��ق��وم��ات 
ق���وي���ة يف جم����ال ال���ط���اق���ة ال�����س��م�����س��ي��ة 
اأننا ل منلك, حتى  اإل  ال��ري��اح,  وطاقة 
الطاقة  الآن, قطاعا مناف�سا يف جمال 

املتجددة.
اأن  املتوقع  من  نف�سه,  الوقت  ويف 
املحلي  ال���س��ت��ه��الك  م�����س��ت��وى  ي��رت��ف��ع 
ل��ل��ط��اق��ة ث��الث��ة اأ���س��ع��اف ب��ح��ل��ول ع��ام 

.)2030( 1452
اإ�����س����اف����ة 9.5  ل���ذل���ك ن�����س��ت��ه��دف 
ج��ي��ج��اوات م��ن ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة اإل��ى 
الإن����ت����اج امل��ح��ل��ي ك��م��رح��ل��ة اأول������ى, كما 
ن�����س��ت��ه��دف ت���وط���ني ن�����س��ب��ة ك���ب���رية من 
���س��ل�����س��ل��ة ق��ي��م��ة ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة يف 
اق���ت�������س���ادن���ا, وت�����س��م��ل ت��ل��ك ال�����س��ل�����س��ل��ة 
والت�سنيع  والتطوير  البحث  خطوات 

وغريها.
من���ت���ل���ك ك����ل امل����ق����وم����ات ل��ل��ن��ج��اح 

يف جم����ال ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة, اب���ت���داء 
م�������ن امل��������دخ��������الت م�����ث�����ل ال�������س���ي���ل���ي���ك���ا 
متتلكه  مبا  وانتهاء  والبرتوكيماويات, 
خرة  من  الرائدة  ال�سعودية  �سركاتنا 
املختلفة,  الطاقة  اأ�سكال  اإنتاج  قوية يف 
وتنظيميا  قانونيا  اإطارا  �سن�سع  لذلك 
ي�������س���م���ح ل���ل���ق���ط���اع اخل�����ا������س ب��امل��ل��ك��ي��ة 
املتجددة,  الطاقة  وال�ستثمار يف قطاع 
ونوفر التمويل الالزم من خالل عقد 
�سراكات بني القطاعني العام واخلا�س 
املزيد من  لتحقيق  ال�سناعة  يف جمال 
التقدم يف هذه ال�سناعة وتكوين قاعدة 

من املهارات التي حتتاج اإليها.
تناف�سية  �سمان  �سنتولى  واأخ��ريا, 
����س���وق ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة م����ن خ���الل 
حت���ري���ر ����س���وق امل���ح���روق���ات ت��دري��ج��ي��ا, 
للطاقة  �سلمان  امللك  مبادرة  و�سنطرح 

املتجددة.

• ارتفاع حجم اقت�سادنا وانتقاله 
اإل��ى امل��رات��ب ال��� 15  من املرتبة 19 

الأولى على م�ستوى العامل.
يف  املحلي  املحتوى  ن�سبة  رف��ع   •
اإلى  والغاز من %40  النفط  قطاع 

.%75
���س��ن��دوق  اأ�����س����ول  ق��ي��م��ة  • رف����ع 
ال����س���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة م���ن 600 
م����ل����ي����ار اإل��������ى م�����ا ي����زي����د ع����ل����ى 7 

تريليونات ريال �سعودي.

من التزاماتنا:
توطين الصناعات 

من التزاماتنا:العسكرية
تنمية قطاع التعدين 

وزيادة مساهمته
في االقتصاد الوطني

من التزاماتنا:
سوق للطاقة

المتجددة

من أهدافنا بحلول 
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اإن الن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة والأع��م��ال 
���س��ي��م��ك��ن��ن��ا م���ن ال��ن��م��و وامل��ن��اف�����س��ة مع 
و�سي�ساعدنا  امل��ت��ق��دم��ة,  الق��ت�����س��ادات 

على زيادة اإنتاجيتنا.
الأع��م��ال,  بيئة  حت�سني  على  �سنعمل 
وتاأ�سي�س  القت�سادية,  املدن  واإع��ادة هيكلة 
ة, وحترير �سوق الطاقة مبا  مناطق خا�سّ

ي�سهم يف رفع تناف�سيته.

العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  �سنزيد 
تدفق  ت�سهيل  و���س��ن��وا���س��ل  واخل���ا����س, 
ا���س��ت��ث��م��ارات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ون��رف��ع 
القدرات  و�سنهيئ  التناف�سية,  م�ستوى 
ال����الزم����ة ل���رف���ع م�����س��ت��وى اخل���دم���ات 
امل���ق���دم���ة, و���س��ن��ن�����س��ق م����ع ال�����س��ل��ط��ات 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ل��ت��ع��دي��ل الأن���ظ���م���ة ذات 
ورف��ع  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  بت�سهيل  ال��ع��الق��ة 

كفاءة اإنفاذ العقود.
من���ت���ل���ك ك����ل امل����ق����وم����ات ل��ل��ن��ج��اح 
يف جم����ال ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة, اب��ت��داء 
م������ن امل�������دخ�������الت م����ث����ل ال�������س���ي���ل���ي���ك���ا 
والبرتوكيماويات, وانتهاء مبا متتلكه 
خرة  من  الرائدة  ال�سعودية  �سركاتنا 
قوية يف اإنتاج اأ�سكال الطاقة املختلفة, 
اإطارا قانونيا وتنظيميا  لذلك �سن�سع 
ي�����س��م��ح ل���ل���ق���ط���اع اخل����ا�����س ب��امل��ل��ك��ي��ة 
وال�ستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة, 
ونوفر التمويل الالزم من خالل عقد 
�سراكات بني القطاعني العام واخلا�س 
يف جم����ال ال�����س��ن��اع��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق امل��زي��د 
وتكوين  ال�سناعة  ه��ذه  يف  التقدم  من 

قاعدة من املهارات التي حتتاج اإليها.
تناف�سية  �سنتولى �سمان  واأخ��ريا, 
����س���وق ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة م���ن خ��الل 
حت��ري��ر ���س��وق امل���ح���روق���ات ت��دري��ج��ي��ا, 
و�سنطرح »مبادرة امللك �سلمان للطاقة 

املتجددة«.

• ارتفاع حجم اقت�سادنا وانتقاله 
ال��� 15  املراتب  اإل��ى  املرتبة 19  من 

الأولى على م�ستوى العامل.
يف  املحلي  املحتوى  ن�سبة  رفع   •
اإلى  قطاع النفط والغاز من %40 

.%75
���س��ن��دوق  اأ����س���ول  ق��ي��م��ة  • رف����ع 

ال���ت���ي مت  امل�����دن الق���ت�������س���ادي���ة  اأن  ن�����درك 
الإع�����الن ع��ن��ه��ا خ���الل ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي مل 
حت��ق��ق امل���رج���و م��ن��ه��ا, وق���د ت��وق��ف العمل 
يف ع���دد م��ن��ه��ا, وت���واج���ه اأغ��ل��ب��ه��ا حت��دي��ات 

حقيقية تهدد ا�ستمراريتها.
وع��م��ل��ن��ا ع��ل��ى اإع������ادة ه��ي��ك��ل��ة م��دي��ن��ة 
جازان القت�سادية لتحقيق قيمة م�سافة 
لالقت�ساد عر التعاون مع �سركة اأرامكو. 
القت�سادية  امل��دن  بع�س  لإنقاذ  و�سن�سعى 
الالزمة,  املقومات  متتلك  التي  الأخ���رى, 
املالكة  ال�����س��رك��ات  م��ع  للعمل  ال�سعي  ع��ر 
ل��ه��ذه امل����دن ع��ل��ى اإ����س���الح و���س��ع��ه��ا, ونقل 
و�سيعتمد  اإل��ي��ه��ا,  احليوية  املن�ساآت  بع�س 
ذل���ك ع��ل��ى م���دى ج��اه��زي��ة ت��ل��ك ال�سركات 
ل��ل��ت��ع��اون م��ع احل��ك��وم��ة. ون��ه��دف اإل����ى اأن 
تتمكن هذه املدن من الإ�سهام يف دفع عجلة 
ال�ستثمارات  وج��ذب  القت�سادية  التنمية 
الوطنية  وامل���واه���ب  وال���ك���ف���اءات  ال��ن��وع��ي��ة 

والعاملية ح�سب اأولوياتنا الوطنية.

مواقع  يف  خا�سة  مناطق  بتاأ�سي�س  �سنبداأ 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة.  م���ق���وم���ات  وذات  م��ن��اف�����س��ة 
و���س��ن��ع��ت��م��د ع��ل��ى امل���زاي���ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة لكل 
مناطق  تاأ�سي�س  ج��دوى  للنظر يف  منطقة 
املناطق  ومنها  واع����دة,  لقطاعات  خا�سة 
اللوج�ستية وال�سياحية وال�سناعية واملالية 
ه��ذه  و�ستتمتع  اأول��وي��ات��ن��ا.  م��ن  وغ��ريه��ا 
و�سيكون  خا�سة,  ولوائح  باأنظمة  املناطق 
من �ساأن ذلك تعزيز ال�ستثمارات النوعية.

الدعم  منظومة  كفاءة  رف��ع  اإل��ى  �سنتوجه 
احل��ك��وم��ي ع���ر ت��ع��ظ��ي��م ال����س���ت���ف���ادة منه 
املواطنني  م��ن  مل�ستحقيه  توجيهه  ب��اإع��ادة 

والقطاعات القت�سادية.
ف��ن��ح��ن ن������درك, ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال, 
وا���س��ح��ة  م��ع��اي��ري  دون  ال���دع���م  ت���وف���ر  اأن 
حّدت  التي  الأ�سباب  اأهم  من  لال�ستحقاق 

من تناف�سية قطاع الطاقة.
وع��ل��ي��ه, ف����اإن اع��ت��م��اد اأ���س��ع��ار ال�����س��وق 
على  الأ�سا�سية  �سركات اخلدمات  �ست�سجع 
اإنتاجيتها وتناف�سيتها وتنويع مزيج  زيادة 
على  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الطاقة 

املدى الطويل.

)يتبع يف �سفحة 23-22(

ال����س���ت���ث���م���ارات ال���ع���ام���ة م���ن 600 
م����ل����ي����ار اإل��������ى م�����ا ي����زي����د ع����ل����ى 7 

تريليونات ريال �سعودي.

والأع����م����ال  ال���ت���ج���ارة  ع���ل���ى  الن���ف���ت���اح  اإن 
���س��ي��م��ك��ن��ن��ا م�����ن ال���ن���م���و وامل���ن���اف�������س���ة م��ع 
على  و�سي�ساعدنا  املتقدمة,  الق��ت�����س��ادات 
زيادة اإنتاجيتنا. �سنعمل على حت�سني بيئة 
املدن القت�سادية,  واإع��ادة هيكلة  الأعمال, 
�سوق  وحت��ري��ر  خ��ا���س��ة,  مناطق  وتاأ�سي�س 

الطاقة مبا ي�سهم يف رفع تناف�سيته.

���س��ن��زي��د ال�����س��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 
واخل�����ا������س, و����س���ن���وا����س���ل ت�����س��ه��ي��ل ت��دف��ق 
ا�ستثمارات القطاع اخلا�س ونرفع م�ستوى 
ال��الزم��ة  ال���ق���درات  و�سنهيئ  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة, 
لرفع م�ستوى اخلدمات املقدمة, و�سنن�سق 
مع ال�سلطات الت�سريعية لتعديل الأنظمة 
ورف��ع  العمل  بيئة  بت�سهيل  ال��ع��الق��ة  ذات 

كفاءة اإنفاذ العقود.
ك���م���ا ���س��ن��ق��وم ب��ا���س��ت��ث��م��ار الأ�����س����ول 
ال���ع���ق���اري���ة امل���م���ل���وك���ة ل���ل���دول���ة يف م���واق���ع 
احليوية  املواقع  ونخ�س�س  ا�سرتاتيجية, 
والأ����س���واق  التعليمية  للمن�ساآت  امل���دن  يف 
واملراكز الرتفيهية, و�سنخ�س�س م�ساحات 
ك����ب����رية ع���ل���ى ����س���واط���ئ���ن���ا ل���ل���م�������س���روع���ات 
املنا�سبة  الأرا�سي  و�سنخ�س�س  ال�سياحية, 

للم�سروعات ال�سناعية.
و����س���ن���م���ك���ن ال����ب����ن����وك وغ�����ريه�����ا م��ن 
املالية  منتجاتها  م��واءم��ة  م��ن  املوؤ�س�سات 
والتي  قطاع,  كل  احتياجات  مع  لتتنا�سب 
املخ�س�سة  امل��ال��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ب��ني  ت����رتاوح 
امل��الئ��م  وال��دع��م  ال�سخمة,  للم�سروعات 
وغريها  ال�سغرية,  الأع��م��ال  لحتياجات 

من املنتجات.
و����س���ن�������س���ه���ل ون���������س����رع ع���م���ل���ي���ة م��ن��ح 
و�سيكون  الأع��م��ال,  لأ���س��ح��اب  الرتاخي�س 
املرجعية  ه��و  للم�سروعات  التنموي  الأث���ر 
تطبيق  على  و�سن�سدد  ذل���ك.  يف  والأ���س��ا���س 
وجت��اري��ا,  قانونيا  املتبعة  العاملية  امل��ع��اي��ري 
على  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  م�سجعة  ب��ي��ئ��ة  و���س��ن��ه��ي��ئ 
الأفراد  �سن�سهل حركة  كما  الطويل.  املدى 
والب�سائع, مبا يجعل التنقل والإقامة اأكرث 
�سهولة وي�سرا, و�سن�سهل اإجراءات اجلمارك 

يف املنافذ كافة لتحقيق هذا الهدف.
هدفنا  �سيتحقق  ذل��ك,  لكل  ونتيجة 
املتمثل يف اإيجاد بيئة جاذبة للم�ستثمرين 
املحليني والدوليني على حد �سواء, وتعزيز 

ثقتهم باقت�سادنا.

تنافسية 
جاذبة

2.3 اقتصاد مزدهر
تنافسية جاذبة

2.3.2 نعيد تأهيل 
المدن االقتصادية

2.3.1 نحسن
بيئة األعمال

من أهدافنا بحلول 
:)2030( 1452

2.3 اقتصاد مزدهر
تنافسية جاذبة

2.3.1 نحسن
بيئة األعمال

2.3.4 نرفع تنافسية 
قطاع الطاقة

2.3.3 نؤسس
مناطق خاصة
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من أهدافنا:
رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع
النفط والغاز من 40% إلى 75% ورفع قيمة
أصول صندوق االستثمارات العامة من ٦٠٠ مليار
إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي



للمواطن والمواطنة..
جودة حياة واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي

وخدمات متطورة

للعاملين في القطاع الحكومي..
نمكنكم من الحصول على برامج تدريبية

لمستقبل مهني يتيح لكم المشاركة في بناء وطنكم..
وسيكون تقييمكم معتمدا على األداء

ألصحاب األعمال والشركات..
بيئة جاذبة واقتصاد متنوع مزدهر

يمكن االستثمار فيه على المدى الطويل

للمقيمين.. أنتم شركاء البناء..
إتاحة فرص العمل واالستثمار وتوفير األنشطة

والبرامج الثقافية والترفيهية

للحجاج والمعتمرين والزوار..
توفير راحة أكبر لكم أثناء سفركم واقامتكم

وتحسين الخدمات وتطويرها، وإقامة المرافق الالزمة
ألداء مناسككم واالستفادة من أوقاتكم

للمستثمرين الدوليين..
توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة وطويلة المدى

وإتاحة فرص منافسة تسـهم في فتح آفاق استثمارية جديدة
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ألجلكم
وضعنا رؤيتنا..

فكونوا عونا لنا
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مركز الملك عبداهلل المالي:
سنعمل على تحويل المركز إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات 

تنافسية، ومن ذلك أن يكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول 
ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة

عن طريق قطار، وسنعمل على خلق بيئة متكاملة ومناسبة وجاذبة 
للعيش والعمل في المركز. وسيكون المركز مقرا لصندوق

االستثمارات العامة، أكبر صندوق سيادي في العالم
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ل����ذل����ك ����س���ن���ق���وم ب���ت���ح���دي���د م��ع��اي��ري 
وا�����س����ح����ة ل����ل����دع����م, م���ب���ن���ي���ة ع���ل���ى ن�����س��ج 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة وق���درت���ه���ا على 
الفعلية  وحاجتها  ودوليا  حمليا  املناف�سة 
���س��ل��ب��ا ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ري  ال����دع����م, دون  اإل������ى 

القطاعات الواعدة وال�سرتاتيجية.

من التزاماتنا..
إعادة هيكلة مركز 

الملك عبد اهلل المالي
عبداهلل  امللك  مركز  بناء  على  العمل  ب��داأ 
امل��ا���س��ي, دون  ال��ري��ا���س يف العقد  امل���ايل يف 
كان  حيث  القت�سادية,  اجل���دوى  م��راع��اة 
وبيعها  الأرا���س��ي  تطوير  له  املخطط  من 
اإل  امل��ال والأع��م��ال,  مل�ستثمرين يف قطاعي 
اأن هذا املنهج مل ينجح وق��ررت الدولة يف 
حينه اأن تاأخذ على عاتقها بناء املركز ومن 

ثم تاأجريه.
كما اأن البدء يف بناء املركز و ت�سليمه 
كبرياً  ارت��ف��اع��اً  �سبب  واح���دة  مرحلة  على 
يف  والتاأخر  لالإن�ساء,  الفعلية  التكلفة  يف 
معرو�س  عنه  و�سينتج  التنفيذ,  اك��ت��م��ال 
مكتبي كبري يفوق احلاجة الفعلية ملدينة 
ومن  ال��ق��ادم��ة,  الع�سر  لل�سنوات  الريا�س 
املتوقع اأن يوؤدي ذلك اإلى ا�ستحالة تاأجري 
ثالثة  اإل��ى  و�سلت  والتي  املبنية  امل�ساحات 
م��الي��ني م��رت م��رب��ع ب��اأ���س��ع��ار م��ق��ب��ول��ة, اأو 
معقولة  اإ�سغال  ن�سبة  اإل��ى  الو�سول  حتى 

حتقق عوائد جمدية.
وعليه, فقد قمنا مبراجعة اجلدوى 
الق��ت�����س��ادي��ة ل��ل��م��رك��ز؛ م���ا ت��ط��ل��ب اإع����ادة 
�سياغة ا�سرتاتيجيته بغر�س تعزيز فر�س 
املركز  حتويل  على  �سنعمل  حيث  جناحه, 
واإج���راءات  لوائح  ذات  خا�سة  منطقة  اإل��ى 
ي��ك��ون منطقة  اأن  ذل����ك  وم����ن  ت��ن��اف�����س��ي��ة, 
الدخول ومربوطة  تاأ�سريات  م�ستثناة من 
ب�����س��ال��ة ال���و����س���ول يف م���ط���ار امل���ل���ك خ��ال��د 

الدويل مبا�سرة عن طريق قطار.
كما �سنعمل على اإعادة ترتيب وتوزيع 
امل�ساحات يف املركز لزيادة الن�سب املخ�س�سة 
املكاتب,  مقابل  اخلدمية  واملناطق  لل�سكن 
وزي����ادة ع��دد ال��ف��ن��ادق وال��ت��ي حت��ت��اج اإليها 
ب�سكل  واملركز  ع��ام  ب�سكل  الريا�س  مدينة 
متكاملة  بيئة  خلق  على  و�سنعمل  خا�س, 
ومنا�سبة وجاذبة للعي�س والعمل يف املركز.

و����س���ي���ك���ون امل����رك����ز م���ق���را ل�����س��ن��دوق 
ال�ستثمارات العامة, اأكر �سندوق �سيادي 
ج��اذب��ة  بيئة  م��ن��ه  �سيجعل  م��ا  ال���ع���امل,  يف 
وال�ستثمارية  امل��ال��ّي��ة  ال�سركات  لكريات 

وغريها.

من التزاماتنا..
قطاع تجزئة متطور

باأكرث من %10  التجزئة منوا  حقق قطاع 
�سنويا خالل العقد املا�سي ويعمل به حالياً 
ع��ام��ل, منهم 300  م��ل��ي��ون  ي��ق��ارب 1,5  م��ا 
زال��ت جت��ارة �سوق  األ��ف �سعودي. ولكن ما 
القطاع  على  ت�سيطر  التقليدية  التجزئة 
اململكة مقابل 20% يف عدد  بن�سبة 50% يف 
حيث  اخلليجي,  التعاون  جمل�س  دول  من 
ل��دي��ن��ا مب��ح��دودي��ة  ال��ت��ج��زئ��ة  ���س��وق  تت�سم 

التجارة احلديثة والإلكرتونية فيها.
 1442 ع��������ام  ب����ح����ل����ول   - ون������ه������دف 
عمل  فر�سة  مليون  اإ�سافة  اإل��ى    ,)2020(
للمواطنني يف قطاع جتزئة حديث ت�سارك 
ف��ي��ه جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة 

الع�سرية املحلية والإقليمية والعاملية.
  ,)2020(  1442 ب��ح��ل��ول  ن��ه��دف  ك��م��ا 
�سوق  يف  احلديثة  التجارة  ن�سبة  رف��ع  اإل��ى 
اإل��ى 80% م��ن خ��الل ج��ذب جتار  التجزئة 
التجزئة الإقليميني والدوليني, وتخفيف 
ال���ق���ي���ود امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ل��ك��ي��ة وال���س��ت��ث��م��ار 
ال��غ��اي��ة, �سنقوم  الأج���ن���ب���ي. ول��ب��ل��وغ ه���ذه 

واإقليميا,   حمليا  الب�سائع  حركة  بت�سهيل 
ون���ط���ور ال���ل���وائ���ح امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ق��ط��اع, كما 
�سغرية  التجزئة  من�ساآت  ح�سول  �سن�سهل 
ال��ت��م��وي��ل مب��ا يحفزها على  ع��ل��ى  احل��ج��م 

التطّور والنمو.

من التزاماتنا..
تنمية البنية التحتية 

الرقمية
ت��ع��ت��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��رق��م��ي��ة مُم��ّك��ن��ا 
متطورة,  �سناعية  اأن�سطة  لبناء  اأ�سا�سيا 
تناف�سية  ولتح�سني  امل�ستثمرين,  وجل��ذب 
الق����ت���������س����اد ال����وط����ن����ي, ل����ذل����ك ���س��ن��ع��م��ل 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة اخل��ا���س��ة 
وبخا�سة  املعلومات  وتقنية  ب�الت�سالت 
ال�سرعة  ع��ايل  العري�س  ال��ن��ط��اق  تقنيات 
وخارجها  امل��دن  يف  التغطية  ن�سبة  ل��زي��ادة 
ذلك  و�سيكون  الت�����س��ال,  ج���ودة  وحت�سني 
اخلا�س.  القطاع  مع  ال�سراكة  خ��الل  من 
تغطية  اإل���ى  ال��و���س��ول  يف  ه��دف��ن��ا  ويتمثل 
ذات  امل�����دن  امل����ن����ازل يف  م���ن   %90 ت���ت���ج���اوز 
الكثافة ال�سكانية العالية و 66% يف املناطق 

الأخرى.
ول��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذه ال���غ���اي���ة, ���س��ن��ح��ف��ز 
العري�س  ال��ن��ط��اق  تقنيات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
العالية,  ال�سكانية  الكثافة  ذات  املناطق  يف 
و�سنطّور اإطار �سراكات جديدة مع القطاع 
اخلا�س, و�سن�سع معايري للبناء ت�سهل مد 

�سبكة النطاق العري�س.
الرقمي  التحول  حوكمة  �سنعزز  كما 
ع����ر جم��ل�����س وط���ن���ي ي�������س���رف ع���ل���ى ه���ذا 
التحول على م�ستوى  امل�سار و�سندعم هذا 

احلكومة اأي�سا.
والدعم  التنظيمية  الآل��ي��ة  و�سنهيئ 
م�سغلي  م��ع  فاعلة  �سراكة  لبناء  املنا�سب 
التحتية  البنية  تطوير  بهدف  الت�سالت 
ال���ت���ق���ن���ي���ة, و����س���ن���دع���م من����و امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
امل��ح��ل��ي��ني يف ق���ط���اع الت�������س���الت وت��ق��ن��ي��ة 

املعلومات.

من أهدافنا بحلول 
)1452هـ ـ 2030م(..

امل��رك��ز 25 يف موؤ�سر  • الن��ت��ق��ال م��ن 
ال�  اأحد املراكز  اإلى  التناف�سية العاملي 

10  الأولى.
الأجنبية  ال�ستثمارات  ن�سبة  رف��ع   •
املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  م��ن  املبا�سرة 

من 3٫8% اإلى املعدل العاملي %5,7.
ال���ق���ط���اع  ال����و�����س����ول مب�������س���اه���م���ة   •
اخلا�س يف اإجمايل الناجت املحلي من 

40% اإلى %65.
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تطوير البنية التحتية 
الخاصة باالتصاالت 
وتقنية المعلومات 

لزيادة نسبة التغطية 
وتحسين جودة 

االتصال
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2.4 اقتصاد مزدهر
موقعه مستغل

التجارة  ط��رق  اأه��م  ملتقى  يف  وطننا  يقع 
�سن�ستغّل  امل��ن��ط��ل��ق,  ه����ذا  وم����ن  ال��ع��امل��ي��ة, 
زي���ادة تدفق  امل��ت��ف��رد يف  موقعنا اجل��غ��رايف 
التجارة العاملية بني اآ�سيا واأوروبا واأفريقيا 

وتعظيم مكا�سبنا القت�سادية من ذلك.
جتارية  ���س��راك��ات  ب��اإب��رام  �سنقوم  كما 
جديدة من اأجل تعزيز قوتنا القت�سادية, 
لت�سدير  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��رك��ات  و���س��ن��دع��م 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا اإل�����ى ال����ع����امل. و���س��ن��ج��ع��ل من 
من  وال��ق��ري��ب  املميز  اللوج�ستي  موقعنا 
الطاقة حمفزا لنطالقة جديدة  م�سادر 
نحو ال�سناعة والت�سدير واإعادة الت�سدير 

اإلى جميع دول العامل.

2.4.1 ننشئ منصة
لوجستية مميزة

ب��سخ  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  قمنا  لقد 
ا����س���ت���ث���م���ارات ���س��خ��م��ة يف اإن�������س���اء امل���وان���ئ 
واملطارات,  والطرقات  احلديدية  وال�سكك 
على  ال�ستثمارات  هذه  من  ن�ستفيد  ولكي 
ال�����س��راك��ة  اأك��م��ل وج���ه �سنعمل م��ن خ���الل 
م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س حمليا ودول��ي��ا على 
وحت�سينها  وزيادتها  البنى  ه��ذه  ا�ستكمال 

وربطها مبحيطنا الإقليمي.
عن  مكا�سبنا  زي��ادة  على  �سنعمل  كما 
ط��ري��ق احل��وك��م��ة ال��ر���س��ي��دة والإج������راءات 
الفعالة, وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة 
عالية. و�سنفعل الأنظمة واللوائح القائمة 
ون��ط��وره��ا مب���ا مي��ّك��ن م�����س��غ��ل��ي منظومة 
ال��ن��ق��ل اجل�����وي وال���ب���ح���ري وغ���ريه���م من 
ويحقق  مثلى  ب�سورة  اإمكاناتها  ا�ستثمار 
ال���رب���ط ب���ني امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة ال��ق��ائ��م��ة, 
وي��ف��ت��ح ط��رق��ا ج��دي��دة ل��ل��ت��ج��ارة. و�سيعزز 
ذلك من مكانتنا كمن�سة لوج�ستية مميزة 

بني القارات الثالث.

2.4.2 نتكامل
إقليميا ودوليا

الأو�سط,  ال�سرق  يف  الأك��ر  اقت�سادنا  يعد 
 )2,4( املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  يبلغ  حيث 
تريليون ريال, ومنتلك عالقات اقت�سادية 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مع  وثيقة 
اإلى عالقاتنا مع  اإ�سافة  العربية,  والدول 

الدول الإ�سالمية وال�سديقة.
�سراكات جتارية  اإب��رام  اإل��ى  و�سن�سعى 
الب�سائع  حركة  ان�سياب  وت�سهيل  جديدة, 

وتنقل الأفراد وتدفق روؤو�س الأموال.
ويعد اندماجنا يف حميطنا اخلليجي 
كل  على  امل�سرتك  اخلليجي  العمل  ودف��ع 
امل�ستويات من اأهم اأولوياتنا, لذلك �سنعمل 
التعاون  م�سرية  ا�ستكمال  على  جاهدين 
اخلليجي, وبخا�سة فيما يتعلق با�ستكمال 
تنفيذ ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة وتوحيد 
ال�����س��ي��ا���س��ات اجل���م���رك���ي���ة والق���ت�������س���ادي���ة 
الطرق  �سبكة  اإن�ساء  وا�ستكمال  والقانونية 

و�سبكة �سكك احلديد اخلليجية. و�سن�سعى 
ال��دول  م��ع  الفعلي  ال��رتاب��ط  اإل���ى حتقيق 
الأخ������رى امل���ج���اورة م���ن خ���الل اخل��دم��ات 
التحتية  البنية  وم�سروعات  اللوج�ستية 
الربط  م�سروعات  ومنها  للحدود  العابرة 
و�سنعمل  م�سر,  ع��ر  اأفريقيا  م��ع  ال��ري 
ع��ل��ى ت���اأم���ني ت��وا���س��ل ل��وج�����س��ت��ي وجت���اري 
رئي�سا  م��رك��زا  خ��الل��ه  م��ن  ن�سبح  �سل�س 

للتجارة العاملية.

2.4.3 ندعم
شركاتنا الوطنية

ن�سبية  م��زاي��ا  م��ن  منلكه  م��ا  على  �سركز 
ب����دل م���ن امل��ن��اف�����س��ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���الت, 
فالأهم يف هذه املرحلة هو تركيز اجلهود 
يف املجالت التي ن�سمن من خاللها مركزا 

قياديا.
ومن هذا املنطلق, �سنعمل على تعزيز 
مكانة ال�سركات الوطنية الكرى, ل �سيما 
يف جم�����الت ال��ن��ف��ط وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
والبنوك والت�سالت وال�سناعات الغذائية 
التي  التجزئة,  ال�سحية وجتارة  والرعاية 
الو�سول مبنتجاتها وخدماتها  ا�ستطاعت 
اإلى الأ�سواق الإقليمية والعاملية, و�سنعمل 
الأخ���رى  الوطنية  ال�����س��رك��ات  متكني  على 
التي لديها فر�س منو واع��دة مبا ي�سمن 

خلق كيانات اقت�سادية جديدة كرى.
كما �سنقدم كل دعم ممكن لل�سناعات 
خدماتها  ت�سويق  م��ن  لتمكينها  الوطنية 
لت�سدير  ات��ف��اق��ي��ات  واإب�������رام  اخل������ارج,  يف 

منتجاتها.

من أهدافنا بحلول
:)2030( 1452

اأداء  • تقدم ترتيب اململكة يف موؤ�سر 
 49 املرتبة  اللوج�ستية من  اخلدمات 

اإلى 25 عامليا والأولى اإقليميا.
• رفع ن�سبة ال�سادرات غري النفطية 
الأق����ل من  ع��ل��ى  اإل����ى %50  م��ن %16 

اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي.

إزدهار.. شفافية وتنمية
العدد 181  |  01 شعبان 1437  |  08 مايو 2016 عدد خاص: رؤية 2030

زيادة مكاسبنا
عن طريق الحوكمة 

الرشيدة وتطوير 
نظام جمركي

ذي كفاءة عالية



3.1.1 ننتهج الشفافية
الف�ساد  مع  مطلقا  نت�سامح  اأو  نتهاون  لن 
ب��ك��ل م�����س��ت��وي��ات��ه, ����س���واء اأك������ان م���ال���ي���اً اأم 
املمار�سات  اأف�سل  م��ن  و�سن�ستفيد  اإداري����ا. 
ال�سفافية  م�ستويات  اأعلى  لتحقيق  العاملية 
القطاعات.  جميع  يف  الر�سيدة  واحلوكمة 
و���س��ي�����س��م��ل ذل���ك ات���خ���اذ ك���ل م���ا ه���و ممكن 
ل��ت��ف��ع��ي��ل م���ع���اي���ري ع���ال���ي���ة م����ن امل��ح��ا���س��ب��ة 
وخططنا  اأه��داف��ن��ا  اإع���الن  ع��ر  وامل�ساءلة, 
يف  جناحنا  وم��دى  اأدائنا  قيا�س  وموؤ�سرات 

تنفيذها للجميع.
نطاق  تو�سيع  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  و�سنعمل 
معايري  وحت�سني  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
احلوكمة, مبا �سيحد من التاأخري يف تنفيذ 
الأعمال, وحتقيق هدفنا يف اأن نقود العامل 

يف جمال التعامالت الإلكرتونية.

3.1.2 نحافظ
على مواردنا

الحيوية
فيما يخ�س املوارد الغذائية, �سنوا�سل بناء 
اآمنة  مب�ستويات  ا�سرتاتيجية  خم��زون��ات 

وكافية ملعاجلة احلالت الطارئة.
ك����م����ا ����س���ن���ب���ن���ي ������س�����راك�����ات زراع�����ي�����ة 
اهلل  حباها  ال��ت��ي  ال���دول  م��ع  ا�سرتاتيجية 

املواطن  على  نفر�س  لن  وا���س��ح:  التزامنا 
اأو  ال������رثوة  اأو  ال���دخ���ل  ع��ل��ى  ���س��ري��ب��ة  اأي 
التوازن  حتقيق  و�سيتم  الأ�سا�سية,  ال�سلع 
يف امل��ي��زان��ي��ة, وت��ن��وي��ع م�����س��ادر الإي������رادات, 
ب�سورة  العامة  امليزانية  واإدارة  وتعظيمها 
ر�سيدة مما �سينعك�س على ا�ستقرار الأ�سعار 
الأم��ن  من  مزيداً  واأ�سرته  املواطن  ومينح 

القت�سادي.
ويف القطاع العام, �سنعمل على تعزيز 
ك��ف��اءة الإن���ف���اق م��ن خ���الل و���س��ع �سوابط 
���س��ارم��ة ع��ل��ى اآل���ي���ات الع��ت��م��اد مب���ا ي��زي��د 
الأثر املتحقق مقابل ال�سرف, و�سيتم ذلك 
م��ن خ��الل تعزيز ال��ت��واف��ق ب��ني الأول��وي��ات 
وتعزيز  امليزانيات,  وتوزيع  ال�سرتاتيجية 
�����س����واب����ط ت���ن���ف���ي���ذه���ا واآل������ي������ات ال��ت��دق��ي��ق 
عن  امل�سوؤولة  اجلهات  وحتديد  واملحا�سبة 

ذلك.
امل�سروعات  كافة  مبراجعة  قمنا  وقد 
القائمة واملعتمدة للتاأكد من مدى منا�سبة 
مردودها على الوطن والقت�ساد, واتخذنا 
الإجراءات الالزمة لإيقاف عدد منها وفق 
معايري وا�سحة. و�سن�سعى كذلك اإلى اإدارة 
وال�ستفادة  اأمثل  باأ�سلوب  الب�سرية  امل��وارد 
م��ن اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات امل��ّت��ب��ع��ة يف تقدمي 
اخلدمات امل�سرتكة على م�ستوى احلكومة.
وفيما يخ�س الإي��رادات, �سنعمل على 
العاّمة  ال���س��ت��ث��م��ارات  �سندوق  ك��ف��اءة  رف��ع 

اأك���رث م��رون��ة يف م��واك��ب��ة متطلبات  ن��ك��ون 
مما  اأولوياتها,  وحتقيق  الوطنية  ال��روؤي��ة 
احلكومي  للعمل  فاعلة  حوكمة  �سيحقق 
على  التنفيذي  العمل  ا�ستمرارية  وي�سمن 
توجهاتها  اعتماد  ع��ر  ال����وزارات  م�ستوى 

وخططها من قبل القيادة.
للهياكل  دقيقة  �سنقوم مبراجعة  كما 
املهمات  وت���وزي���ع  والإج�������راءات احل��ك��وم��ي��ة 
وامل�����س��وؤول��ي��ات وال�����س��الح��ي��ات وت��ط��وي��ره��ا, 
عملية  ب��ني  ال��وا���س��ح  الف�سل  ي�سمن  مب��ا 
التنفيذ,  ومراقبة  وتنفيذه  ال��ق��رار  اتخاذ 
اتخاذ  لت�سريع عملية  توجهنا  ويتواءم مع 
ال��ق��رار واحل��د م��ن ال��ه��در امل��ايل والإداري, 
الذي قطعناه يف  الكبري  لل�سوط  ا�ستكمااًل 

هذا ال�ساأن.
ممّكنة  وح��دات  ا�ستحداث  و�سنوا�سل 
يف احلكومة ملراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء 
وف���ق اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة, 
ودعمها مبا حتتاج اإليه من اإمكانات ب�سرية 
الوحدات  هذه  و�ستقوم  ونظامية.  وماّدية 
احلكومية  الأج��ه��زة  جميع  ب��ني  بالتن�سيق 
مل�ساعدتها  ال�سلة,  ذات  الأخ��رى  واجلهات 
يف متابعة وحت�سني اأدائها, و�سول اإلى اأداء 

اأكرث مرونة وفاعلية.

من التزاماتنا:
برنامج الملك سلمان 

لتنمية الموارد البشرية
اإل������ى حت���دي���د اأف�����س��ل  ل ن������زال يف ح���اج���ة 
امل���م���ار����س���ات وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل���ل���ت���اأك���د م����ن اأن 
املقومات  ميتلكون  العام  القطاع  موظفي 
ول��ذل��ك,  للم�ستقبل.  ال���الزم���ة  وامل���ه���ارات 
�سنقوم بتدريب اأكرث من 500 األف موظف 
حكومي عن بعد وتاأهيلهم لتطبيق مبادئ 
اإدارة املوارد الب�سرية يف اأجهزتنا احلكومية 
جميع  و�ستتبع   ,)2020(  1442 عام  بحلول 
ال������وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة اأف�����س��ل 
امل���م���ار����س���ات يف امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة وحت��ق��ق 

النتائج املتوقعة منها باإذن اهلل.
مبداأ  اجل����دارة  اع��ت��ب��ار  يف  و�سن�ستمر 
من  قاعدة  تاأ�سي�س  على  و�سنعمل  اأ�سا�سيا 
قادة  ليكونوا  الب�سرية  والكفاءات  املواهب 

امل�ستقبل.
�سيوؤ�س�س برنامج امللك �سلمان لتنمية 
املوارد الب�سرية اإدارة للموارد الب�سرية يف كل 
جهاز حكومي, و�سيقدم الدورات التدريبية 
على  واملواهب,و�سنعمل  امل��ه��ارات  لتطوير 
اأعلى  اإل���ى  وك��ف��اءت��ه  امل��وظ��ف  اإنتاجية  رف��ع 
الأداء  اإدارة  معايري  تطبيق  عر  م�ستوى, 
رقمية  من�سات  وب��ن��اء  امل�ستمر,  والتاأهيل 
امل�سرتكة,و�سن�سع  الأ���س��ا���س��ي��ة  للمهمات 
�سيا�سات لتحديد قادة امل�ستقبل ومتكينهم, 
ون�سنع بيئة حمفزة, تت�ساوى فيها الفر�س 

ويكافاأ فيها املتميزون.

من التزاماتنا:
توفير الخدمات 

»المشتركة«
الإنتاجية  زي��ادة  يف  الدولة  توجه  لتحقيق 
ورف����ع ك���ف���اءة الإن���ف���اق احل��ك��وم��ي, ول��ك��ون 
مع  تتنا�سب  ل  احلكومي  القطاع  اإنتاجية 
حجم الإنفاق, �سنطبق  منهجية اخلدمات 
اجلهود  توحيد  اإل��ى  تهدف  التي  امل�سرتكة 
وتوفري  امل����وارد  م��ن  الق�سوى  لال�ستفادة 
باأقل  اجل��ه��ات  جلميع  منا�سبة  عمل  بيئة 
ت��ك��ل��ف��ة, وذل����ك ب��دم��ج اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة 
يف الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة ل��رف��ع الإن��ت��اج��ي��ة 
واحل��د من  التكاليف,  وتخفي�س  واجل��ودة 

الهدر املايل والإداري.
اخل�����دم�����ات  اأ�������س������ل������وب  اإن  وح�����ي�����ث 
ع��امل��ي��ا وحم��ل��ي��ا يف كثري  امل�����س��رتك��ة مطبق 
التطبيق  عملية  ف�ستكون  القطاعات,  من 
على م��راح��ل بعد درا���س��ة و���س��ع اخل��دم��ات 
وحتديد  احلكومية  القطاعات  يف  امل�ساندة 

ت��رب��ة خ�����س��ب��ة وم��ي��اه  م�����وارد طبيعية م���ن 
وفرية مبا يحمي مواردنا املائية, و�سر�ّسد 
باإعطاء  الزراعي  املجال  يف  املياه  ا�ستخدام 
متتلك  التي  الزراعية  للمناطق  الأول��وي��ة 
و�سركز  ومتجددة,  طبيعية  مياه  م�سادر 
كما  ال�سمكي,  ال���س��ت��زراع  دع��م  يف  جهودنا 
الأغذية  وم�سنعي  امل�ستهلكني  مع  �سنعمل 

والتجار للتقليل من كميات الهدر.

3.1.3 نتفاعل
مع الجميع

بني  التوا�سل  قنوات  تدعيم  على  �سنعمل 
الأجهزة احلكومية من جهة وبني املواطن 
وني�سر  اأخ��رى,  والقطاع اخلا�س من جهة 
�سبل التفاعل بو�سائل ذكية, و�سن�ستمع اإلى 
احلكومية  الأج��ه��زة  ون�سجع  اجلميع  اآراء 
على تلبية احتياجات كل مواطن ونعزز من 

جودة اخلدمات التي تقدمها.
وامل��ب��ادرة  التفاعل  اجلميع  م��ن  نريد 
ع����ر م�����س��ارك��ت��ن��ا ب����������الآراء وامل����ق����رتح����ات, 
التطلعات  حتقيق  على  اأجهزتنا  و�ستعمل 

والآمال.

3.1.4 نلتزم
بكفاءة اإلنفاق
وبالتوازن المالي

ع��ائ��دات��ه  ت��ك��ون  اأن  ي�سمن  مب��ا  وفاعليته 
راف�������دا ج����دي����دا وم�������س���ت���دام���ا ل��الق��ت�����س��اد 

الوطني.
ال�ستفادة  نحو  توجهنا  �سي�سهم  كما 
م���ن م��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة ك��م��ن�����س��ة ل��وج�����س��ت��ي��ة 
الدخل  م��وارد  جديدة للعامل عر حت�سني 
من التعرفة اجلمركية وحترير القطاعات 
الإي����رادات  زي���ادة  يف  املختلفة  القت�سادية 

غري النفطية.
و�سن�ستمر يف الإدارة الفاعلة لإنتاجنا 
واإع���ادة  ال��ع��ائ��دات  ت��دف��ق  ل�سمان  النفطي 
الرتاخي�س  ر�سوم  �سنطور  ا�ستثمارها, كما 
ب��اجل��ه��ات احلكومية  واخل��دم��ات اخل��ا���س��ة 

واأدوات حت�سيلها.
و����س���ن���ع���م���ل ع���ل���ى ت����ق����دمي ع������دد م��ن 
اخلدمات اجلديدة بر�سوم منا�سبة يف عدد 
البلدية  م��ث��ل  ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة,  م��ن 

والنقل والعمل.

3.1.5 ندعم المرونة
اإن اإلغاء املجال�س العليا يف الدولة وتاأ�سي�س 
جم��ل�����س ال�������س���وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والأم���ن���ي���ة 
والتنمية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��وؤون  وجمل�س 
اتخاذ  و�سرعة  والكفاءة  الفاعلية  من  رفع 

القرار.
و�سن�ستمر يف الدفع بهذا الجتاه كي 

التطبيق,  واأول��وي��ات  وخطة  العمل  نطاق 
و�سيتم اتباع املنهجيات احلديثة يف تطوير 
جودة  تقي�س  اأداء  ملوؤ�سرات  وفقا  الأع��م��ال, 

العمل, وتخفي�س التكاليف ونقل املعرفة.

من التزاماتنا:
»قوام«.. رفع

كفاءة اإلنفاق
����س���ن���ل���ت���زم ب����رف����ع ك����ف����اءة الإن������ف������اق ال���ع���ام 
وحت���ق���ي���ق ال���ك���ف���اءة يف ا����س���ت���خ���دام امل������وارد 
واحل������د م����ن ال����ه����در, و���س��ن��ط��ل��ق ب��رن��ام��ج 
ا�سمه من قول اهلل  ا�ستلهمنا  »ق��وام« الذي 
َومَلْ  ُي�ْسِرُفوا  مَلْ  اأَْنَفُقوا  اإَِذا  ِذيَن  تعالى:»َواَلّ
وا َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك َقَواماً«, ليكون ذلك  َيْقرُتُ
الرنامج  تخطيط  يف  عليه  ن�سري  منهاجاً 

وتنفيذه.
و���س��ن��ق��وم م��ن خ���الل ال��رن��ام��ج على 
لالأنظمة  ودقيقة  �ساملة  مراجعة  اإج���راء 
وال����ل����وائ����ح امل����ال����ي����ة يف ج���م���ي���ع الأج����ه����زة 
احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول م���ن ال���رتك���ي���ز على 
مفهوم  اإل����ى  فح�سب  الإج�������راءات  ���س��الم��ة 
اأهداف  بتحقيق  وارتباطه  ال�سرف  فاعلية 
حم��ددة ميكن قيا�س فاعليتها مبا يحفظ 

ا�ستدامة املوارد والأ�سول واملوجودات.
ن�سر ثقافة  اإلى  الرنامج  كما يهدف 
ك���ف���اءة الإن����ف����اق ب���ني خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات 
اب��ت��داًء من  الإداري���ة يف اجلهات احلكومية 

امل�سوؤول الأول لكل جهة.
و�سيت�سمن الرنامج م�سارات تدريب 
اأداء  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  متخ�س�سة 
املوظفني ذوي العالقة, وحت�سني الأداء يف 
الإدارات املالية واإدارات املراجعة الداخلية.

من التزاماتنا:
تطوير الحكومة 

اإللكترونية
ل��ق��د ح��ق��ق��ن��ا ت��ق��دم��ا م��ل��ح��وظ��ا يف جم��ال 
نطاق  و�سع  حيث  الإل��ك��رتون��ي��ة؛  احلكومة 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن ع��ن طريق 
لت�سمل  الأخ��ري  العقد  يف  الإن��رتن��ت  �سبكة 
ال��ت��وظ��ي��ف وت��ي�����س��ري ال��ب��ح��ث ع���ن ف��ر���س 
ال��ع��م��ل وال��ت��ع��ل��م الإل�����ك�����رتوين وخ���دم���ات 
اإ�سافة  املرور واجلوازات والأحوال املدنية, 
اإل���ى خ��دم��ات ال��دف��ع الإل��ك��رتوين واإ���س��دار 
اأ�سهم  مم��ا  وغ��ريه��ا,  التجارية  ال�سجالت 
يف حت�����س��ني ت��رت��ي��ب امل��م��ل��ك��ة, ح�����س��ب ع��دة 
املتحدة  الأم��م  موؤ�سرات عاملية مثل موؤ�سر 
للحكومة الإلكرتونية, لريتفع من املرتبة 
90 يف عام 1425  )2004( اإلى املرتبة 36 يف 

عام 1436 )2014(.
و�سنو�سع نطاق اخلدمات الإلكرتونية 
نظم  مثل  اأخ��رى  خدمات  لت�سمل  املقّدمة 
ال�سحية  املعلومات اجلغرافية, واخلدمات 
اخلدمات  جودة  �سنح�سن  كما  والتعليمية. 
امل��ت��واف��رة حاليا ع��ر تي�سري  الإل��ك��رتون��ي��ة 
الإجراءات وتنويع قنوات التوا�سل واأدواته, 
و�سندعم ا�ستعمال التطبيقات الإلكرتونية 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة مثل 
ومن�سة  احلكومية,  الإلكرتونية  ال�سحابة 
امل����وارد  اإدارة  ون���ظ���ام  ال��ب��ي��ان��ات,  م�����س��ارك��ة 
ال��ب�����س��ري��ة, و���س��ن��ع��زز ح��وك��م��ة اخل���دم���ات 

الإلكرتونية على م�ستوى احلكومة.

من أهدافنا بحلول 1452 
:)2030(

• زي����ادة الإي�������رادات احل��ك��وم��ي��ة غري 
اإل����ى )1(  ال��ن��ف��ط��ي��ة م��ن 163 م��ل��ي��ارا 

تريليون ريال �سنويا.
املركز  اإل��ى   80 املركز  الو�سول من   •

20 يف موؤ�سر فاعلية احلكومة.
املراكز  اإلى  املركز 36  الو�سول من   •
ال�خم�سة الأولى يف موؤ�سر احلكومات 

الإلكرتونية.
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3.2 وطن طموح..
مواطنه مسؤول

ال���وط���ن ال�����ذي ن��ن�����س��ده ل ي��ك��ت��م��ل اإل 
اأدوار  جميعا  فلدينا  اأدوارن����ا,  بتكامل 
القطاع  يف  عاملني  كنا  ���س��واء  ن��وؤدي��ه��ا 

احلكومي اأو اخلا�س اأو غري الربحي.
جتاه  ع��دي��دة  م�سوؤوليات  وه��ن��اك 
وطننا وجمتمعنا واأ�سرنا وجتاه اأنف�سنا 

كذلك.
�سنعمل  نن�سده,  ال��ذي  ال��وط��ن  يف 
ب��ا���س��ت��م��رار م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق اآم��ال��ن��ا 
اإل�����ى حتقيق  وت��ط��ل��ع��ات��ن��ا, و���س��ن�����س��ع��ى 
امل��ن��ج��زات وامل��ك��ت�����س��ب��ات ال��ت��ي ل��ن ت��اأت��ي 
من  م�����س��وؤول��ي��ات��ه  م��ن��ا  ك��ل  بتحمل  اإل 
اأع��م��ال وق��ط��اع غري  مواطنني وق��ط��اع 

ربحي.

3.2.1 نتحمل المسؤولية 
في حياتنا

ل��ق��د واج��ه��ن��ا ال��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ح��دي��ات, 
وحققنا الكثري بف�سل اهلل ثم بتكاتفنا, 
نزال  وكنا ول  بناء وطننا  و�ساهمنا يف 

مثال رائعا يف حتّمل امل�سوؤولية.
وم��ت��غ��ريات  اإن حت���دي���ات  وح���ي���ث 
ف���اإن  ج���دي���دة,  اأدوارا  ت��ت��ط��ل��ب  ال���ي���وم 
ث��ق��ت��ن��ا ك��ب��رية يف اإم��ك��ان��ات��ن��ا واإدراك���ن���ا 
ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ات امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��وات��ق��ن��ا 
اإجن��ازات  حتقيق  على  وقدرتنا  جميعاً 
مم���ّي���زة ل��وط��ن��ن��ا ومل��ج��ت��م��ع��ن��ا ولأ���س��رن��ا 

ولأنف�سنا.
كل منا م�سوؤول عن بناء م�ستقبله, 
حيث يبني كل منا ذاته وقدراته ليكون 
م�ستقال وفاعال يف جمتمعه, ويخطط 
مل�ستقبله املايل والعملي. وعلى كل منا 

كذلك م�سوؤولية جتاه اأ�سرته.
م�سوؤولياته  منا  ك��ل  على  اأن  كما 
الإ�سالمية  مبادئنا  عليها  حت�س  التي 
الوطنية يف  العربية وتقاليدنا  وقيمنا 
م�ساعدة املحتاج ومعاونة اجلار واإكرام 
وتقدير  ال��زائ��ري��ن  واح����رتام  ال�سيف 

الوافدين واحرتام حقوق الإن�سان.
ويف ال��ع��م��ل, ل ب���د ل��ن��ا م���ن ب��ذل 
املهارات  �اكت�ساب  �االن�سباط  اجلهد 
لتحقيق  وال�����س��ع��ي  م��ن��ه��ا  وال���س��ت��ف��ادة 
مواطن  كل  يتمكن  الطموحات.ولكي 
على  �سنعمل  م�����س��وؤول��ي��ات��ه,  اأداء  م���ن 
ل���ه يف �ستى  امل���الئ���م���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
اأدوات  ت���وف���ري  ذل����ك  امل���ج���الت مب���ا يف 
ق��رو���س عقارية  م��ن  امل��ايل  التخطيط 

وحمافظ ادخار وخيارات تقاعدية.
الإط���ار  تهيئة  ع��ل��ى  �سنعمل  ك��م��ا 
ال���ت�������س���ري���ع���ي ل��ت��م��ك��ني ال���ق���ط���اع غ��ري 

الربحي واخلريي.

3.2.2 نتحمل 
المسؤولية في أعمالنا

يكتفي  اأع����م����ال ل  ق���ط���اع  ب���ن���اء  ن���ري���د 
املالية فح�سب,  الأرب��اح  اإل��ى  بالو�سول 

بل ي�سهم يف النهو�س مبجتمعه ووطنه 
ويقوم مب�سوؤوليته الجتماعية, وي�سهم 
يف حتقيق ا�ستدامة القت�ساد الوطني, 
كما ي�سهم يف اإيجاد فر�س عمل منا�سبة 
بناء  م��ن  ليتمكنوا  لأبنائنا,  وحم��ف��زة 
دعم  على  و�سنعمل  املهني.  م�ستقبلهم 
ق��ط��اع الأع���م���ال ال��ق��ائ��م مب�����س��وؤول��ي��ت��ه 
جتاه الوطن وال�سركات التي ت�ساهم يف 

الت�سدي للتحدّيات الوطنية.

3.2.3 نتحمل المسؤولية 
في مجتمعنا

كبريا  واإ���س��ه��ام��ا  م���وؤث���را  دورا  ل��ن��ا  اإن 
واإقليميا  حمليا  اخل���ريي  ال��ع��م��ل  يف 
اأك�����ر دل���ي���ل على  وع���امل���ي���ا. ويف ذل����ك 
والتعاون  وال��رتاح��م  العطاء  قيم  اأن 
والتعاطف را�سخة اجلذور فينا, غري 
اإلى تطوير  اأن هذه املجهودات حتتاج 

اإط����اره����ا امل��وؤ���س�����س��ي وال���رتك���ي���ز على 
تعظيم النتائج وم�ساعفة الأثر.

اأق�������ل م����ن 1000  ال����ي����وم  ل���دي���ن���ا 
م���وؤ����س�������س���ة وج���م���ع���ي���ة غ����ري رب���ح���ي���ة, 
ول��ت��و���س��ي��ع ن��ط��اق اأث����ر ه���ذا ال��ق��ط��اع, 
واللوائح  الأنظمة  تطوير  �سنوا�سل 
املجتمع  موؤ�س�سات  لتمكني  ال��الزم��ة 
امل����دين, و���س��ن��وج��ه ال��دع��م احل��ك��وم��ي 
الأث��ر الجتماعي,  ال��رام��ج ذات  اإل��ى 

و���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��دري��ب ال��ع��ام��ل��ني يف 
ال���ق���ط���اع غ����ري ال���رب���ح���ي, وت�����س��ج��ي��ع 
ت�سجيع  و�سنوا�سل  فيه,  املتطوعني 
الأوق������اف ل��ت��م��ك��ني ه���ذا ال��ق��ط��اع من 
احل���������س����ول ع����ل����ى م���������س����ادر مت���وي���ل 
م�ستدامة, ونراجع الأنظمة واللوائح 

املتعلقة بذلك.
كما �سنعمل على ت�سهيل تاأ�سي�س 
للمي�سورين  رب��ح��ي��ة  غ��ري  م��ن��ظ��م��ات 

دوره���ا  لتفعيل  ال���رائ���دة  وال�����س��رك��ات 
وتو�سيع  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة  يف 
ن��ط��اق ع��م��ل ال��ق��ط��اع غ���ري ال��رب��ح��ي, 
واجلمعيات  املوؤ�س�سات  متكني  و�سيتم 
اأف�سل  ا�ستقطاب  م��ن  الربحية  غ��ري 
املعرفة  نقل  على  ال��ق��ادرة  ال��ك��ف��اءات 

وتطبيق اأف�سل املمار�سات الإدارية.
للقطاع  يكون  اأن  على  و�سنعمل 
غري الربحي فاعلية اأكر يف قطاعات 
ال�سحة والتعليم والإ�سكان والأبحاث 
وال���رام���ج الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات 

الثقافية.

من التزاماتنا:
تعظيم األثر االجتماعي 

للقطاع غير الربحي

ل ت���ت���ج���اوز م�����س��اه��م��ة ال���ق���ط���اع غ��ري 
الربحي لدينا 0.3% من الناجت املحلي. 
ما  اإذا  متوا�سعة  امل�ساهمة  ه��ذه  وتعد 
يبلغ  ال��ذي  العاملي  باملتو�سط  قارناها 

.%6
ت��ب��ل��غ ن�سبة  ال���راه���ن,  ال��وق��ت   يف 
امل�������س���روع���ات اخل���ريي���ة ال���ت���ي ل��ه��ا اأث���ر 
اأه���داف  ت��ت��واءم م��ع  ال��ت��ي  اأو  اجتماعي 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة الأم����د %7 
فقط, و�سرفع هذه الن�سبة لت�سل اإلى 
اأك���رث م��ن 33% ب����اإذن اهلل ب��ح��ل��ول ع��ام 

.)2020( 1442
����س���وف ي�����س��ه��م ن���ظ���ام اجل��م��ع��ي��ات 
الهيئة  ون���ظ���ام  الأه��ل��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
العامة لالأوقاف )الذين مت اقرارهما 
موؤخرا( يف متكني القطاع غري الربحي 
و�سنعمل  املوؤ�س�سية,  نحو  التحّول  من 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ذل����ك ب��دع��م امل�����س��روع��ات 
الج��ت��م��اع��ي,  الأث������ر  ذات  وال����رام����ج 
و�سن�سهل تاأ�سي�س منظمات غري ربحية 
واأ�سحاب الرثوة مبا ي�سهم يف  لالأ�سر 
منو القطاع غري الربحي ب�سكل �سريع, 
كما �سنعمل على تهيئة البيئة التقنية 
تعزيز  على  العمل  ونوا�سل  امل�ساندة, 
ال��ت��ع��اون ب��ني م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع غري 

الربحي والأجهزة احلكومية.
�سنحّفز  القدرات,  بناء  ويف جمال 
ال��رب��ح��ي ع��ل��ى تطبيق  ال��ق��ط��اع غ���ري 
ال��ر���س��ي��دة, ون�سهل  م��ع��اي��ري احل��وك��م��ة 
وتدريبها,  الكفاءات  ا�ستقطاب  عملية 
ون���ع���م���ل ك����ذل����ك ع���ل���ى غ����ر�����س ث��ق��اف��ة 

التطوع لدى اأفراد املجتمع.

من أهدافنا بحلول
:)2030( 1452

الأ�سر من  ن�سبة مدخرات  • رفع 
اإجمايل دخلها من 6% اإلى %10.

غري  ال��ق��ط��اع  م�����س��اه��م��ة  • رف���ع 
اإجمايل الناجت املحلي  الربحي يف 

من اأقل من 1% اإلى %5.
متطوع  مليون  اإل��ى  الو�سول   •
�سنويا  ال��رب��ح��ي  ال��ق��ط��اع غ��ري  يف 

مقابل 11 األف الآن.
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برنامج قياس األداء
م��ب��داأ  الأداء  ث��ق��اف��ة  ب��اع��ت��م��اد  ق��م��ن��ا 
لأع��م��ال��ن��ا, وح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى تطبيقه يف 
ت��ق��ومي��ن��ا جل��م��ي��ع اجل���ه���ات وال���رام���ج 
اأ�س�سنا  وق���د  وامل�����س��وؤول��ني,  وامل���ب���ادرات 

ت�سورا  الوثيقة  ه��ذه  خ��الل  ن�سع من 
وا���س��ح��ا وروؤي������ة ط��م��وح��ة ل��وط��ن��ن��ا يف 
الوثيقة  وتعدهذه   ,)2030(  1452 عام 
اخل��ط��وة الأول�����ى يف ت��وج��ه��ن��ا اجل��دي��د 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  نحو 
يف بناء م�ستقبل اأف�سل لوطننا. ولأجل 
حتقيق اآمالنا وتطلعاتنا, بداأنا بالفعل 
بتنفيذ عدد من الرامج التي اأ�سهمت 
ومهّدت الطريق اأمام بناء هذه الروؤية, 
ومن ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر:

برنامج إعادة
هيكلة الحكومة

اإن منط هيكلة العمل احلكومي عامليا 
الهيكلة  واإع������ادة  امل���رون���ة  ن��ح��و  ي��ت��ج��ه 
الأول��وي��ات  وخدمة  لتحقيق  امل�ستمرة 

الوطنية.
وقد متت النطالقة فعليا يف هذا 
العليا  املجال�س  ب��اإل��غ��اء  وذل���ك  امل�����س��ار, 
اأحدهما  جمل�سني  واإن�ساء  ال��دول��ة,  يف 
والآخ��ر  والأم��ن��ي��ة  ال�سيا�سية  لل�سوؤون 
وقد  والتنمية,  القت�سادية  لل�سوؤون 
اأ���س��ه��م ذل���ك يف ت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة و���س��ع 
الأداء  ك��ف��اءة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ورف����ع 
وت�����س��ري��ع الإج�������راءات وع��م��ل��ي��ة ات��خ��اذ 
ال����ق����رار. و���س��ن��وا���س��ل ه����ذا ال��ت��ط��وي��ر 
مراحل  وعلى  �ساملة  ب�سورة  الهيكلي 

بح�سب الأولوية.

برنامج الرؤى 
والتوجهات

ل���ق���د اع���ت���م���دن���ا م����ا رف���ع���ت���ه اأج��ه��زت��ن��ا 
احلكومية من توجهات وروؤى مالئمة, 
احلالية  مهامها  م��راج��ع��ة  مت��ت  حيث 
امل�ستقبلية,  احتياجاتنا  ومواءمتها مع 
اع����ت����م����اداً ع���ل���ى ال����درا�����س����ات ال���الزم���ة 
الرامج  وحتليل  املعيارية,  واملقارنات 
الأداء  ق��ي��ا���س  وم���وؤ����س���رات  واخل���ط���ط 

املحققة لها.

ال��رن��ام��ج ب��ق��ي��ا���س ك���ف���اءة راأ������س امل���ال 
ال��ع��ام وتقوميها  ال��ق��ط��اع  ال��ب�����س��ري يف 
ت���وف���ري  وامل���������س����ان����دة يف  وحت���ل���ي���ل���ه���ا, 
ال����ك����وادر وال���درا����س���ات وال���س��ت�����س��ارات 
املتعلقة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وال�����س��راك��ات 
ب���راأ����س امل����ال ال��ب�����س��ري, وامل�����س��اع��دة يف 
الأه��داف  لتحقيق  والتطبيق  الختيار 

ال�سرتاتيجية.

برنامج التحول الوطني
اأج��ه��زت��ن��ا احل��ك��وم��ي��ة وف��ق  عملنا م��ع 
اإج��راء جديد يف ور���س عمل احرتافية 
ع���ل���ى حت���دي���د اأول����وي����ات����ن����ا ال��وط��ن��ي��ة 
لتحقيقها  الالزمة  امل��ب��ادرات  واق��رتاح 
ع���ر ����س���راك���ات م���ع ال���ق���ط���اع اخل��ا���س 
وعر  مبتكر,  وم���ايل  اإداري  واأ���س��ل��وب 
حت����دي����د م������ب������ادرات ن���وع���ّي���ة ب��خ��ط��ط 
لقيا�س  وا�سحة  وم��وؤ���س��رات  تف�سيلية 

الأداء.

برنامج الشراكات 
االستراتيجية

القت�ساديني حول  �سركائنا  مع  نعمل 
ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ات  ل��ب��ن��اء  ال��ع��امل 
جديدة للقرن احلادي والع�سرين ومبا 
ي��ت��واف��ق م��ع روؤي��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة لنكون 
حموراً لربط القارات الثالث ولتعزيز 

�سادراتنا.

برنامج التوسع
في التخصيص

ن��ع��م��ل ع��ل��ى حت���دي���د دق���ي���ق ل���ع���دد من 
ال���ق���ط���اع���ات امل���الئ���م���ة ل��ل��ت��خ�����س��ي�����س, 
ون��ق��وم ب���اإع���داد ع��ل��ى ب��رن��ام��ج متكامل 
لإجن���اح ه��ذا ال��ت��وج��ه وال���س��ت��ف��ادة من 
اأف�سل املمار�سات العاملية ونقل املعرفة 
ب�سكل  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  م��ن  وال��ت��اأك��د 

متوازن وعلمي.

برنامج تحقيق
التوازن المالي

م����ن����ذ ت���اأ����س���ي�������س جم���ل�������س ال���������س����وؤون 
القت�سادية والتنمية, بداأنا يف مراجعة 
اعتمادها  واآل��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  امل�����س��روع��ات 
واأث���ره���ا الق��ت�����س��ادي, واأ���س�����س��ن��ا جل��ان��اً 
لت��خ��اذ  ج���دي���دة  اإدارات  وا���س��ت��ح��دث��ن��ا 
الإجراءات الالزمة جتاهها, ومراجعة 
خالل  رفعنا  ب��ذل��ك.  املتعلقة  ال��ل��وائ��ح 
النفطية  غ��ري  اإي��رادات��ن��ا  املا�سي  ال��ع��ام 
الأع�����وام  ون�����س��ع��ى خ����الل  ب��ن��ح��و %30, 
الوترية  بهذه  ال�ستمرار  اإل��ى  القادمة 
يف  ج��دي��دة  اإج������راءات  ع��ر  وت�سريعها 

قطاعات متعددة.

برنامج إدارة 
المشروعات

مت������ر ب������الدن������ا ال������ي������وم مب�����وج�����ة م��ن 
والتطويرية  الإ�سالحية  امل�سروعات 
يف جميع الأجهزة, ولإدارة ذلك الزخم 
والتاأكد من مواءمة  بطريقة مالئمة 
اجل����ه����ود, اع��ت��م��دن��ا امل���ف���ه���وم ال��ع��ل��م��ي 
مكتباً  واأ���س�����س��ن��ا  امل�������س���روع���ات,  لإدارة 
ال�سوؤون  جمل�س  يف  امل�سروعات  لإدارة 
الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة وال��ك��ث��ري من 
اجلهات احلكومية الأخرى, كما اأ�ّس�سنا 

مركزاً لالإجناز والتدخل ال�سريع.

برنامج مراجعة األنظمة
مبراجعة  قمنا  امل��ا���س��ي,  ال��ع��ام  خ���الل 
اأنظمة  و�سن  القائمة  الأنظمة  بع�س 
ج��دي��دة ط���ال ان��ت��ظ��اره��ا م��ن��ذ ���س��ن��وات, 
ومنها نظام ال�سركات, ونظام املوؤ�س�سات 
واجل��م��ع��ي��ات الأه���ل���ي���ة, ون���ظ���ام ر���س��وم 
الأرا�����س����ي ال��ب��ي�����س��اء, ون���ظ���ام ال��ه��ي��ئ��ة 
و�سن�ستمر  وغريها.  لالأوقاف,  العاّمة 
يف م���راج���ع���ة الأن���ظ���م���ة ل���ل���ت���اأك���د م��ن 

مالءمتها للم�ستقبل.

الأج��ه��زة  اأداء  لقيا�س  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
امل���ه���ّم���ة ب�سكل  ب���ه���ذه  ل��ل��ق��ي��ام  ال���ع���ام���ة 
موؤ�س�سي, وقمنا ببناء لوحات ملوؤ�سرات 
امل�������س���اءل���ة  ي����ع����زز  مب����ا  الأداء  ق���ي���ا����س 

وال�سفافية.
اململكة  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق  ول�����س��م��ان 
الآن  نعمل   ,2030 ال�سعودية  العربية 
ع��ل��ى اإط����الق جم��م��وع��ة م��ن ال��رام��ج 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال���ت���ي ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا كبري 
�سبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه��ا  حتققها,  يف  الأث����ر 

املثال ل احل�سر:

برنامج التحول 
االستراتيجي لشركة 

أرامكو السعودية
ن���وؤم���ن ب����اأن ل���دى اأرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة 
العامل يف قطاعات  ري��ادة  ال��ق��درة على 
ج��دي��دة اإ���س��اف��ة اإل���ى ال��ن��ف��ط, وعملت 
متكامل  حت��ويل  برنامج  على  ال�سركة 
اأك���رث من  ق��ي��ادي يف  ي�سعها يف م��وق��ع 

جمال.

برنامج إعادة هيكلة 
صندوق االستثمارات 

العامة
ال�����س��ن��دوق,  هيكلة  اإع�����ادة  ع��ل��ى  عملنا 
اإدارة  م��ن  متكينه  يف  العمل  ون��وا���س��ل 
الأ������س�����ول ال���ت���ي ���س��م��ت اإل����ي����ه ���س��اب��ق��ا 
منه  لتجعل  م�ستقبال  اإل��ي��ه  و�ست�سم 
اأك������ر ����س���ن���دوق ����س���ي���ادي يف ال���ع���امل, 

و�سنعلن عن برنامج متكامل لذلك.

برنامج رأس المال
البشري

عامال  الب�سري  العن�سر  ل��ك��ون  ن��ظ��را 
�سنعمل  امل�����س��روع��ات,  ل��ن��ج��اح  اأ���س��ا���س��ي��ا 
على تاأ�سي�س برنامج متخ�س�س لدعم 
و�سُيعنى  امل��ه��م.  العن�سر  ه��ذا  وتفعيل 

برنامج تعزيز
حوكمة العمل

الحكومي
م�ستمرة  هيكلة  اإع����ادة  ع��ل��ى  �سنعمل 
وم��رن��ة لأج��ه��زت��ن��ا احل��ك��وم��ي��ة, تلغي 
توحيد  اإل���ى  وت�سعى  امل��ت��ك��رّرة  الأدوار 
وحتديد  الإج���راءات  وت�سهيل  اجلهود 
وتفعيل  وا���س��ح  ب�سكل  الخت�سا�سات 
مهماتها  ت�سلم  يف  اجلهات  م�سوؤولية 
ومي��ّك��ن  بالتنفيذ  ل��ه��ا  ي�سمح  ب�سكل 
العمل  ا�ستمرارية  وي�سمن  امل�ساءلة, 

واملرونة يف مواجهة التحديات.
ك���م���ا ���س��ن��ن�����س��ئ م��ك��ت��ب��اً ل�������الإدارة 
جمل�س  م�ستوى  على  ال�سرتاتيجية 
يعمل  والتنمية  القت�سادية  ال�سوؤون 
على مواءمة كافة الرامج واخلطط 
والتاأكد من مالءمتها مع  احلكومية 
ال���روؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة وم��ن��ع الزدواج���ي���ة 
وبرامج  ال�سيا�سات  ب��ني  الت�سارب  اأو 
الأج���ه���زة, وال��ت��اأك��د م��ن اأن م��ك��ّون��ات 
ا�سرتاتيجيات  يف  ل  تف�سّ الروؤية  هذه 

قطاعية مالئمة.
اتخاذ  دع��م  مركز  �سنوؤ�س�س  كما 
ال���ق���رار يف ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ل��ت��ق��دمي 
لعملية  الالزمة  والبيانات  املعلومات 
ات���خ���اذ ال����ق����رار, مب���ا ي�����س��م��ن ت��ع��زي��ز 

اعتمادها على الراهني والأدلة.
ه���ذه  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال����ت����زام����ن����ا  اإن 
واإ�سهام  لأهدافها,  املحورية  الرامج 
ك���ل م��ن��ا يف ه���ذه اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة, 
�سبيل  الأول������ى يف  اخل���ط���وة  ���س��ي��م��ث��ل 
حت���ق���ي���ق روؤي����������ة امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
باإطالق  و�سن�ستمر   ,2030 ال�سعودية 
ب����رام����ج ج����دي����دة خ������الل ال�������س���ن���وات 
م�ستّمر  ب�����س��ك��ل  و���س��ن��ع��م��ل  ال���ق���ادم���ة, 
على مراجعة وتقومي اأدائنا يف �سبيل 

حتقيق روؤيتنا باإذن اهلل.

و�هلل �ملوفق و�لهادي
�إلى �سو�ء �ل�سبيل
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كيف نحقق 
رؤيتنا

إن التزامنا بتحقيق 
هذه البرامج 

المحورية ألهدافها
 وإسهام كل منا 
في هذه الجهود 
الوطنية، سيمثل 
الخطوة األولى

في سبيل تحقيق 
رؤية المملكة 

العربية السعودية



يحيى التيهاني
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  و���س��ف 
في�سل بن خالد بن عبد العزيز, اأمري 
العربية  اململكة  روؤي��ة  ع�سري,  منطقة 
ويل  عنها  اأعلن  التي   2030 ال�سعودية 
�سلمان  بن  حممد  الأم��ري  العهد  ويل 
يف  النوعية  بالنقلة  ال��ع��زي��ز,  عبد  ب��ن 
والتي  ال�سعودي,  القت�سادي  خارطة 
الأم���ان  ب��ر  اإل���ى  و�سعبها  اململكة  ت��ق��ود 
القت�سادي يف ظل قيادة امللك احلازم 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبد العزيز  وويل عهده وويل ويل 

عهده, حفظهم اهلل جميعا.
واعتر الأمري في�سل بن خالد ما 
متخ�س عن روؤية ال�سعودية 2030 من 
ق��رارات مف�سلية, عهدا جديدا ير�سم 

وطني  لقت�ساد  املعامل  وا�سحة  خطة 
القت�سادية  التحديات  ي��واج��ه  ق��وي, 
الدخل  تنوع  مفاهيم  ويعزز  العاملية, 
الق����ت���������س����ادي ل���ل���م���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
امليزانيات  �سرف  وير�سد  ال�سعودية, 
اإن�سان  تنمية  تطلبه  ملا  وفقا  القادمة 

ومكان هذا الوطن ال�سامخ.
حت��م��ل��ه  »م�������ا  �����س����م����وه:  واأردف 
اأهداف  ال�سعودية القادمة من  الروؤية 
ج��وه��ري��ة, ي��وؤك��د على اأن��ه��ا ت��ق��وم على 
وم��ت��غ��ريات��ه,  ل��ل��واق��ع  وف��ه��م  ا�ست�سعار 
وت�����س��ع��ى ب��ك��ل ق����وة مل���ح���ارب���ة ال��ف�����س��اد 
اآث���ار هدامة  م��ن  ل��ه  مل��ا  اأ�سكاله,  بكافة 
ع���ل���ى الق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي, والأم������ن 
تذهب  الروؤية  هذه  اأن  كما  املجتمعي, 
اأرحب  اآف��اق  اإل��ى  ال�سعودي  باقت�سادنا 
واأو����س���ع, ت��ت��ن��وع معها م����وارد ال��دخ��ل, 

بالقوة  الرت��ق��اء  اأ�سكال  معها  وتتعدد 
الق��ت�����س��ادي��ة ل��وط��ن مي��ت��ل��ك ال��ري��ادة 
ال���ع���امل ال��ع��رب��ي  وال�����س��ي��ادة ب���ني دول 

والإ�سالمي والعامل اأجمع«.
وع���ر الأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د 
عما يحمله من تفاوؤل كبري للم�ستقبل 
الق����ت���������س����ادي ل����ل����وط����ن, وذل�������ك م��ن 
ال�سعودية  روؤي���ة  ت�سمنته  م��ا  خ���الل  
مل�ستقبل  خري  ب�سائر  من  القت�سادية 
اأن  اإل���ى  م�سريا  ال�����س��ع��ودي,  القت�ساد 
الفائقة  بالعناية  تتميز   ال��روؤي��ة  ه��ذه 
باإن�سان الوطن اأول من خالل خف�س 
البطالة بن�سب كبرية, وتوفري ال�سكن 
وف��ق��ا ل��ل��م��ع��ط��ي��ات الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي 
ت���ت���واءم م���ع خ��ط��ط امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة, 
والتاأكيد على ا�ستمرار م�ساريع البنية 
ت���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا تنمية  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

اإلى جعل اخل�سخ�سة  اإ�سافة  الوطن, 
الوطن  اقت�ساد  دعم  يف  رئي�سا  �سريكا 

وحماربة الف�ساد  .
خالد  ب��ن  في�سل  الأم����ري  وخ��ت��م 
ب��ق��ول��ه: »ي��ك��ف��ي��ن��ا ف��خ��را اأن ن��ف��ي��ق كل 
ال�سماء  �سهب  ي��زاح��م  وط��ن  على  ي��وم 
النجباء,  قادته  وب��ق��رارات  مبنجزاته, 
دي��ن  اأنف�سهم خل��دم��ة  ن����ذروا  ال��ل��ذي��ن 
هذا  ومكان  اإن�سان  ثم خدمة  اأول  اهلل 
ال����وط����ن, ل��ي��ك��ون وط���ن���ا اأب���ي���ا ���س��اخم��ا 
ب���ال م���ن���اف�������س«, داع���ي���ا اهلل ع���ز وج��ل 
واأن  ال��ب��الد  ه��ذه  ق���ادة  لنا  يحفظ  اأن 
ثغور  ع��ل��ى  ال��ب��ا���س��ل��ني  ج��ن��ودن��ا  ين�سر 
العز يف حدود الوطن, واأن يوفق رجال 
حفظ  باأمانة  للقيام  املخل�سني  اأمننا 
وا�ستقرارها يف ظل  ال��ب��الد  ه��ذه  اأم��ن 

قيادتها احلكيمة .

أمير عسير: الرؤية رسمت
خطة واضحة القتصاد وطني قوي
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اأكد معايل وزير التعليم الدكتور اأحمد 
ال��ع��ي�����س��ى, اإط����الق 39 م��ب��ادرة يف اإط���ار 
الفرتة  ال�سعودية 2030«, خالل  »روؤي��ة 
امل��ق��ب��ل��ة, اأب����رزه����ا »رف�����ع ج�����ودة ال��ع��م��ل 
وت��خ��ف��ي�����س الإن����ف����اق وال��ت��خ��ل�����س من 
وخ�سخ�سة  امل��رته��ل��ة  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 
للقطاع  التعليمة  اخلدمات  من  عديد 

اخلا�س«.
م�سروع  »لدينا  العي�سى:  واأ���س��اف 
متكامل للخ�سخ�سة من خالل اإ�سراك 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س يف ت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���اين 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة, وت�����س��غ��ي��ل ب��ع�����س امل��دار���س 
احلكومية«, موؤكدا اأنه �سيتم رفع قيمة 
مهنة التعليم وتعزيز مكانتها وتطوير 
اأدائ���ه���ا؛ م��ا �سيحقق ت��ط��ورا ن��وع��ي��ا يف 

التعليم.
وزارة  اأن  اإل�����ى  ال��ع��ي�����س��ى  واأ�����س����ار 
التعليم تعد اأكر وزارة لديها مبادرات, 
وهي تتفاوت يف فرتات تنفيذها؛ فمنها 
م���ا ه���و ���س��ري��ع, والأخ������رى حت��ت��اج اإل���ى 
فرتات زمنية, مو�سحا اأنه »اإذا مل يكن 
لدينا تعليم قادر على تلبية احتياجات 
التي  املخرجات  م�ستوى  ورف��ع  املرحلة 
ت���واك���ب م��ت��ط��ل��ب��ات ���س��وق ال��ع��م��ل, فلن 
اإدارة  يف  ال�����س��ع��ودي  ال�����س��ب��اب  ي��ت��م��ك��ن 
اقت�ساد امل�ستقبل«, ح�سب ما نقلته عنه 
 26 )ال��ث��الث��اء  »القت�سادية«  �سحيفة 

اأبريل 2016(.
»روؤي��������ة  اأن  ال���ع���ي�������س���ى  واع�����ت�����ر 
فريدا  ح��دث��ا  متثل   ,»2030 ال�سعودية 
اإن��ه  حيث  اململكة؛  ت��اري��خ  يف  ومف�سليا 
للمرة الأول��ى يتم و�سع روؤي��ة �سمولية 
ل���ت���ح���دي���د م�����س��ت��ق��ب��ل امل���م���ل���ك���ة خ���الل 
يف  نوعية  نقلة  تقدم  املقبلة,  ال�سنوات 
اإدارة احلكومة  ويف  والتنمية  القت�ساد 

ب�سكل عام.
التعليم  اأن  اإل����ى  ال��ع��ي�����س��ى  ول��ف��ت 
يحظى باأهمية كرى يف روؤية اململكة؛ 
لأن�����ه مي��ث��ل حم����ور ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور 

يف ف��ك��ر وق�������درات وم����ه����ارات ال�����س��ب��اب 
اإدارة القت�ساد م�ستقبال,  ال�سعودي يف 
على  �ستعمل  »ال�����وزارة  اأن  اإل���ى  م�سريا 
ال��روؤي��ة م��ن خ��الل حزمة  تنفيذ ه��ذه 
من املبادرات وال�سيا�سات اجلديدة التي 
ن�ستطيع من خاللها رفع جودة النظام 
واملمار�سات  النظم  وتطوير  التعليمي 

التعليمية«.
وت��ت�����س��م��ن امل���ب���ادرات »رف����ع ج��ودة 
والتخل�س  الإن��ف��اق  وتخفي�س  العمل 
م�������ن ال������ب������ريوق������راط������ي������ة امل����رته����ل����ة 
وخ�����س��خ�����س��ة ع����دي����د م����ن اخل����دم����ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ة ل��ل��ق��ط��اع اخل���ا����س, ك��م��ا اأن 
للخ�سخ�سة  متكامال  م�سروعا  »لدينا 
القطاع اخلا�س يف  اإ���س��راك  من خ��الل 
تنفيذ املباين التعليمة, وت�سغيل بع�س 
بع�س  اإل��ى  اإ�سافة  احلكومية  امل��دار���س 

املبادرات«.
يف  ال��ب��دء  »مت  اأن���ه  العي�سى  وذك���ر 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وو���س��ع ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات, 
مبينا  زمنية,  خطة  برنامج  لكل  حيث 
نظام  م��ن  الن��ت��ه��اء  تنتظر  ال����وزارة  اأن 
�سيعطي  ال�����ذي  اجل���دي���د  اجل���ام���ع���ات 
اجل��ام��ع��ات م���زي���دا م���ن ال�����س��الح��ي��ات, 
ك���م���ا ن���ح���ت���اج درا������س�����ة ال���ت���ط���ور ال��ت��ي 
ال��ع��ايل  التعليم  م�ستوى  ع��ل��ى  حت���دث 
بع�س  تواجها  التي  التحديات  وكذلك 
اجلامعات, خ�سو�سا مع وجود ت�سخم 
يف بع�س اجلامعات لرفع اجلودة اأكرث 

من الكمية«.
على  اأي�سا  التطوير  خطة  وتركز 
لتطوير  ال��رام��ج  من  متكاملة  حزمة 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وم���واك���ب���ة خطط 
حتديث  ���س��دارت��ه��ا  يف  وي��اأت��ي  التنمية, 
�سامل للمناهج واأداء املعلمني وحت�سني 
البيئة املدر�سية للتحفيز على التطوير 
والإب������������داع, وال����رتك����ي����ز ع���ل���ى ت��ط��وي��ر 
الإمكانات  كل  وتوفري  التدري�س  طرق 

للمعلمني, بح�سب العي�سى.

العيسى: »رؤية 2030«
تشمل تخفيض اإلنفاق وخصخصة للخدمات

ح�ستني  بتخ�سي�س  العي�سى,  اأحمد  التعليم,  وزي��ر  وج��ه 
ال�سعودية  روؤي����ة  مب�سامني  الطلبة  لتوعية  درا���س��ي��ت��ني 
تويرت:  يف  التعليم  وزارة  ح�ساب  على  ذل��ك  وج��اء   .2030
درا���س��ي��ت��ني  ح�ستني  بتخ�سي�س  ي��وج��ه  ال��ت��ع��ل��ي��م  »وزي����ر 

لتوعية الطلبة مب�سامني #روؤية_ال�سعودية_2030«.
مواقع  يف  ح�سابه  يف  ك�سف  ق��د  التعليم  وزي���ر  وك���ان 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي, »ت��وي��رت«, ع��ن ب��دء التح�سريات 
ما  كل  تنفيذ  على  الإ���س��راف  مهمته  عمل  فريق  لت�سكيل 
يخت�س بالتعليم يف روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030 

مب�ساركة كل من اجلامعات واإدارات التعليم.
واأ�ساف اأن روؤية اململكة 2030 متثل مرحلة جديدة يف تاريخ ال�سعودية. ولروؤية ال�سعودية 2030 للتعليم اأهداف, منها: 
اأن ت�سبح خم�س جامعات �سعودية على الأقل من اأف�سل 200 جامعة دولية يف عام 2030م. كما تهدف روؤية ال�سعودية 
2030 يف التعليم ل�سد الفجوة بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات �سوق العمل, وال�ستمرار يف ال�ستثمار يف التعليم 
وتزويد الطالب والطالبات باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف امل�ستقبل وح�سول كل طفل على فر�س التعليم اجليد. 
ومن التزامات روؤية ال�سعودية 2030 تطبيق برنامج »ارتقاء« الذي يهدف لإ�سراك الأ�سرة يف 80% من الأن�سطة املدر�سية 

يف تعليم اأبنائهم يف عام 2020.

حصتا توعية بمضامين
»رؤية 2030« لطالب المملكة



أحمد العياف
�سلطان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  رف��ع �ساحب 
لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�س  �سلمان,  بن 
والرتاث الوطني, ووزير الثقافة والإعالم 
ال��دك��ت��ور ع���ادل ال��ط��ري��ف��ي, والأم����ني العام 
ل�����دارة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز, ال���دك���ت���ور فهد 
ال�������س���م���اري, والأم�������ني ال���ع���ام مل���رك���ز امل��ل��ك 
ال��وط��ن��ي, في�سل بن  ل��ل��ح��وار  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
عبدالرحمن بن معمر, �سكرهم وتقديرهم 
امللك  ال�سريفني  اإل��ى مقام خ��ادم احلرمني 
���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود, اأي���ده 
الأم���ري  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب  واإل����ى  اهلل, 
حم���م���د ب����ن ن���اي���ف ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ويل 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد, 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية, 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز, ويل 
جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  العهد  ويل 
ال��دف��اع, حفظهما اهلل, على  ال���وزراء وزي��ر 
الثقافة  بقطاعات  امل��ح��دود  غ��ري  الهتمام 

والإع����������الم, وال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��ي��اح��ة 
عبدالعزيز,  امللك  ودارة  الوطني,  وال��رتاث 
الوطني,  للحوار  عبدالعزيز  امللك  ومركز 
والإميان باأهميتها وتفعيل اأدواتها واآلياتها 
واعتبارها من مقومات جودة احلياة, وذلك 
من خالل اإدراجها يف روؤية ال�سعودية2030 

التي وافق عليها جمل�س الوزراء املوقر.

تطوير السياحة
�سلطان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  اأك��د �ساحب 
بن �سلمان, رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة 
وال�����رتاث ال��وط��ن��ي, اأن ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول 
ال��ن��ف��ق لدعم  اآخ���ر  ن���ورا يف  ال��وط��ن��ي �سكل 
ال�سياحة, ومتكينها من النطالق وتنفيذ 
م���ا خ��ط��ط��ت ل���ه ال��ه��ي��ئ��ة وا���س��ت��ك��م��ل��ت كل 
اأن  بعد  �سنوات   10 يقارب  ما  قبل  جوانبه 
ان��ت��ظ��رت ال��ه��ي��ئ��ة ط��وي��ال, وق����ال: »حلمنا 
يوؤتي  ب��داأ  وانتظارنا  ال�سابقة  ال�سنوات  يف 

ثماره«.

واأو�سح اأن خادم احلرمني ال�سريفني 
التنمية  امللك �سلمان بن عبدالعزيز رائد 
وب����رام����ج ال���ت���ح���ول الق���ت�������س���ادي م��ه��ت��م 
بتطوير قطاع ال�سياحة والرتاث وحتقيق 
لتنفيذ  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع���دت���ه���ا  ال���ت���ي  ال�������روؤى 

امل�ساريع ال�سياحية اجلاهزة لالنطالق.
 واأ�ساف »مل يكن لل�سياحة والرتاث 
ل��روؤي��ة  الرئي�سية  امل��ح��اور  م��ن  ت��ك��ون��ا  اأن 
ال��ذي  ال��ك��ب��ري  ال��ع��م��ل  ل���ول   2030 اململكة 
املجتمع  وتهيئة  املفاهيم  لتغيري  ح�سل 
واإب�������راز ال���ف���وائ���د يف ه��ذي��ن ال��ق��ط��اع��ني, 
وه���و م���ا ع��م��ل��ت ع��ل��ي��ه ال��ه��ي��ئ��ة خ���الل 15 
���س��ن��ة, ون��ق��ل امل��ف��اه��ي��م وال��ق��ن��اع��ات جت��اه 
للحياد  امل��ع��ار���س��ة  م��ن  القطاعني  ه��ذي��ن 
وال�سغط  بل  الكامل  القبول  اإل��ى  و�سوًل 
وال�����س����ت����ع����ج����ال ل����س���ت���ك���م���ال الأن���ظ���م���ة 

وال�سراكات«.
ب��ن �سلمان,  ���س��ل��ط��ان  الأم����ري  وق����ال 
�سوق  ملتقى  يف  اململكة  جناح  زيارته  بعد 
املقام يف مدينة دبي  العربي 2016  ال�سفر 

ا�ستقطاب  ع��ن  »اإن احل��دي��ث  الإم��ارات��ي��ة: 
ال�����س��ي��اح امل�����س��ل��م��ني خ���الل روؤي����ة ال��ت��ح��ول 
عنها  اأع���ل���ن���ت  ال���ت���ي   2030 الق���ت�������س���ادي 
اململكة يف خدمة  الدولة, يرتبط بر�سالة 
العامل  باأن تكون قلب  امل�سلمني وت�سرفها 
الإ���س��الم��ي, اإ���س��اف��ة اإل���ى اأن امل��الي��ني من 
امل�����س��ل��م��ني ي���ت���وق���ون ل����زي����ارة احل���رم���ني 
ث��اب��ت��ة  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ال�������س���ري���ف���ني«, م��ب��ي��ن��ا 
ملواكبة  والتطور  التحول  ودائ��م��ة  امل��ب��ادئ 
الع�سر واحتياجات مواطنيها وتطلعاتهم 
ومكانتها  اأهميتها  تقت�سيه  م��ا  وحتقيق 

اإقليميا ودوليا منذ تاأ�سي�سها.
���س��ه��دت  »امل���م���ل���ك���ة  اأن  اإل������ى  واأ������س�����ار 
حتركات واإع��ادة ت�سكل خالل عهد امللوك 
ال�سابقني, والتحول احلقيقي يح�سل من 
املعنيني,  الأط����راف  وم��ن جميع  ال��داخ��ل 
ول ميكن اأن ينجح اإن مل ي�سارك اجلميع 
فيه اأو انتظار اأن يفر�س من الأعلى, مع 
اإميانه يف حتقيق اأي حتول, على اأن يقود 

املواطن بنف�سه هذا التحول«.

الثقافة واإلعالم والتراث..
محاور بارزة لتحقيق متطلبات الرؤية

مد�ئن �سالح

�ساحب �ل�سمو �مللكي
�الأمري �سلطان بن �سلمان
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التحول الوطني
وماضوية الخطاب اإلعالمي

د. أحمد التيهاني

اإبراهيم  حممد  ال�سديق  »اآف����اق«,  حترير  رئي�س  نائب  مني  طلب  ح��ني 
ع�����س��ريي, اأن ي��ك��ون م��ق��ال ه��ذا ال��ع��دد ع��ن ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي, وم�سامني 
»روؤيته«, عجزت عن الكتابة املو�سوعية التف�سيلية؛ لأن اجلزء الأكر من 
العجز  درجة  اإلى  �سيئا,  فيه  اأفهم  ما ل  وذلك  اقت�سادي خال�س,  اخلطة 
عن اإدارة اقت�ساد ذاتي واأ�سرتي, وهو ما حتم علي البتعاد عن التفا�سيل, 

والكتابة عن م�ستلزمات املرحلة ثقافيا واإعالميا واجتماعيا.
اأهج�س  اخل��ط��ة, فوجدتني  اإع���الن  م��ع  الإع��الم��ي  التعاطي  راق��ب��ت 
باأخطائنا الإعالمية القدمية املتمثلة يف الإ�سادة املجردة باأي قرار, وهو 
توجيه  يفيد يف  اأن��ه ل  كما  اإل��ي��ه,  ول ي�سيف  ال��ق��رار,  ما ل ينفع �ساحب 

القرارت التالية؛ مبعنى اأنه ل يفيد الوطن.
اإع��ادة م�ساهدة احلوار الذي اأج��راه مدير قناة العربية, تركي  وبعد 
التمعن  وب��ع��د  حممد بن �سلمان,  الأم���ري  العهد  ويل  ويل  م��ع  ال��دخ��ي��ل 
فيما ات�سمت به لغة الأمري من الواقعية واملبا�سرة وال�سفافية, وما ظهر 
عليه الأمري نف�سه من الوعي املتجاوز خلطابنا الإعالمي احلايل, تركز 
تفكريي على اأننا اأمام حتول وطني اأكر من اأن يكون اقت�ساديا وح�سب, 
واأنه ي�ستلزم حتول موازيا يف التناول الإعالمي, وذلك بالتخلي عن املدح 
اأن  الإ�سادة؛ ذلك  للتحول ملجرد  الوطنية  بالروؤية  الإ�سادة  للمدح, وترك 
املوؤ�سرات تقول اإن املدح ال�سطحي ال�ساذج مل يعد ينفع املادحني, ومل يعد 
البحث  اأو  بالإ�سادة,  ال�سعادة  مرحلة  جتاوز  وعيهم  لأّن  املمدوحني؛  يهم 
عن م�سروعية القرار يف ثنايا اخلطاب الإعالمي املادح, اإلى مرحلة الإفادة 
معرفة؛  على  املبني  وال��راأي  الدقيقة,  وال�ستدراكات  ال�سادق,  النقد  من 
مبعنى اأنه يتحتم, تبعا للتحول, التحوُل اإلى املو�سوعية والإن�ساف, بذكر 
اإلى ما قد يكون فيها  »الروؤية«, والتنبيه  التي ت�سمنتها  مواطن اجلودة 
من خلل, وا�ستثمار املعرفة والتخ�س�س يف الإ�سافة اإليها, وتذليل معوقات 

تنفيذها.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك, ف���اإن ال��ذي��ن يعي�سون يف م��رح��ل��ة م��ا قبل 
»الروؤية«, ظهرت  اإعالن  ال�سعودية اجلديدة, ما�سون يف ما�سيهم, فبعد 
»�سماجات« اإعالمية وفنية اأعادتنا اإلى الوراء 40 عاما, ومن اأمثلتها, وهو 
مت  كليب«,  »فيديو  يف  زياد بن نحيت,  ال�ساعر  »عيال«  ظهور  فقط,  مثال 
يكون  اأن  اأخ�سى  وكم  باأبها,  خيال«  »اأب��و  حديقة  من  تبقى  فيما  ت�سويره 
هذا العمل مدعوما من اأحد املو�سرين يف منطقة ع�سري, ومن كلمات هذا 
التخطيط  ه��ذا  يا حممد..  عليك  و���ْس��الم  يا حممد..  اهلل  »اهلل  العمل: 

يا حممد«, اأما حلنه فهو م�سروق كما يعلم الرا�سخون يف الفن الغنائي.
اإن هذا العمل واأمثاله, »حركات قدمية«, ل تت�سق مع اللغة الواقعية 
املبا�سرة, ول مع الوعي املتجاوز, اللذين ات�سم بهما حديث ويل ويل العهد 
»فيديو  ال���  �سارة  »ب��ن نحيت« كتب يف  اأن  املبكي  وامل�سحك  »ال��روؤي��ة«,  عن 

كليب«: »روؤية فنية: زياد بن حجاب بن نحيت«, و�سّتان بني الروؤيتني.
وب�سفتي �سعوديا يحاول ا�ستيعاب املرحلة, فاإنني اأزعم اأن من لوازم 
عن  الكف  وق��ي��ادت��ه,  للوطن  الإخ��ال���س  عنا�سر  وم��ن  ال��وط��ن��ي,  التحول 
اخلطابات الإعالمية املادحة ال�ساذجة, والبتعاد عن حتويل »الروؤية« اإلى 
املكرورة  ال�سعارات  القوميني, وتتماهى مع  �سعارات  ت�سبه  �سعارات فارغة 
الناقدين,  اآخ��رون )وهم قوم يحقدون على  قوٌم  يرددها  التي  املمجوجة 
وي��زع��ل��ون م��ن ال��ن��ق��د, بحجة ق��دا���س��ة اأف��ك��اره��م وق��ي��ادات��ه��م, ف��دع��وه��م يف 

حالهم(.
اإلى  يحتاج  الوطني  القت�سادي  التحول  ف��اإن  اأم��ر,  من  يكن  ومهما 
التنظيمية  الق�سايا  ببع�س  تتعلق  وح��ا���س��م��ة,  ح��ازم��ة  م��وازي��ة  ق����رارات 
واحلقوقية والعدلية التي كرث اجلدل حولها وطال عر العقود الزمنية 

املا�سية, وهي م�سائل اأثق باأنها الآن يف انتظار »احل�سم«.
احللم طريق اإلى النجاح, والتوقف عن الأحالم, يعني التوقف عن 
خالل  من  فدعونا,  العظيمة,  ب��الأوط��ان  تليق  التي  الكبرية  الطموحات 
اأجل وطننا, ونعمل على حتقيق احللم  روؤية التحول الوطني, نحلم من 

من اأجل م�ستقبل اأجيالنا.

إذا عسعسَ 
الليل

ونبه اإلى اأن برنامج التحول الوطني 
ال�سياحة  هيئة  وخطط  ب���روؤى  اأخ��ذ  ال��ذي 
انتظرته  م��ا  �سيحقق  ال��وط��ن��ي  وال�����رتاث 
ا�ستكملت  اأن��ه��ا  وب��خ��ا���س��ة  ط��وي��ال,  الهيئة 
جميع متطلبات بناء هذا القطاع وتطويره 
وو�����س����ع����ت ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات واخل���ط���ط 

اجلاهزة للتنفيذ.
واأ�������س������اف: »م�����ع ب���رن���ام���ج ال���ت���ح���ول 
ال��وط��ن��ي ف��اإن��ن��ا ن���رى ال��ن��ور يف اآخ���ر النفق 
الن��ط��الق  م��ن  ومتكينها  ال�سياحة  ل��دع��م 
وت��ن��ف��ي��ذ م���ا خ��ط��ط��ت ل���ه وا���س��ت��ك��م��ل��ت كل 
جوانبه قبل ما يقارب ال� 10 �سنوات بعد اأن 

انتظرت الهيئة طويال و�سرنا«.
واأ����س���ار ���س��م��وه اإل���ى اأن امل��م��ل��ك��ة ه��ي��اأت 
ال���ع���دي���د م����ن ال���وج���ه���ات ل���ت���ك���ون ج���اه���زة 
متكاملة,  ���س��ي��اح��ي��ة  ك�����س��ن��اع��ة  ل��الن��ط��الق 
ملفا  ي��ق��دم  ج��ه��از  اأول  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
امل�سارات  وتطوير  ال�سياحة  ع��ن  متكامال 
املتعلقة بتوفري فر�س العمل لتكون جاهزة 
يف ظ���ل وج�����ود ���س��ي��اح��ة ���س��خ��م��ة وم��وؤه��ل��ة 

لتلبية الطلب.
�سكانية  كثافة  لديها  »اململكة  وق��ال: 
ما  على  خ��الف��ا  بال�سياحة  مقتنعة  وب��ات��ت 
التحول  وب��رن��ام��ج  ال�سابق,  يف  عليه  ك��ان��ت 
واأك��رث  اأ�سهل  اأ�سبح  ال�سياحي  القطاع  يف 
�سياحي  قطاع  بوجود  ذل��ك  معلال  قبول«, 
ح��ق��ي��ق��ي و�����س����وق ����س���خ���م ج�����دا وم�������س���ّدر 

لل�سياحة.
كبرية  فر�س  لديها  »اململكة  وت��اب��ع: 
ل���ل���ن���ه���و����س يف ه������ذا ال����ق����ط����اع م����ع وج����ود 
اجلديدة  ال��روؤي��ة  وم��ع  ال�سياحية  املناطق 
اأف�����س��ح��ت عنها احل��ك��وم��ة ال��ر���س��ي��دة  ال��ت��ي 
الوقت  ال�سياحة يف  برتكيزها على توطني 

ال��رتف��ي��ه العاملية,  ���س��رك��ات  ال�����س��راك��ات م��ع 
امل�����س��روع��ات  لإق���ام���ة  الأرا����س���ي  تخ�سي�س 
الثقافية والرتفيهية من مكتبات ومتاحف 

وفنون وغريها«.
»اإ�����س����راف  اأن  ال���ط���ري���ف���ي  واأو������س�����ح   
رئي�س  بو�سفه  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري 
والتنمية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��وؤون  جم��ل�����س 
وجمال  كبرية  قيمة  الروؤية  هذه  �سيعطي 
ودعم  تفا�سيلها  ومتابعة  لإجناحها  رحبا 
وحتقيق  اأمامها  العقبات  وتذليل  اآلياتها 
احلبيبة  مبملكتنا  للنهو�س  ط��م��وح��ات��ه��ا 
اإلى ما ير�سى قيادتها و�سعبها ويحقق لها 
املكانة التي ت�ستحقها �سمن منظومة دول 
العامل املتح�سرة مبا منتلكه من اإرث ديني 
واإن�ساين  واأث��ري  وتراثي  وثقايف  وح�ساري 
هائلة  ب�سرية وطبيعية  واإمكانات  وجغرايف 

واقت�ساد متني«.
 2030 ال�����س��ع��ودي��ة  ال����روؤي����ة  اأن  وب����ني 
جانب  اإل����ى  �ست�سهم,  ال��ث��ق��ايف  اجل��ان��ب  يف 
واحلياتية  والإن�سانية  احل�سارية  اأدواره���ا 
وال���رتف���ي���ه���ي���ة, يف ت���وف���ري ف���ر����س ال��ع��م��ل 
املختلفة كبعد اقت�سادي مهم �سمن مفهوم 
اأدواره��ا يف  �سناعة الثقافة وتعزيز وتنويع 
جمتمعنا, وت�سهم من جهة اأخرى يف تعزيز 
دور جمتمعنا الثقايف ال�سعودي يف حميطه 
يتنا�سب  مبا  وال��دويل  والإ�سالمي  العربي 
اململكة  ملكانة  املتميزة  القيادية  الأدوار  مع 

العربية ال�سعودية يف خمتلف املجالت.

مصلحة الوطن 
 

اأكد امل�ست�سار بالديوان امللكي, الأمني العام 
لدارة امللك عبدالعزيز املكلف, الدكتور فهد 
ح�سارية   2030 اململكة  روؤي��ة  اأن  ال�سماري, 
وت��وظ��ي��ف  ال��وط��ن  ع��ل��ى م�سلحة  وم��ب��ن��ي��ة 
م��ق��وم��ات��ه وا���س��ت��خ��دام اإم��ك��ان��ات��ه ال��ك��ام��ن��ة 

ومنها التاريخ والرتاث احل�ساري.
املوؤرخني  نحن  »اأمامنا جميعا  وقال: 
والعلمية  البحثية  واملوؤ�س�سات  واملهتمني 
مل  اإن  عليها  �سنحا�سب  تاريخية  م�سوؤولية 

نواكب هذه الروؤية ونحقق تطلعاتها.«
واأ������س�����اف: »ع���ن���دم���ا اأع����ل����ن ���س��اح��ب 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 
الذهن  كان   2030 اململكة  روؤي��ة  عبدالعزيز 
قبل ذلك ين�سرف اإلى امل�ستقبل فقط, واإلى 
ما كان يتداوله البع�س من املخططني من 
واإه��م��ال  والقت�ساد  ال�سوق  على  الرتكيز 
واملكان,  واملجتمع  للدولة  التاريخي  العمق 
�سمو  �ساغها  التي  املتميزة  ال��روؤي��ة  وبهذه 
الأمري حممد بن �سلمان عاد لذلك العمق 
احلقيقية  بو�سلته  وللم�ستقبل  اأه��م��ي��ت��ه 
وامل��ت��ط��ل��ع��ة  وال������رتاث  الإرث  ع��ل��ى  امل��ت��ك��ئ��ة 

للم�ستقبل والزدهار«.
ووا������س�����ل: »ه������ذه ال�����روؤي�����ة ل��ل��ت��اري��خ 
وال��������رتاث احل�������س���اري اأ����س�������س ل���ه���ا خ����ادم 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز بقراءته الواعية وتطويره دارة 
برئا�سته  تت�سرف  ال��ت��ي  عبدالعزيز  امل��ل��ك 
ب�سفة  ب��راجم��ه��ا  ومتابعة  اإدارت��ه��ا  ملجل�س 
خ��ا���س��ة, وه���ي ت�����س��ه��د ال���ي���وم ب��ت��وج��ي��ه��ات��ه, 
���س��م��و الأم����ري  ي��ح��ف��ظ��ه اهلل, وت���وج���ي���ه���ات 
حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
حتول  التنفيذية  جلنتها  ورئي�س  اإدارت��ه��ا 
ف��اع��ال وم���وؤث���را يف ب��راجم��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا. 
وما ذكره �سمو الأم��ري عن حمورية تاريخ 
يعك�س  ال��روؤي��ة  واإرث���ه احل�ساري يف  البالد 
الوطنية  وثقافته  واطالعه  و�سدقه  وعيه 

والعربية الإ�سالمية«. 
وت��اب��ع: »ه���ذه ال���روؤي���ة ت��وج��ب علينا 
والفاعل  اجلاد  بالعمل  نواكبها  اأن  جميعا 
وامل���وؤث���ر وخ��دم��ة حم���اوره���ا والإ���س��ه��ام يف 
ت��ع��زي��ز ه����ذا ال���ت���اري���خ احل�������س���اري امل��ه��م. 
ف���ه���ن���اك جم������الت ت���ع���زي���ز ال���وط���ن���ي���ة م��ن 
وه��ن��اك مواكبة  وال���رتاث,  التاريخ  خ��الل 
ل��ت��ط��ورات و�سائل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

التقنية والتلقي.

الذي انطلقنا اإلى الرتويج لها يف املعار�س 
جداً  تاأخرنا  ونحن  �سنوات  من  اخلارجية 
ال�سياحية  امل�����س��ارات  م��ن  ع���دد  ت��ط��وي��ر  يف 

الأخرى«.

جودة وتنوع
قال وزير الثقافة والإعالم, الدكتور عادل 
للجانب  ال�سعودية  ال��روؤي��ة  »اإن  الطريفي, 
الثقايف تتجه اإلى �سناعة واقع ثقايف يتميز 
والتنوع مبا  اجل��ودة  عالية من  مب�ستويات 
وي��ت��واءم  وامل��ق��ي��م  امل��واط��ن  تطلعات  يحقق 
م��ع م��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة وو���س��ع��ه��ا الق��ت�����س��ادي 

املزدهر«.
 2030 ال�سعودية  ال��روؤي��ة  اأن  واأو���س��ح 
اع���ت���م���دت يف اجل���ان���ب ال���ث���ق���ايف ع��ل��ى ع��دة 
اآل��ي��ات م��ن��ه��ا: دع���م ج��ه��ود م��ن��اط��ق اململكة 
امل���ه���رج���ان���ات  اإق�����ام�����ة  وحم���اف���ظ���ات���ه���ا يف 
املوهوبني  م�ساندة  املختلفة,  والفعاليات 
اإيجاد  وامل��خ��رج��ني,  وامل��وؤل��ف��ني  الكتاب  م��ن 
تنا�سب  متنوعة  وترفيهية  ثقافية  خيارات 
ذلك  اأن  مبينا  املختلفة,  والفئات  الأذواق 
ي���و����س���ح الجت�������اه احل���ك���ي���م اإل������ى ���س��ن��اع��ة 
م�سارات جديدة يف تفعيل جمالت الثقافة 

والإعالم«
واأ���س��اف: »رك���زت ال��روؤي��ة على جانب 
ت��ع��زي��ز وت��ك��ري�����س وت��ن��وي��ع م��ف��ه��وم �سناعة 
الآل���ي���ات ومنها:  م��ن  ع��ر جملة  ال��ث��ق��اف��ة 
واخلا�سة  الربحية  غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات  دع��م 
على اإقامة املهرجانات والفعاليات املتنوعة, 
تفعيل دور ال�سناديق احلكومية املختلفة يف 
تاأ�سي�س وتطوير املراكز الرتفيهية, ت�سجيع 
اململكة, عقد  امل�ستثمرين من داخل وخارج 

�سمو  اأ���س��ار  كما  ن���درك  اأن   وعلينا 
خمتلف  ع�سر  يف  اأن��ن��ا  العهد  ويل  ويل 
ومواكبة  الو�سيلة  يف  التحول  ي�ستوجب 
امل�ستجدات, والتاريخ والرتاث من حيث 
والتوظيف  وال�ستخدامات  ال��درا���س��ات 
وطنيا وعربيا واإ�سالميا يتطلب قنوات 
وو�سائل جديدة واأفكارا مبدعة تتوا�سل 
هذا  لديهم  وت��ع��زز  ال�سباب  اأج��ي��ال  م��ع 

العمق احل�ساري املهم«.

ثالثة ثوابت
اأو������س�����ح الأم���������ني ال�����ع�����ام مل����رك����ز امل���ل���ك 
ال��وط��ن��ي, في�سل  ل��ل��ح��وار  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن م��ع��م��ر, اأن ه��ذه 
حقيقية  تاريخية  نقلة  ت�سكل  ال��روؤي��ة 
اع���ت���م���دت ع���ل���ى امل����رت����ك����زات وال���ث���واب���ت 
ثوابت  ثالثة  م��ن  منطلقًة  ال�سعودية, 
ت�سّكل الهوية ال�سعودية, وهي الإ�سالم, 
وامل���ك���ان, وال���ت���اري���خ, ف�����س��ال ع��ن امل��ك��ان��ة 
العاملية للمملكة مهبط الوحي وحا�سنة 
ومهوى  املقد�سة,  الإ�سالمية  الأم��اك��ن 

قلوب امل�سلمني كافة .
وق��������ال: »ه�������ذه ال������روؤي������ة ت���ت���ن���اول 
ال�سعودية, وتعمل على  م�ستقبل احلياة 
ق����راءة خم��ت��ل��ف امل���ج���الت الق��ت�����س��ادي��ة 
يحقق  دوؤوب,  وم��ن��ه��ج��ي  ع��ل��م��ي  ب��وع��ي 
وطموحاته  ال�سعودي,  ال�سباب  تطلعات 
يف اإيجاد كيان اقت�سادي عاملي ل يعتمد 
ولكن  النفط  ع�سر  مزايا  على  فح�سب 
يتجاوزه اإلى ا�ستثمار خمتلف الإمكانات 
الإن�سان  ال�سعودية, مبا فيها  وال��رثوات 
هذه  يف  الأ�سا�سية  الركيزة  ي�سكل  ال��ذي 
م��ن م�ساركة  عليه  ي��ع��ّول  ال���روؤي���ة, مب��ا 

فاعلة يف ترجمتها اإلى واقع ملمو�س .
واأ�ساف ابن معمر »اإن الروؤية التي 
وحظيت  العهد,  ويل  ويل  �سمو  قدمها 
ال�سامي, ومبوافقة جمل�س  املقام  بدعم 
ال��������وزراء, ه���ي روؤي�����ة ���س��اب��ة وط��م��وح��ة, 
ت��ع��ّر ع��ن ت��ط��ل��ع��ات الأج���ي���ال اجل��دي��دة 
ال���ذي���ن ي�����س��ك��ل��ون ق�����وام ه����ذه ال����روؤي����ة, 
فيما  ال��ط��م��وح,  م�ستقبلها  وي�����س��ك��ل��ون 
القت�سادي  الأف��ق  حتريك  على  تعتمد 
وال���س��ت��ث��م��اري, والإف�����ادة م��ن ال���رثوات 
امل��ع��دن��ي��ة, واب��ت��ك��ار م�����س��ادر الق��ت�����س��اد, 
رئي�سا  عن�سرا  ي�سكل  البتكار  اإن  حيث 
اقت�سادية  خطًطا  وتعك�س  ال��روؤي��ة,  يف 

متطورة وعاملية«.
وخطة  م��ن��ارة  �ست�سكل  اأن��ه��ا  واأك����د 
ط��ري��ق ت�����س��يء م��الم��ح اأه����داف احل���وار 
لتكون  امل�ستقبلية,  ال��ق��ادم��ة  ال��وط��ن��ي 
رك���ي���زًة ج��وه��ري��ة م���ن رك���ائ���ز ب��راجم��ه 
واأن�سطته وفعالياته, وبخا�سة اأن املركز 
خدمة  �سبيل  يف  اأع��م��ال��ه  ك��ل  �سي�سخر 

اأهداف هذه الروؤية وم�ساندتها.
واأ����س���اف »اأت���وج���ه اإل����ى امل���ول���ى عز 
ال�سعودية  القيادة  جهود  يكلل  اأن  وجل 
ملا فيه خري ومناء وازده��ار الوطن, واأن 
ي��وف��ق اجل��م��ي��ع م�����س��وؤول��ني وم��واط��ن��ني 
اأرك��ان هذه  ال���دوؤوب لتنفيذ  اإل��ى العمل 
ع�سر  يف  اململكة  �ست�سع  ال��ت��ي  ال���روؤي���ة 
تاريخي  جديد ويف ف�ساء حتّول وطني 
�سينعك�س باآثاره الإيجابية بال �سك على 
خمتلف فئات املجتمع وخمتلف مناطق 
امل��م��ل��ك��ة, و���س��ي��ك��ون ل���ه اأث�����ره ال��ك��ب��ري يف 
مواجهة خمتلف التحديات امل�ستقبلية«.

واخ���ت���ت���م اب�����ن م��ع��م��ر ت�����س��ري��ح��ه, 
ب��ت��اأك��ي��ده ع��ل��ى م���ا اأ����س���ار اإل���ي���ه �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان, 
�سباب طموح  ال�سعودي  ال�سباب  اأن  على 
وم���وؤه���ل ل��ق��ي��ادة ه���ذه ال���روؤي���ة اإل����ى بر 
الأم�����ان وف���ق م���ا مي��ل��ي��ه ع��ل��ي��ه��م دينهم 
البالد  ه��ذه  بجعل  ووطنيتهم  احلنيف 
اأنظار  املتقدمة, وحم��ط  ال��دول  اإح��دى 
ال��ع��امل ك��ن��م��وذج ع��رب��ي ف��ري��د يف البناء 

والولء والتنمية«.

وزير �لثقافة و�الإعالم 
�لدكتور عادل �لطريفي

جم�سم فني مبدينة جدة
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أحمد العياف
رف����ع ع����دد م���ن م���دي���ري اجل��ام��ع��ات 
خل��ادم  وال��ت��ه��اين  ال�سكر  ال�����س��ع��ودي��ة 
امل��ل��ك �سلمان  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
ول�ساحب  �سعود,  اآل  عبدالعزيز  بن 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ري حم��م��د بن 
العهد  , ويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ن��اي��ف 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي��ر 
امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  ال��داخ��ل��ي��ة, 
الأم����������ري حم����م����د ب�����ن ����س���ل���م���ان ب��ن 
النائب  العهد,  ويل  ويل  عبدالعزيز, 
ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء, 
ولل�سعب  اهلل,  الدفاع, حفظهم  وزير 
�سدور  مبنا�سبة  النبيل,  ال�سعودي 
على  املوقر  ال���وزراء  جمل�س  موافقة 
روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

.2030
ت�������س���ري���ح���ات  يف  واأع����������رب����������وا, 
لالإ�سهام  ا�ستعدادهم  عن  اإعالمية, 
املباركة,  الروؤية  يف حتقيق متطلبات 
موؤكدين اأن التعليم العايل رافد مهم 
من �ساأنه اأن يرفد اخلطة الطموحة 

بعنا�سر  ب�سرية عالية التاأهيل.

جامعة الملك خالد
ذك�����ر م���دي���ر ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د, 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن ب���ن حمد 
اأن  الداود, يف ت�سريح بهذه املنا�سبة, 
جامعة  ومنها  ال�سعودية,  اجلامعات 
امل��ل��ك خ���ال���د, ���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
ملمو�سا  واقعا  وجعلها  ال��روؤي��ة  ه��ذه 
وم�������س���اه���دا ل���ك���ل م�����واط�����ن, وق�����ال: 
»���س��ت��ك��ون اجل��ام��ع��ة ب���ال ���س��ك راف���دا 
علميا وتربويا وداعما يف كل املجالت 
املن�سودة  الروؤية  اإل��ى  اجلميع  لي�سل 
وجنني ثمارها خريا وبركة وازدهارا 

للوطن واملواطن على حد �سواء«.

جامعة بيشة
 

ق����ال م���دي���ر ج��ام��ع��ة ب��ي�����س��ة امل��ك��ل��ف, 
ال���دك���ت���ور م��ه��دي ال���ق���رين: »ت��اب��ع��ن��ا 
ال�سعودية  ال��روؤي��ة  ���س��دي��د,  باهتمام 
عن  ك�����س��ف��ت  ال���ت���ي   2030 ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
ت��وج��ه��ات ط��م��وح��ة ودرا����س���ة علمية 
من  لكثري  هيكلي  وتطوير  �ساملة, 
ال���ق���ط���اع���ات الق��ت�����س��ادي��ة امل��ه��م��ة«, 
ال��ت��ط��وي��ر  ي����ري����د  م����ن  اأن  م�����وؤك�����دا 
والن����ط����الق لآف�����اق م�����س��ت��ق��ب��ل بعيد 
املدى, فاإن عليه اأن يخ�سع كثريا من 
اإل��ى مزيد من  وقطاعاته  اإج��راءات��ه 
التطوير مبا يتنا�سب مع كل مرحلة, 
وه����و م���ا اأك����دت����ه ال����روؤي����ة امل���ب���ارك���ة, 
م�����س��ي��ف��ا اأن���ه���ا ارت���ك���زت ع��ل��ى ث��الث��ة 
م���رت���ك���زات م��ه��م��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة وه���ي: 
والقوة  والإ���س��الم��ي,  العربي  العمق 
ال����س���ت���ث���م���اري���ة, وامل����وق����ع اجل���غ���رايف 
اإن  املتميز ال��ذي حبانا اهلل به, وق��ال 
هذه  من  �ستجعل  املرتكزات  هذه  كل 
حتقيق  يف  ون��اج��ح��ة  �ساملة  ال���روؤي���ة 

الرفاهية للوطن واملواطن.

الجامعة السعودية
اإللكترونية

ل���ف���ت م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ال�����س��ع��ودي��ة 
الإل����ك����رتون����ي����ة, ال����دك����ت����ور ع���ب���داهلل 
امل��و���س��ى، اإل����ى اأه��م��ي��ة ال����د�ر امل��ن��وط 
امل��م��ل��ك��ة  ال���ت���ع���ل���ي���م يف  مب���وؤ����س�������س���ات 
م���ن خ����الل زي������ادة ت���اأه���ي���ل ال��ط��الب 
وال����ط����ال����ب����ات, وه������م ع���ل���ى م��ق��اع��د 
املناهج  م��واءم��ة  خ��الل  من  الدرا�سة 
ومتطلبات  ح��اج��ات  م��ع  ال��درا���س��ّي��ة 
اجل��ام��ع��ة  اأن  م�سيفا  ال��ع��م��ل,  ���س��وق 
هذا  تطبيق  اإل��ى  ت�سعى  الإلكرتونية 
الأك��ادمي��ي��ة,  خططها  �سمن  امل��ن��ه��ج 
وت�����س��ّج��ع ط��الب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا على 
الب���ت���ك���ار والإب���������داع ل��ل��و���س��ول بهم 
لأرف��ع الدرجات يف خمتلف جمالت 
ال��ع��ل��وم وامل��ع��رف��ة ال��ت��ي ت��ع��ود بالنفع 
على خدمة الوطن, وحتقيق التنمية 
امل�����س��ت��دام��ة وال��ط��ري��ق الأم��ث��ل لبناء 
جميع  يف  ومتناغم  معا�سر  جمتمع 

مناحي احلياة. 

جامعة الملك سعود
اأ����س���ار م���دي���ر ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود, 
هذه  اأن  اإل��ى  العمر,  ب���دران  الدكتور 
ال���روؤي���ة ال��ط��م��وح��ة ���س��ت��ب��ن��ي احل��ي��اة 
لهم  وتوفر  الوطن,  لأبناء  الكرمية 
فر�س العمل, و�سي�ستفيد منها جيل 
للعمل يف جم��الت  امل���وؤه���ل  ال�����س��ب��اب 
ت��ن��ا���س��ب ن���واح���ي ت��اأه��ي��ل��ه��م, وت��دف��ع 
ب��ح��رك��ة الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي, وتبني 
ج��ي��ال ق�����ادرا ع��ل��ى الإ����س���ه���ام يف ب��ن��اء 

�سروح النه�سة والتطوير.
اململكة »2030«  روؤي��ة  ب��اأن  واأف���اد 
امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
الأم����������ري حم����م����د ب�����ن ����س���ل���م���ان ب��ن 
النائب  العهد,  ويل  ,ويل  عبدالعزيز 
ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء, 
وزير الدفاع, رئي�س جمل�س ال�سوؤون 
الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة, ج���اءت بعد 
عمل �ساق وفكر م�ستمر, وجهد كبري 
ت�سعى  ال���ذي  اجل��دي��د  ال��وط��ن  لبناء 
اهلل  وفقها  الر�سيدة  حكومتنا  اإل��ي��ه 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  ب��ق��ي��ادة 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز.

جامعة األميرة نورة
ق��ال��ت م��دي��رة جامعة الأم����رية ن��ورة 
ال��دك��ت��ورة هدى  بنت ع��ب��دال��رح��م��ن, 
العميل: »تعتر املوؤ�س�سات التعليمية 
ال��ت��ح��دي يف  اأ�سا�سيا م��ن ه��ذا  ج���زءا 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ق����وة ال��ب��ن��اء وحت��ق��ي��ق 
دخل  م�����س��ادر  وت��وف��ري  ال�ستقاللية 
ل��ه��ا ت�����س��ت��ط��ي��ع م���ن خ���الل���ه حتقيق 
الروؤية  اأن  وبخا�سة  ال��ع��ايل,  التميز 
اإل���ى ذل���ك بتوقعها  اأ����س���ارت ���س��راح��ة 
يف  �سعودية  جامعات  خم�س  تكون  اأن 
املتقدمة؛  العاملية  اجلامعات  م�ساف 
مما يعني معه حتديا امام اجلميع«.

امل�سوؤول  هو  التعليم  اأن  واأ�سافت 
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الب�سري  العن�سر  وت��اأه��ي��ل  توفري  ع��ن 
التي  ال��روؤي��ة  تلك  ال��ق��ادر على حتقيق 
ال�سعودية.  واليد  العقل  على  �سرتتكز 
اآخ���ر نثبت من  واأردف������ت: » ه���ذا حت��د 
ال�سعودية  اأن  وللعامل  لأنف�سنا  خالله 
ب���رن���اجم���ه���ا الإ�����س����الح����ي ت�����س��ت��ع��ي��د 

�سبابها لنطالقة نوعية جديدة«.

جامعتي الملك 
عبدالعزيز وجدة

عبدالعزيز  امللك  جامعتي  مدير  ق��ال 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  امل��ك��ل��ف,  وج���دة 
جتد  الثاقبة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اإن  اليوبي, 
التعاون والعمل الدوؤوب من املواطنني 
لتحقيقها يف تالحم فريد اعتادت عليه 

اململكة يف كل حمطاتها التاريخية.
واأ�����س����اف: »ي���ذّك���ر ه���ذا ال��ت��الح��م 
اجل��م��ي��ع ب��ت��اري��خ ت��وح��ي��د ه���ذه ال��ب��الد 
عبد  امللك  املوؤ�س�س  عهد  منذ  املباركة 
اهلل,  رحمه  الرحمن,  عبد  ب��ن  العزيز 
ال����ذي وح����د اأط������راف امل��م��ل��ك��ة, ف��وج��د 
ال�سادقة  لروؤيته  والتاأييد  الدعم  كل 
د�ستور  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  ال�سليم  ومنهجه 
القراآن وال�سنة النبوية املطهرة, ورفع 
التوحيد خفاقة يف كل ربوع هذه  راية 

البالد مرتامية الأطراف«.
توجيهات  اأب����رز  م��ن  اأن  واأو����س���ح 
خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني, اأي����ده 
ال�������س���وؤون  مل��ج��ل�����س  ال�������س���دي���دة  اهلل, 
تنموية,  روؤي����ة  اإي��ج��اد  الق��ت�����س��ادي��ة: 
وخطط مدرو�سة تاأخذ بعني العتبار 
ور�سم  وامل�ستقبلية  الآن��ي��ة  التحديات 
ال��ع��امل نتائجها  ي��رى  خ��ارط��ة طريق 

عيانا بيانا يف اأفق عام 2030.

جامعة جازان
اأك������د م���دي���ر ج���ام���ع���ة ج�������ازان امل��ك��ل��ف, 

جامعة نجران
اأك����د م��دي��ر ج��ام��ع��ة جن����ران, ال��دك��ت��ور 
امل�ستقبلية  الروؤية  اأن  احل�سن,  حممد 
اإل  ما هي  ال�سعودية  العربية  للمملكة 
امتدادا مل�سرية الزدهار والتطور التي 
نعاي�سه  وم��ا  ال��ع��زي��ز,  وطننا  ي�سهدها 

من اأمن ورخاء وازدهار.
اإب����ري����ل ي��وم  وق�����ال احل�������س���ن: »2 
ال�سريفني  احل��رم��ني  ل��ب��الد  ت��اري��خ��ي 
باأكمله  وال���ع���امل  امل��واط��ن��ون  �سي�سهد 
اهلل,  حفظها  الر�سيدة,  القيادة  حكمة 
و�سيجعل  ال���دخ���ل,  م�����س��ادر  ت��ن��وي��ع  يف 
ال��دول  م�ساف  يف  الغالية  ب��الدن��ا  م��ن 
الروؤية  هذه  اأن  اإلى  م�سريا  املتقدمة«, 
يف ج��م��ي��ع حم�����اوره�����ا ت����وؤك����د ح��ر���س 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار يف 
الإن�سان ال�سعودي, وبناء اقت�ساد قوي 
اأ�س�س متينة, تتعدد بها  ومتكامل على 
الفر�س  فيها  وتتنوع  ال��دخ��ل  م�سادر 

الواعدة . 

جامعة حائل

اأ����س���ار م��دي��ر ج��ام��ع��ة ح��ائ��ل, ال��دك��ت��ور 
اململكة  اأن روؤي���ة  اإل��ى  ال��راه��ي��م,  خليل 
2030 نقلة كرى طموحة على امل�ستوى 
والجتماعي,  والتنموي  الق��ت�����س��ادي 
بالتعليم  الرتقاء  اأنها ت�سمنت  موؤكدا 
عجلة  دف��ع  يف  بفاعلية  م�سهما  جلعله 

القت�ساد والتنمية.
وبني اأن الروؤية اأكدت على ال�سعي 
لأن ت�سبح خم�س جامعات �سعودية من 
بحلول  دولية  جامعة   200 اأف�سل  بني 
�سد  جانب  اإل��ى  اهلل,  بحول   1452 ع��ام 
العايل  التعليم  خمرجات  بني  الفجوة 
وم���ت���ط���ل���ب���ات ����س���وق ال���ع���م���ل وت��وج��ي��ه 
ال���ط���الب ن��ح��و اخل����ي����ارات ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
وامل��ه��ن��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة واإت����اح����ة ال��ف��ر���س��ة 

تهدف  طموحة  خطة   »2030« اململكة 
اإل������ى حت�����ول وط���ن���ي ب��ع��ي��د امل�������دى, ل 
املحلي,  النطاق  على  تاأثريها  يقت�سر 
بل جتعل اململكة من خالل �سندوقها 
ال���س��ت��ث��م��اري ال�����س��ي��ادي م���وؤث���راً على 
اأن اخلطة  م���وؤك���دا  ال��ع��امل��ي,  امل�����س��ت��وى 
ت�سمنت جتديدا يف املوارد القت�سادية, 
وال�ستفادة من الأ�سول ال�سخمة التي 
متتلكها اململكة, مع اإجراءات مدرو�سة 
للتنمية  منافذ جديدة  تفتح  للتحول, 
الوطنية, وتكفل رقي م�ستوى املعي�سة 
ل��ل��م��واط��ن ال�����س��ع��ودي, وت���وف���ر ف��ر���س 
ال��ع��م��ل, م��ع ت��ف��اع��ل اق��ت�����س��ادي ع���ام يف 
وال��و���س��وح,  ال�سفافية  ت�سودها  اأج���واء 
العام,  امل��ال  على  املحافظة  جانب  اإل��ى 

واحلد من مظاهر الهدر.
وقال: »بهذا تبقى اململكة لعربية 
ويف  ال��ري��ادي,  م�ستواها  يف  ال�سعودية 
 , خري  لكل  م�سدرا  املرموقة,  مكانتها 
وامل�سلمني,  للعرب  ا�سرتاتيجيا  وعمقا 
وقوة اقت�سادية توؤخذ بعني العتبار«.

جامعة طيبة
 

اأ�����س����ار م���دي���ر ج��ام��ع��ة ط��ي��ب��ة امل��ك��ل��ف, 
ال��دك��ت��ور حم��رو���س ال��غ��ب��ان, اإل����ى دور 
التعليم يف امل�ساركة يف جناح اخلطة من 
خالل التعليم العام والعايل, موؤكدا اأن 
نحو  بلغت  التي  ال�سعودية  اجلامعات 
واأخ�����رى خا�سة  33 ج��ام��ع��ة ح��ك��وم��ي��ة 
�ست�سهم يف هذا احلراك و�ستكون رافدا 
مو�سحا  ال��وط��ن��ي,  ال��ت��ح��ول  يف  مهما 
واأع�����س��اء هيئة  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��اه��ج  اأن 
ال��ت��دري�����س وب��ق��ي��ة ال��ع��ام��ل��ني يف حقل 
ال��ت��ع��ل��ي��م ���س��ت��ق��ع ع��ل��ي��ه��م م�����س��وؤول��ي��ات 

ج�سيمة يف امل�ساركة يف هذا التحول .
طيبة  ج��ام��ع��ة  اأن  ال��غ��ب��ان  واأك�����د 
�ستعمل م��ع اجل��ام��ع��ات الأخ���رى حتت 
حتقيق  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  م��ظ��ل��ة 

ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د ب�����ن ع����ل����ي رب����ي����ع, 
اجل���ام���ع���ة  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ني  اإدراك 
الذي  املهم  ال��دور  من�سوبيها,  وجميع 
ترقى  خم��رج��ات  �سنع  يف  ب��ه  ت�سطلع 
الأم�����ر  ت��ط��ل��ع��ات ولة  م�����س��ت��وى  اإل������ى 
حقيقية  �سراكة  ي�سمن  مب��ا  وال��وط��ن 
ال�سعودية  ال���روؤي���ة  اإجن����اح  يف  وف��اع��ل��ة 
الطموحة خالل العقود املقبلة, معتزة 
طالب  األ���ف   60 م��ن  اأك���رث  باحت�سانها 
ال�ستعداد  اأه��ب��ة  على  يقفون  وطالبة 
�ال���ت���ع���م���ري  ال����ب����ن����اء  ل����ان����خ����راط يف 
وال�سناعة ور�سم مالمح م�ستقبل باهر 

لهذا الوطن املعطاء.

جامعة أم القرى
ال����ق����رى,  اأم  ج���ام���ع���ة  م����دي����ر  ل���ف���ت 
ب��ن م��ع��ت��وق ع�سا�س,  ب��ك��ري  ال��دك��ت��ور 
يف  ر�سمت  الطموحة  ال��روؤي��ة  اأن  اإل��ى 
التنموي  الكثري من احل��راك  طياتها 
اإل��ى  ت�سعى  اأن��ه��ا  والق��ت�����س��ادي, مبينا 
على  وحمله  ال�سعودي  الإن�سان  رفعة 
���س��ف��ي��ن��ة الأم�������ان والزده���������ار يف ظل 
كانت جميعها  التي  العاملية  املتغريات 
حم���ل اه��ت��م��ام وت��ق��دي��ر م���ن اجلميع 
وحققت  املخرجات  �سمو  يف  واأ�سهمت 
ال��������روؤى وب���ره���ن���ت ع���ل���ى م����ا ي��ح��م��ل��ه 
اإدراك  اأيدهم اهلل - من  الأم��ر-  ولة 
وقناعات واأمنيات وروؤى واأفكار حيال 
والعامل  ال�سعودي  ال�ساأن  يهم  ما  كل 

الإ�سالمي والعربي والعاملي.
واأ�ساف ع�سا�س: »لقد مثلت هذه 
ب��ارزة  وعالمة  م�سرقة  �سورة  ال��روؤي��ة 
ل��ه��ذه ال��دول��ة -رع��اه��ا اهلل- وك��ان��ت يف 
اأع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ن ح��ي��ث التخطيط 
والإعداد والتن�سيق مما ر�سم منظومة 
والعمل  والتميز  الإب��داع  متناغمة من 
املتكامل املثمر الذي �سهد له اجلميع, 

مما ا�ستحق الذكر وال�سكر«.

لإعادة تاأهيلهم واملرونة يف التنقل بني 
امل�سارات التعليمية. 

ال��روؤي��ة  ه��ذه  ا�ستمال  اأن  واأو���س��ح 
م��وؤ���س��رات  ورف���ع  التعليم  تطوير  على 
اجل�����ودة ف��ي��ه م�����س��ت��ق��ب��ال, ت��اأك��ي��د على 
ال�������دول  ب����ن����اء  ال���ت���ع���ل���ي���م يف  اأه����م����ي����ة 
يعني  مما  اأبنائها؛  باأيدي  واملجتمعات 
اأن ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ����س���وف ي���ك���ون يف 

مرمى الهدف.

جامعة
الحدود الشمالية

و�سف مدير جامعة احلدود ال�سمالية, 
امل��م��ل��ك��ة 2030  روؤي�����ة  ع��م��ر,  اآل  ���س��ع��ي��د 
القت�سادي  لالإ�سالح  طريق  بخارطة 
امل�ستقبل  مم��ل��ك��ة  ل��ب��ن��اء  وال���ت���ن���م���وي, 
ال��ق��ط��اع��ات  ال��ن��ف��ط يف  ب��ع��د  لع�سر م��ا 

احلكومية واخلا�سة.
اأن جت��ع��ل ه��ذه  اآل ع��م��ر   وت���وق���ع 
عاملية  اقت�سادية  ق��وة  ال��ب��الد  ال��روؤي��ة 
من خالل ا�ستغالل الرثوات املتوافرة 

والإمكانات املختلفة املتاحة.
ونبه اإلى اأن الروؤية ت�سمنت العديد 
القت�سادية  والتطلعات  الأه����داف  م��ن 
م�سريا  املجالت,  خمتلف  يف  والتنموية 
اإلى اأنها ت�ستهدف تنويع م�سادر الدخل, 
وت���ع���زي���ز الق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي, ور���س��م 
وحت�سني  ح��دي��ث��ة,  اقت�سادية  �سيا�سات 
احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اأداء  م�����س��ت��وى 
والنزاهة  ال�سفافية  وتعزيز  واخلا�سة, 

ورفع كفاءة الإنفاق.

جامعة األمير سطام
بن عبدالعزيز بالخرج

 
ب����ني م���دي���ر ج���ام���ع���ة الأم�������ري ���س��ط��ام 
ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����اخل����رج, ال���دك���ت���ور 
روؤي����ة  اأن  ال��ع��ا���س��م��ي,  ع��ب��دال��رح��م��ن 

2030م  ال�����س��ع��ودي��ة  ال���روؤي���ة  متطلبات 
واخلطط  املناهج  النظر يف  من خالل 
التعليمية لتتواءم مع �سيا�سات الدولة 
يف التحول نحو اقت�ساد ل يعتمد على 

النفط ب�سكل كامل.

الجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة

اأ�����س����اد م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الإ����س���الم���ي���ة 
ب���امل���دي���ن���ة امل����ن����ورة امل���ك���ل���ف, ال���دك���ت���ور 
اململكة  متتلكه  مب��ا  العبيد,  اإب��راه��ي��م 
من مقومات قادرة على تكوين اقت�ساد 
قوي ومتني يناف�س اقت�سادات العامل, 
م����ن اأب�����رزه�����ا احل����رم����ان ال�����س��ري��ف��ان, 
وت�سم  الأر�����س,  ب��ق��اع  اأط��ه��ر  بو�سفها 
اإ�سافة  م�سلم,  مليار  م��ن  اأك���رث  قبلة 
ال�سخمة,  ال�ستثمارية  ق��درات��ه��ا  اإل��ى 
وم��وق��ع��ه��ا اجل���غ���رايف ال���س��رتات��ي��ج��ي , 
الذي يعد مركز ربط للقارات الثالث, 
م��ب��ي��ن��ا اأن ه���ذه ال���روؤي���ة مت��ّث��ل ب��داي��ة 

التنفيذ.
وق����ال ال��ع��ب��ي��د: »خ����الل الأع�����وام 
ال����ق����ادم����ة ���س��ن�����س��اه��د مب�����س��ي��ئ��ة اهلل 
اخ���ت���الف���ا ك����ب����رياً ي�����س��ه��م يف ال���رق���ي 
والتو�سعة  واملواطن,  للوطن  والرفعة 
الثالثة للحرمني ال�سريفني, وتطوير 
م����ط����ارات امل��م��ل��ك��ة وزي�������ادة ط��اق��ات��ه��ا 
امل��رتو  م�سروع  واإط���الق  ال�ستيعابية 
لنقل احلجاج واملعتمرين بكل �سهولة 
وي�����س��ر, وغ���ري ذل���ك م���ن امل�����س��روع��ات 
املهمة  اخل��ط��وات  م��ن  تعد  العمالقة 
ال����ت����ي ن���ف���ذت���ه���ا وت���ن���ف���ذه���ا ال����دول����ة 
ل���الن���ط���الق ن��ح��و ال���ه���دف امل���ر����س���وم, 
وكذلك تاأ�سي�س اأكر متحف اإ�سالمي 
اأرق���ى  وف���ق  �سين�ساأ  ال���ذي  ال��ع��امل,  يف 
املعايري العلمية للوقوف على التاريخ 
الإ����س���الم���ي ال��ع��ري��ق وي���ك���ون حمطة 

رئي�سية للمواطنني وال�سيوف«.
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عبدالعزيز رديف
سارة القحطاني

ات��ف��ق وك����الء وع���م���داء اجل��ام��ع��ة وبع�س 
امل�����س��رف��ني,  ع��ل��ى و����س���ف  روؤي�����ة اململكة 
اأعلن عنها  التي  ال�سعودية 2030  العربية 
���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ري حممد 
ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز, ويل ويل 
العهد وزير الدفاع, يف 18 رجب اجلاري, 
ر�سمه  مل��ا  وجت�سيد  التاريخية  بالوثيقة 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
ت�سمنته,  مب��ا  م�سيدين  عبدالعزيز,  ب��ن 
يف  ت�ساعد  التي  املعينات  بع�س  مقدمني 
اآلية وتنفيذ هذه الروؤية مع الت�سديد على 
روؤيتها  اأج��ل  م��ن  وتكاتفهم  اجلميع  دور 
وم�ساركتهم  دوره���م  وع��ل��ى  ال��واق��ع,  على 
وطنهم,  وم�ستقبل  م�ستقبلهم  ر���س��م  يف 
التي و�سعت ت�سمنت  اأن اخلطة  ل �سيما 

اأهدافا ت�سب يف م�سلحة املواطنني. 

وثيقة تاريخية
تاريخية مهمة  اململكة 2030 وثيقة  روؤية 
واعدا  وتر�سم م�ستقبال  الوطن  تاريخ  يف 
وجت�سد  �سموخاً,  ي���زداد  وم�سرقا لوطن 
واق��ع��ا ل��روؤي��ة خ��ادم احل��رم��ني ال�سريفني 
�سعود,  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
كما تعتر منعطفا مهما يف تاريخ اململكة 
العربية ال�سعودية, اإ�سافة اإلى اأنها تعك�س 
وطنية  اأبعادا  وحتمل  والتفاوؤل,  الطموح 
الوطن  على  باخلري  تعود  وا�سرتاتيجية 
بالدرجة  ت�سب  اأه���داف  م��ن  ت�سمنته  مل��ا 
عام,  ب�سكل  املواطنني  الأول��ى يف م�سلحة 
ب�سكل  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  وت��رك��ز على ذوي 
حياتهم  يف  م��ت��غ��ريات  و�ست�سمل  خ��ا���س, 

القت�سادية, وكذلك الجتماعية.
ال�سفافية  اأ�س�س  على  تقوم  اأنها  كما 
وتفعيل  الأداء  وقيا�س  الف�ساد,  وحماربة 
لهما  �سيكون  ال��ت��ي  وامل�����س��اءل��ة  املحا�سبة 
الأثر البالغ يف حتقيق النه�سة والزدهار 
على  للعمل  لها  رئي�سيا  منهجا  ويعتر 
ت��ع��زي��ز م���ب���ادئ امل��ح��ا���س��ب��ة وامل�������س���األ���ة يف 
اأن  �سيما  ل  واخل��ا���س,  ال��ع��ام  القطاعني 
من  وذل��ك  حمّكمة,  و�سعت  التي  اخلطة 
اأج���ل ب��ن��اء اق��ت�����س��اد ق���وي ج���دا يف ال��ف��رتة 
املقبلة يت�سمن تفا�سيل حتول القت�ساد 
م���ن الع��ت��م��اد ع��ل��ى م����ورد ال��ن��ف��ط ال���ذي 
اململكة  ي�سكل نحو 75% من م�سادر دخل 
الناجت  م�ساعفة  اإل���ى  احل���ايل  ال��وق��ت  يف 

املحلي الإجمايل بحلول عام 2030.
جاءت  تاريخية  طريق  وتعد خارطة 
لتوؤكد باأن رفاهية املواطن وتنمية الوطن 
ه��ي ال��ه��دف الأ���س��م��ى ل��ولة الأم���ر الذين 
اآمنوا ب�سراكة فعلية بني الدولة واملواطن 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ط��ل��ع��ات وال���ط���م���وح���ات من 
اأجل وطن متميز يعتمد منهج ال�سفافية 

وال�سراكة الواقعية.
الروؤية  يف  مهما  بعدا  التعليم  ويعد 
عليه  بل  التطوير,  منظومة  من  وج��زءا 
م�س�تلزمات  وت�وفري  الأج��ي��ال  بناء  ع��بء 
امل��درب��ة  الب�سرية  ال��ك��وادر  م��ن  امل�ستقبل 

ال���ن���اج���ح���ة, ح���ي���ث ت�����س��ع��ى امل��م��ل��ك��ة اإل����ى 
والرتبوية  التعليمية  املنظومة  تطوير 
املعارف  الطالب  واإك�ساب  عنا�سرها  بكل 
وامل������ه������ارات والأخ�����������الق احل����م����ي����دة م��ن 
الثقافية  الأن�سطة  ودع��م  ت�سجيع  خ��الل 

والجتماعية والتطوعية والريا�سية.
ك��م��ا اأن���ه���ا اأذه���ل���ت ال���ع���امل واأ����س���ادوا 
بجراأتها و�سموليتها ملا حوته من برامج 
اإ����س���الح���ي���ة يف ال���ن���واح���ي الق��ت�����س��ادي��ة 
وال��ع�����س��ك��ري��ة والج��ت��م��اع��ي��ة, ودوره�����ا يف 
املتقدمة  ال��دول  اإل��ى م�ساف  اململكة  نقل 
م�سادر  من  القومي  دخلها  حت�سل  التي 

متعددة ولي�س من م�سدر واحد فقط.
�ستعود  ال��روؤي��ة  ه��ذه  ف��اإن  وبالتاأكيد 
بالفائدة لي�س على اململكة فقط بل على 

دول املنطقة باأكملها. 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  نهنئ  ه��ن��ا  وم���ن 
م���ت���م���ث���ل���ة مب���ل���ك���ن���ا خ����������ادم احل����رم����ني 
ويل  وويل  ع���ه���ده,  وويل  ال�����س��ري��ف��ني, 
ال���ع���ه���د, ع��ل��ى ه����ذه ال����روؤي����ة امل�����س��ت��ن��رية 
وال�������س���ج���اع���ة ال���ت���ي اأث���ل���ج���ت ال�������س���دور, 
ب��ه��ا, ومب����ا و�سعته  م��ت��ف��ائ��ل  واجل��م��ي��ع 
امل�ستقبل  االأم��ل على ح��ر�ف  نقاط  من 
حتقيق  نحو  م�سوؤوليتهم  وي�ست�سعرون 
العزم  عاقدين  الغايل,  لوطننا  اأهدافها 
ال��ر���س��ي��دة بال�سري  ال��ق��ي��ادة  وم��ع��اه��دي��ن 
م��ع��ه��م ي����دا ب��ي��د وب���ك���ل ف��خ��ر وح��م��ا���س��ة 

لتحقيق هذه الروؤية جنبا اإلى جنب.
 �لدكتور ماجد �حلربي 
وكيل �جلامعة للدر��سات �لعليا 
و�لبحث �لعلمي

حزمة متكاملة
ه����ذه ال����روؤي����ة ح�����ددت ب���و����س���وح ال��ه��دف 
لتحقيقه,  ال���الزم���ة  وال���ف���رتة  والجت�����اه 
وي��رك��ز كثري م��ن م��راك��ز ال��درا���س��ات على 
اجلانب القت�سادي يف هذه الروؤية؛ فهي 
عبارة عن حزمة متكاملة لنتقال اململكة 
اإلى مربع  مبوؤ�س�ساتها ومن�ساآتها و�سعبها 
الجتماعية  اجل���وان���ب  ج��م��ي��ع  يف  ج��دي��د 

والقت�سادية وال�سيا�سية.
وه�����ي روؤي�������ة واق���ع���ي���ة ت���رت���ك���ز ع��ل��ى 
الأولية  وم��واده��ا  للتطبيق  قابلة  قواعد 
اإمي��ان  يتطلب  حتقيقها  اأن  اإل  متوافرة, 
اجلميع بها وتبنيها وجعلها املحرك لكل 
اأم �سغرية, وتعديل  كانت  امل�ساريع كبرية 
ق��ادرة  لتكون  وتهيئتها  احلا�سنة  البيئة 
ومنوها  النقلة  ه��ذه  ومنا�سبة ل�ستيعاب 

وا�ستمرارها. 
التعليمية  اجلامعية   واملوؤ�س�سات 
هي حمور رئي�سي لتفعيل هذه الروؤية من 
خالل خرائها وبراجمها, واإعداد طالبها 
لهذه  مم��ث��ال  من��وذج��ا  وتهيئتها  لتكون 
الروؤية على اأر�س الواقع واإعادة النظر يف 
خططها وا�سرتاتيجياتها  لتكون جميعها 
امل���وؤدي  الرئي�سي  امل�����س��ار  يف  ت�سب  رواف���د 

لتحقيق هذه الروؤية«. 
�الأ�ستاذ �لدكتور خالد
�آل جلبان، وكيل �جلامعة

للتخ�س�سات �ل�سحية 

المواطن
محور التنمية

ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  التهنئة  اأرف��ع 
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود, 
بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
اآل �سعود, ويل العهد  نايف بن عبدالعزيز 
امللكي  ال�سمو  ول�ساحب  ال��داخ��ل��ي��ة,  وزي���ر 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري 
الدفاع,  وزير  العهد  �سعود, ولويل ويل  اآل 
على اإق��رار روؤي��ة اململكة 2030 من جمل�س 

الوزراء.
ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا حر�ست  ف��امل��م��ل��ك��ة وم��ن��ذ 
التنمية  امل��واط��ن هو حم��ور  يكون  اأن  على 
وهدفها, و »روؤية ال�سعودية 2030« هي نتاج 
تكون  اأن  ع��ل��ى  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  حل��ر���س 
وروؤي���ة  منهجية  حتمل  ال�ساملة  التنمية 

للم�ستقبل نحو رفاهية املواطن.
وي����وم اأق�����رت ه����ذه ال����روؤي����ة ���س��اه��دن��ا 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري 
بعناية,  اأع���دت  خططا  ثقة  يف  يعلن  وه��و 
فقط  تكتف  مل  ورائ��ع��ة  مبهجة  وع��ن��اوي��ن 
اإل���ى تفا�سيل  ب��ل جت����اوزت  ب��الأ���س��ا���س��ي��ات, 
دقيقة خللق جمتمع حيوي, وبيئة عامرة, 
احلياة  ومظاهر  والرتفيه,  الثقافة  ودع��م 
ال�سحية, ودعم و�سائل وترفيه املواطنني, 
للجميع,  الفر�س  وتنمية  دخلهم,  ودع���م 
وحماية متو�سطي وحم��دودي الدخل من 

اأية اآثار حمتملة.  
هذا بال �سك يلزم كل مواطن جتاوبا 
م��ع ن����داء امل��ل��ك وق��ي��ام��ا ب��ال��واج��ب, وعلى 
رجال الأعمال اأول القيام بدور مهم جتاه 
ذل���ك وم��ع��رف��ة اأدواره������م امل��ط��ل��وب��ة, ودع��م 
م�ساعدة  نحو  وخ�سو�سا  ال��روؤي��ة,  ت��وج��ه 
ال�سباب واملبدعني ورواد الأعمال, والبحث 
عن اأدوار اأخرى تتفرع عن ذلك, وت�سري يف 
املنظومة العامة لأهداف الروؤية �سعيا نحو 
فهنيئا  ف��اع��ل؛  وا�ستثمار  م��زده��ر  اقت�ساد 
ل��وط��ن ب��ق��ي��ادة ح��ك��ي��م��ة, وه��ن��ي��ئ��ا ل��ل��وط��ن 
ي�سمر  اأن  ينتظر  وم�ستقبل  ويف,  ب�سعب 
اجل��م��ي��ع ن��ح��و الإجن�����از, وحت��ق��ي��ق ال��روؤي��ة 

بتوفيق اهلل عز وجل. 
�لدكتور �سعد دعجم
وكيل �جلامعة لكليات �لبنات

خطة طموحة
ت�����س��م��ن��ت ال����روؤي����ة ت��ق�����س��ي��م��ات رئ��ي�����س��ي��ة يف 
�سوؤون املجتمع والقت�ساد والبناء, وهي يف 
نحو  ال��ب��الد  تقود  طموحة  خطة  جمملها 
ومل���ا كانت  ب���الزده���ار,  ل��ي��ع��ود عليها  ال��ن��م��و 
تطبيق  رائ���دة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال�سرق الأو�سط,  مبادئ اجلودة يف منطقة 
ف����اإن م���ن ال��ب��دي��ه��ي اأن ي��ت��م ت��ق��ي��ي��م روؤي����ة 
ال�سعودية 2030 من حيث تبنيها والتزامها 

باأركان واأ�سا�سيات منهج اجلودة.
برنامج  اأو  خ��ط��ة  اأي  �سلكت  م��ا  ف����اإذا 
ل��ه��ا من  الإع��������داد  اجل������ودة يف  درب  ع��م��ل 
فهذا  وم��درو���س��ة  معلومة  خ��ط��وات  خ���الل 
ف����وز, ول يختلف  ُب�����س��رى وع���الم���ة  دل��ي��ل 

وتعالى,  �سبحانه  هلل  ال��ك��م��ال  اأن  يف  اث��ن��ان 
مطلوب  ال��ه��دف  حتقيق  نحو  ال�سعي  لكن 
وم�������س���روع, ي��ق��ول ت��ع��ال��ى: »َوُق������ِل اْع��َم��ُل��وا 
ُ َعَملَُكْم َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن ...«  َف�َسرَيَى اهللَّ

)التوبة:105(.
»اإنَّ  وال�����س��الم:  ال�سالة  عليه  وي��ق��ول 
عماًل  اأح���ُدك���ْم  ع��ِم��َل  اإذا  ُي��ِح��بُّ  تعالى  اهلَل 
يراها  ث��م  ح�سن(,  )الأل���ب���اين:  ُي��ت��ِق��َن��ُه«  اأْن 
»ف��ي��ل��ي��ب ك��رو���س��ب��ي«, اأح���د اأع����الم اجل���ودة,  
اأخ��ط��اء(,  دون  من  )اأي  العيوب«  »�سفرية 
مقومات  ت��واف��ر  ع��ن  التقييم  ه��ذا  ويبحث 

اجلودة يف م�سمون اخلطة.
ف��ال��روؤي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ق��واع��د اخلطة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة امل��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى ال��ت��ح��ل��ي��ل 
الرباعي, والأخري بحث بالتف�سيل يف مدى 
توافر مظاهر القوة ��جود نقاط ال�سعف 
وحت����نّي ال��ف��ر���س واح���ت���م���الت ال��ت��ح��دي��ات 
الإ�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  و���س��ع  يتم  حينما 

التي بها تتحقق الأهداف بعيدة املدى.
 والروؤية يف اجلودة تعّر عن الهدف 
اأو الأهداف املرجو حتقيقها, على اأن تكون 
ت�سطح  ل  لكن  �سادقة وخمل�سة طموحة, 
ي�ستحيل  ورمب�����ا  ف��ي�����س��ع��ب  اخل���ي���ال  اإل�����ى 
تنفيذها, ودائما ما تكون مقرونة بالر�سالة 
ال��ت��ي ه���ي جم��م��وع اخل���ط���وات وال��ع��م��ل��ي��ات 

املتبعة لتحقيق الروؤية.
ال�������س���وؤون  اإن جم��ل�����س  اأق������ول  وي��ق��ي��ن��ا 
عظم  م�ست�سعرا  وال��ت��ن��م��ي��ة,  الق��ت�����س��ادي��ة 
ف��اردا  اأب��ح��ر  ق��د  الأم��ان��ة,  امل�سوؤولية وث��ق��ل 
ير�سو  اأن  اأ�سرعته متق�سيا ومتفح�سا قبل 
فتحلق   ,»2030 ال�سعودية  »روؤي��ة  عن  معلنا 
الآم�����ال ع��ال��ي��ة, وت���زه���و الأح�����الم وت��زده��ر 

التطلعات. 
على  املبني  التقييم  يف  لدينا  يبق  مل 
اجل�����ودة ����س���وى ب���ن���ود ال��ت��ن��ف��ي��ذ وي�����س��اح��ب��ه 
الت�سحيح؛  ثم  واملراجعة  واملراقبة  املتابعة 
والإخال�س  النية  ل�سدق  يحتاج  فالتنفيذ 
واملتابعة  الفريق,  وروح  والتعاون  والتجرد 
ت��ت��ط��ل��ب حت���دي���د وق���ي���ا����س م����ا مت اإجن������ازه 
م���ن م��ه��ام م��ع��ت��َم��دة يف اخل���ط���ة, وامل��راق��ب��ة 
وب���ال���ذات يف ج��وان��ب��ه��ا الإي��ج��اب��ي��ة وت��وف��ري 
ال�سرورية والأج��واء املالئمة حل�سن  امل��واد 

التطبيق.
كونها  يف  فتكمن  املراجعة  اأهمية  اأم��ا 
مب�سارها  اخلطة  تقّيد  على  للحكم  حيوية 
قد  كانت  اإن  الت�سحيح  ليعقبها  وتقدمها, 
طريقها,  عن  ح��ادت  اأو  خطواتها  يف  تلكاأت 
م��ع ال��ت��ح��ل��ي ب�����س��ف��ات احل��ر���س وال��ت��ف��اين, 
منه  ال�سباب  الب�سري:  بالعن�سر  والهتمام 
ميتاز باحليوية �الن�ساط �االبتكار، �الكبار 

منه مبا لهم من خرة وحنكة ودراية«.
 �لدكتور علي �سعيد �لقحطاين
وكيل كلية �لطب للتطوير

�الأكادميي و�جلودة 

تأسيس
القتصاد قوي

الإع�����الن ع���ن ال���روؤي���ة ج���اء ب��ع��د درا���س��ة 
م�ستفي�سة منذ فرتة, تنفيذا لروؤية خادم 
�ساحب  ومبتابعة  ال�سريفني  احل��رم��ني 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن 
عبدالعزيز, ويل العهد, واإ�سراف مبا�سر 
من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز, ويل ويل 
ال��ع��ه��د, وامل��م��ل��ك��ة, وهلل احل��م��د, ت��رف��ل يف 
نعم �ستى منذ توحيدها على يد املوؤ�س�س 
البرتول من باطن  يرحمه اهلل, وتفجر 
ف��ت��ح��ق��ق,  وهلل احل��م��د, العديد  اأر���س��ه��ا 
م��ن الإجن�����ازات وامل�����س��اري��ع العمالقة يف 
خمتلف مناطق اململكة واكت�سبت الدولة 
م���ك���ان���ة اق���ت�������س���ادي���ة ك�����رى ع���ل���ى م���دى 

ال�سنوات املا�سية.
���س��ل��م��ان  ع���ه���د  يف  ال����دول����ة  اأن  اإل 
اأن تنظر للم�ستقبل وتوؤ�س�س  راأت  احلزم 
النفط  على  معتمد  غري  ق��وي  لقت�ساد 
كنوزا  الأر����س حت��وى  ه��ذه  اأن  وبخا�سة 
اأت���ت هذه  ب��ع��د؛ ول���ذا  اأخ���رى مل ت�ستغل 
اخل����ط����وة ال���ع���م���الق���ة ل��ت��ح��ق��ق ال��ك��ث��ري 
بتاأ�سي�س  ت��ع��ال��ى  اهلل  ب�����اإذن  اخل���ري  م���ن 
نوعه يف  الأك��ر من  ال�سيادي  ال�سندوق 
التوظيف لأب��ن��اء  ف��ر���س  ال��ع��امل وزي����ادة 
وب��ن��ات ه���ذا ال��ب��ل��د وب��ن��اء اق��ت�����س��اد ق��وي 
القطاع  ب��ني  ال�����س��راك��ة  م��ب��داأ  فيه  يتعزز 
اإيجابياً  وينعك�س  واخل��ا���س,  احل��ك��وم��ي 
ع��ل��ى ق���وة الق��ت�����س��اد ليحقق امل��زي��د من 
م��وارد  وم�ساعفة  للمواطن  ال��رف��اه��ي��ة 

القت�ساد الوطني يف خمتلف جوانبه.
�سي�سمل  ال��ط��م��وح  ال��رن��ام��ج  ه���ذا 
التنموية  الرامج  العديد من  ب��اإذن اهلل 
والتعليمية,  وال��ف��ك��ري��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
وكل  اأب��ع��اده��ا,  بكل  املجتمعية  وامل�ساركة 
ذل���ك ي�����س��ب ل�����س��ال��ح ال���وط���ن وامل���واط���ن 
الإ�سكالت  لكل  املالئمة  احللول  واإيجاد 
ت��ت��ح��ق��ق  اأن  اهلل  ون���������س����األ  والأزم������������ات, 
الأه��داف واأن يدمي على هذا البلد اأمنه 
واأمانه وجميع نعمه ظاهرة وباطنة واأن 

يحفظ قيادته الر�سيدة.
 �لدكتور �سليمان بن حممد
�حلمّيد، عمبد كلية �لطب

عماد الرؤية 
الشباب

بطبيعة احلال, ل ميكن لأي بلد اأن يتقدم 
اأو باقت�سار  اإلى اإجنازات املا�سي,  بالركون 
الع���ت���م���اد ع��ل��ى م������وارد ن��ا���س��ب��ة ت��ت��ذب��ذب 
ق��ي��م��ت��ه��ا ال�����س��وق��ي��ة؛ ف��ت��ح��ري��ر الق��ت�����س��اد 
النفط  على  الكلي  العتماد  م��ن  الوطني 
ي�سّكل بحد ذاته حتديا عظيما يحتاج من 
اجلميع الفهم وتغيري ال�سلوك وامل�ساركة, 

واأخ�س بذلك ال�سباب عماد هذه الروؤية.
فمن  اقتدار؛  بكل  ال�سباب  ع�سر  اإن��ه 
ثاقبة  نظرة  ذو  واث��ق  �ساب  ير�سمها  روؤي��ة 
من  ال�سباب  لتمكني  ت��ه��دف  عميق  وف��ه��م 
خ����الل ت��ع��ل��ي��م��ه��م وت�����س��ل��ي��ح��ه��م ب���امل���ه���ارات 
والقدرات لتجهيزهم ل�سوق عمل تناف�سي 
ب���ه���دف خ��ف�����س ال��ب��ط��ال��ة اإل�����ى امل���ع���دلت 
العاملية, ومتكني ال�سباب من ريادة الأعمال 
عامل  ملجتمع  لن�سل  التجارية  وامل�ساريع 
وجاد ومتيقظ للتحديات التي حتيط بنا.

حتقيق  �ست�سمن  حتما  ال��روؤي��ة  ه��ذه 
املادي,  وال�ستقرار  الجتماعية,  الرفاهية 
وامل�����س��ت��وى الق��ت�����س��ادي ال���الئ���ق ب��ب��الدن��ا 
للوقوف  الطريق  لها  وممهداً  اهلل,  رعاها 
لهذه  ن��ت��اج��اً  امل��ت��ق��دم��ة,  ال���دول  يف م�ساف 

الروؤية املباركة. 
�لدكتور مريع �لهبا�س
 عميد �سوؤون �لطالب

خطوات مساعدة
���س��ام��ل��ة وحكيمة  ب��اأن��ه��ا  ال����روؤي����ة  ت��ت�����س��م 
لدخل  اقت�سادية  اأب��ع��اد  وذات  وم�سرقة 
الوطن  مل���وارد  مناف�س  وا�ستثمار  متنوع 
ال��ن��ف��ط كم�سدر  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد  وع����دم 
وح���ي���د, وم����ن اأه�����م م���ا ات�����س��م��ت ب���ه ه��ذه 
املنا�سبة  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى احل��ل��ول  ال���روؤي���ة 
ل��ل�����س��ب��اب وت��ق��ل��ي��ل ح��ج��م ال��ب��ط��ال��ة وفتح 
مزيد من فر�س العمل املتنوعة واجلاذبة 
لهم, ويف ت�سوري فاإن روؤية 2030 �ستمثل 
ن��وع��ي��ة ج����ادة وط��م��وح��ة لقت�ساد  ن��ق��ل��ة 

معريف مناف�س.
ول��ك��ي ي��ت��م حت��ف��ي��ز ال�����س��ب��اب واأف�����راد 
امل��ج��ت��م��ع وك���ذل���ك م��وؤ���س�����س��ات��ه احل��ك��وم��ي��ة 
واخلا�سة لالإ�سهام بفعالية يف تنفيذ اآليات 
ه��ذه ال��روؤي��ة مبا يحقق الأه���داف املرجوة 
منها؛ فقد يكون من املنا�سب القيام باإعداد 
ال��روؤي��ة  باأهمية  وتثقيفية  توعوية  خطة 
���س��رائ��ح املجتمع  ب��ه��ا جل��م��ي��ع  وال��ت��ع��ري��ف 
وخ�سو�سا ال�سباب, وتنظيم حلقات نقا�سية 
ملعرفة  ال�سباب  فيها  ي�سارك  عمل  وور���س 
الروؤية,  ه��ذه  مثل  يف  بهم  املنوطة  الأدوار 
امل��ح��ا���س��رات وال��ن��دوات  وتنظيم ع��دد م��ن 
م�سغرة  ملتقيات  واإع����داد  ال���روؤي���ة,  ح��ول 
ي�����س��ارك فيها ط��الب اجل��ام��ع��ات, وتقدمي 
اأوراق عمل ودرا�سات واأبحاث تتناول املهام 
الفاعلة  امل�ساركة  خاللها  من  يتوقع  التي 

من قبل ال�سباب.
اأي�����س��ا, قيام  املنا�سب  ي��ك��ون م��ن  وق��د 
وال��رتب��وي��ة  العلمية  ال�سخ�سيات  ب��ع�����س 
للمدار�س  ب��زي��ارات  اخل��راء  وغريهم من 
واجل����ام����ع����ات ل���ل���ت���ع���ري���ف ب����ال����روؤي����ة وم���ا 
الأم��ر  واأن  اإي��ج��اب��ي��ة,  نتائج  م��ن  �ستحققه 
وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات  ك��ل  ت�سافر  يتطلب 

احلكومية واخلا�سة وكذلك الأفراد.
 �لدكتور مبارك بن �سعيد

حمد�ن ، عميد خدمة �ملجتمع 
�مل�ستمر و�لتعليم

استشراف عصري 
للمستقبل

روؤية ا�سرتاتيجية جتتمع فيها كل مقومات 
من  تنطلق  فهي  تعالى,  اهلل  ب��اإذن  النجاح 
ا�سرتاتيجي  وبعد  ح�ساري  تاريخي  عمق 
ج����غ����رايف م����ك����اين, وا����س���ت�������س���راف ع�����س��ري 
الكرمي  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  امل�����س��رق  للم�ستقبل 
مب���ا ي��ح��ق ل���ه ال���دمي���وم���ة وال���ت���ق���دم على 
خمتلف الأ�سعدة احل�سارية والقت�سادية 

عمداء ووكالء الجامعة: »رؤية 2030«..
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مكانة  اإيجابا على  وينعك�س  والجتماعية, 
بلدا  ب�سفتها  ال�سعودية  العربية  اململكة 

مهما على اخلارطة ال�سيا�سية الدولية.
كما تاأتي ه��ذه ال��روؤي��ة يف وق��ت تقود 
ف��ي��ه امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال��ع��امل 
ال��ع��رب��ي والإ����س���الم���ي؛ ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��م��واق��ف 
ال���ق���وي���ة ال���ت���ي ت��ب��ن��اه��ا امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 
بكل  احلكم  �سدة  ت�سلمه  منذ  عبدالعزيز 

حزم وعزم, على ال�سعيد اخلارجي.
واملحلي,  الداخلي  ال�سعيد  اأم��ا على   
التغيريات  ال��ع��دي��د م��ن  ه��ن��اك  ك��ان��ت  فقد 
املهمة على امل�ستويني الإداري والقت�سادي 
منذ بداية توليه احلكم, وتخطيط منظم 
الوطن  على  ينعك�س  ج��اد  تغيري  لإح���داث 
ب��ه يف  اإي��ج��اب��ي, وي�سهم يف الرت��ق��اء  ب�سكل 

خمتلف املجالت.
وب���ال���ع���ودة ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ال����روؤي����ة؛ 
تويرت,  تغريدة يل يف  ذك��رت يف  كما  فهي, 
للم�ستقبل؛  وا�ست�سراف  للتاريخ  ا�ستلهام 
وح�ساري  تاريخي  عمق  من  تنطلق  فهي 
ال��ع��روب��ة  منبع  ال��ع��رب��ي��ة,  اجل��زي��رة  ل�سبه 
وقبلة  التاريخية,  الع�سور  خمتلف  على 
للم�سلمني بوجود بيت اهلل احلرام يف مكة 
املكرمة, وم�سجد ر�سول اهلل الكرمي �سلى 
امل���ن���ورة, وم��ن  امل��دي��ن��ة  اهلل عليه و���س��ل��م يف 
ي��رب��ط بني  ال���ذي  موقعها ال���س��رتات��ي��ج��ي 
واأفريقيا  اآ�سيا  ال��ع��امل  يف  املهمة  ال��ق��ارات 
واأوروب������ا, وم���ن وج���ود ال��ع��ق��ول وال��ط��اق��ات 
القت�سادية  وال����رثوة  امل��ت��م��ي��زة,  الب�سرية 
ا�ستثمارها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ب��رتول��ي��ة  غ��ري 
للمملكة  القت�سادية  التنمية  يحقق  مبا 
ب��ع��ي��دا ع���ن الع��ت��م��اد ع��ل��ى م�����س��در واح���د 
ه���و ال����ب����رتول, وم����ن خ����الل ال��ع��م��ل على 
ت���ط���وي���ر ال���ق���ط���اع ال�������س���ن���اع���ي مب��خ��ت��ل��ف 
التعامالت  جم��ال  يف  والتو�سع  جم��الت��ه, 
الإل��ك��رتون��ي��ة, وا���س��ت��ق��ط��اب ال��ك��ف��اءات من 
ال��ع��ام��ل��ني يف خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات من 
خمتلف ال����دول, والإف�����ادة م��ن خ��رات��ه��م, 

وجلب اأهم ال�ستثمارات العاملية.
ت��ل��ك  اإن  ال����ق����ول  ب���اخ���ت�������س���ار مي���ك���ن 
على  ثالثة حم��اور مهمة  تعتمد  ال��روؤي��ة 
وامل��واط��ن  ال��وط��ن  م�سلحة  يف  ت�سب  كلها 
وهي: املجتمع احليوي والقت�ساد املزدهر 

والوطن الطموح.
وبحق ف��اإن ه��ذه ال��روؤي��ة ه��ي ال��روؤي��ة 
التي كنا نن�سدها ونتمنى اأن حتقق النجاح 
ال��دمي��وم��ة  �ستحقق  لأن��ه��ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل؛  يف 
القت�سادية والتنموية املتجددة واملتطورة 
دور  تفعيل  خالل   وم���ن  ال���زم���ن,  ب��ت��ط��ور 
والتنموية  اخلدمية  يف  القطاعات  جميع 
يف امل��م��ل��ك��ة ل��الرت��ق��اء ب��ع��م��ل��ه��ا وف���ق روؤي���ة 
جديدة ت�سب يف �سبيل اإجناح م�سرية هذا 
واأ���س��األ اهلل جل يف عاله  الوطن وتقدمه. 
ال��ك��رمي نعمة  ال��وط��ن  اأن ي��دمي على ه��ذا 
الأمن وال�ستقرار والتنمية والنماء يف ظل 
احلرمني  خ��ادم  بقيادة  الر�سيدة  حكومتنا 
عبدالعزيز,  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
وويل ع��ه��ده الأم���ري حممد ب��ن ن��اي��ف بن 
الأم����ري  ال��ع��ه��د  ويل  وويل  ع���ب���دال���ع���زي���ز, 
حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز, واأن 
يعمل  و���س��ادق  خمل�س  اإن�سان  لكل  يحقق 

على خدمة هذا الوطن كل ما يتمناه. 
�لدكتور �أحمد بن يحيى

�آل فائع ، عميد �لدر��سات �لعليا 

رؤية للوطن 
والمواطن

خ��ادم  حكومة  ل��ه  ت�سعى  مب��ا  جميعا  نعتز 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م��ان بن 
الأم�����ري حممد  ع��ه��ده  ع��ب��دال��ع��زي��ز وويل 
ب��ن ن��اي��ف وويل ويل ع��ه��د الأم����ري حممد 
ب���ن ���س��ل��م��ان ب�����س��اأن روؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة 2030؛ 
و�سع  باأنه  امللك  قاله  ملا  تاأكيدا  تاأتي  فهي 

قبل كل �سيء؛ فهنيئا لوطننا بهذه القيادة 
اأن  ي��ن��ت��ظ��ر  مب�ستقبل  وه��ن��ي��ئ��ا  احل��ك��ي��م��ة, 
ي�����س��م��ر اجل��م��ي��ع ن��ح��و الإجن�������از, وحت��ق��ي��ق 

الروؤية بتوفيق اهلل عز وجل«.
 �لدكتور �إبر�هيم �ل�سهر�ين
عميد كلية طب �الأ�سنان

خطوط
يجب توافرها

اأق��رب وقت  اأكلها يف  حتى توؤتي روؤي��ة 2030 
ممكن, وحتى نحقق اأكر فوائد منها, ومن 
ا�ستثماري  �سيادي  �سندوق  اأك��ر  امتالكنا 
يف ال���ع���امل، الب���د م��ن ال��ع��م��ل �ف���ق خطوط 
عري�سة, وهي: اإيجاد قاعدة �سناعية قوية 
املحلي  الح��ت��ي��اج  ���س��د  يف  ت�سهم  وم��ت��ن��وع��ة 
وتخفي�س ال�سترياد ونقل وتوطني التقنية 
حم��ل��ي��ا, واإي����ج����اد ب���دي���ل ���س��ي��اح��ي ت��رف��ي��ه��ي 
داخلي يف الإج��ازات ال�سغرية والكبرية من 
خالل رفع القيود عن بع�س الأمور, وتوفري 
بدائل متنوعة ت�سمن لل�سائح الداخلي تلك 
امليزات اخلارجية وتناف�سها, وتعك�س املعادلة 
نحو جذب وترفيه ال�سائح الأجنبي, وكذلك 
تفعيل دور الن�سف املعطل من املجتمع وهو 
لها  متنوعة  ووظ��ائ��ف  اأدوار  واإي��ج��اد  امل���راأة 
ت�����س��اع��ده��ا يف احل�����س��ول ع��ل��ى ق���وت يومها 
وت��ن��م��ي��ة م��دخ��رات��ه��ا واإ���س��ه��ام��ه��ا ج��ن��ب��ا اإل��ى 
جنب مع الن�سف الآخر يف حتقيق التنمية 
ما  كل  ت�سهيل  مع  الفر�س  على  واملناف�سة 
امل��وارد  واأي�سا  تنمية  يعوق ذلك من قيود, 
الأعمال  وزيادة توطني  ال�سعودية  الب�سرية 
رفيع  م�ستوى  على  وال�سعودة, مع احلفاظ 
التناف�سية  احل���واف���ز  وو����س���ع  الأداء,  م���ن 
للمبدعني واملحفزة لالأقل اإبداعا, وحت�سني 
وت�سهيل التوا�سل وتنقل وان�سياب اخلدمات 
واملنتجات املختلفة من خالل زيادة تطبيق 
احل��ك��وم��ة ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة وحت�سني 

طاقة  مي��ث��ل  وط��ن��ن��ا  اإن  الوطن.   ب��ن��اء  يف 
ه��ائ��ل��ة م��ت��ن��وع��ة, وه���و ب��ت��ن��وع��ه اجل��غ��رايف 
والطوبوغرايف يجعل من ا�ستثمار طاقات 
ه��ذه  اأن  ,ف�����اإذا علمنا  م��ه��م��ا  ع��م��ال  امل��ك��ان 
اخل���ط���ة  قد اأمل���ح���ت ل��ل�����س��ي��اح��ة ال��دي��ن��ي��ة, 
الطبيعية  ولل�سياحة  الآث��اري��ة  ولل�سياحة 
الإن�سان  عن�سري  على  ترتكز  اأنها  علمنا 

واملكان, واإذا ما متا�سكا فلن يغلبا.
�لدكتور عبد�لرحمن �ملح�سني
رئي�س ق�سم �للغة �لعربية و�آد�بها

تسيد االقتصاد
اإعالن روؤية 2030 واإن�ساء �سندوق �سيادي 
����س���ع���ودي ����س���خ���م, ي��ع��ط��ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة ق���وة 
العاملي  ال�����س��وق  حت��رك  ك��ب��رية  ا�ستثمارية 
اأن���ه ل ميكن جني  اإل  ال��ن��ف��ط,  ع��ن  بعيدا 
العوائد ب�سكل �سريع كما توقع البع�س, اإذ  
هما:  ق�سمني  اإلى  تنق�سم  ال�ستثمارات  اإن 
واأخ��رى ق�سرية  الأجل  ا�ستثمارات طويلة 
الأجل, وال�ستثمارات اخلارجية هي حمور 
احل���دي���ث وت��ع��ت��ر ط��وي��ل��ة امل�����دى وج��ن��ي 
�سنوات   10 قبل  يتحقق  لن  منها  الفوائد 

على اأقل تقدير.
 ول�����و ن���ظ���رن���ا اإل������ى ت����اري����خ ال���ب���ل���دان 
ر�سمت  اأنها   لوجدنا  الكرى  القت�سادية 
ثّم  وم��ن  الأم���د,  طويلة  ا�ستثمارية  خطة 
واأمريكا  اأوروب��ا  العوائد مثل  ب��داأت بجني 
وه���ول���ن���دا, وه�����ذه ال���ب���ل���دان م���ن الأم��ث��ل��ة 
ال�سرتاتيجية  اخلطط  ر�سم  يف  ال�سهرية 

القت�سادية.
ول���ذل���ك ت��ع��د خ��ط��ت��ن��ا ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
مم���ت���ازة ج���دا �دائ���م���ا م���ا ن��ل��ح��ظ ارت��ب��اط 
ال���س��ت��ث��م��ار ب��ال�����س��ي��ا���س��ة, ف��ع��ن��دم��ا متتلك 
امل��م��ل��ك��ة ال���ق���وة الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت�سعى 
على  مبا�سر  غ��ري  ب�سكل  �ستوؤثر  الآن  لها 

ال�سيا�سة.
 2030 اخلطة  يف  اململكة  اأن  واأعتقد 

ن�سب عينيه منذ اأن تويل مقاليد احلكم, 
منطلق  من  ال�ساملة  التنمية  نحو  ال�سعي 
البالد  اإمكانات  وتوظيف  ال�سرعية  ثوابت 
وطاقاتها وال�ستفادة من موقعها, ونعتر 
اململكة 2030 انطالقة  روؤي��ة  الإع��الن عن 
فعلية ن��ح��و اق��ت�����س��اد وط��ن��ي م��ت��ني وق��وي 
العامل  بها  مير  التي  العقبات  مواجهة  يف 

اأجمع.
القت�سادي  النمو  وت��رية  ت�سريع  وبهدف   
ل���ل���وط���ن, وذل�����ك م���ن خ����الل ال��ت��ن��وي��ع يف 
م�سادر الدخل احلكومي وجلب الإيرادات 
املتنوعة كبدائل مل�ستقات النفط على املدى 
ت�سب  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اأه���داف  اإن  اإذ  البعيد, 
امل��واط��ن��ني,  الأول����ى يف م�سلحة  ب��ال��درج��ة 
كما تركز على ذوي الدخل املحدود ب�سكل 
م��ت��غ��ريات يف حياتهم  و���س��ت�����س��م��ل  خ���ا����س, 

القت�سادية وكذلك الجتماعية.
حتديد  يف  روؤي����ة  اخل��ط��ة  وتت�سمن   
اأه�������داف امل��م��ل��ك��ة الق��ت�����س��ادي��ة ل���الأع���وام 
اأعمال مو�سعا  وت�سع جدول  املقبلة,  ال���15 
جذرية  اإ�سالحات  ت�سمل  كما  لتحقيقها, 
تنظيمية.  وت��غ��ي��ريات  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة  يف 
اخلا�س  وال��ق��ط��اع  احلكومية  اجل��ه��ات  اإن 
وامل���واط���ن���ني ه���م م��ك��ون��ات ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة 
التي �ستتبنى هذه الروؤية بح�سب اخلطط 
امل��ن��ب��ث��ق��ة م��ن��ه��ا وامل�����س��ت��ه��دف��ات امل��رح��ل��ي��ة 
ب��ع��ن��اي��ة لقيا�س  ال��ت��ي و���س��ع��ت  وال��ن��ه��ائ��ي��ة 

الأداء.
م��ت��ف��ائ��ل��ون بهذه  واإن���ن���ا وهلل احل��م��د 
الروؤية, ون�ست�سعر م�سوؤوليتنا نحو حتقيق 
اأه��داف��ه��ا خل��ري ه��ذا ال��وط��ن ال���ذي اأعطى 
اأبناءه الكثري وهم اليوم يقفون �سفاً واحد 
العوامل  اأح���د  ليكونوا  فئاتهم  مبختلف 
املهمة  لتحقيق هذه الروؤية جنبا اإلى جنب 

مع خمتلف قطاعات الدولة.
اأع��دت  واأم��ل يف خطط  اإننا على ثقة 
ي��واك��ب طموح  ويف  �سعب  واأم���ل يف  بعناية, 
ال����ق����ي����ادة, وي�����س��ت��ج��ي��ب ل����ن����داء م��ل��ي��ك��ه يف 
وطني  واج���ب  وه��و  تنفيذها,  يف  الإ���س��ه��ام 

خ��دم��ات ال��ع��ن��ون��ة ال��ري��دي��ة وامل��وا���س��الت 
فعال  رقابي  نظام  اإيجاد  واأخ��ريا  املختلفة, 
والرقابة  وامل�سوؤولية  املحا�سبة  على  قائم 
مبداأ  حتت  والأداء  التنفيذ  على  ال�سارمة 

الثواب والعقاب.
 �لدكتور عبد�ل�سالم �لغامدي

 �أ�ستاذ ق�سم �ملحا�سبة �مل�ساعد 

اإلنسان والمكان 
منذ  ال�سيا�سية  البو�سلة  لجت���اه  امل��ت��اب��ع 
فجر عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان, حفظه اهلل, يعلم اأنها باجتاه اإعادة 
فيها  خمتلف  روح  و�سخ  ال��دول��ة,  ت�سبيب 
ال��ت��ح��دي��ات  ق����ادرة ع��ل��ى م��واج��ه��ة  جتعلها 
امل���ع���ا����س���رة يف ظ���ل ت���غ���ريات ���س��ي��ا���س��ي��ة يف 

موازين القوى العظمى ل تخفى.
ال���ذي ت�سهده  الإ���س��الح  اأن  وال��واق��ع 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ق��د ب����داأ من 
�سيا�سة خارجية جريئة لفتت انتباه العامل 
ل��ت��ت��ج��ه ب��ع��ده��ا ل��ه��ذه ال����روؤي����ة ال��داخ��ل��ي��ة 
ال���ط���م���وح���ة ال���ت���ي ت���ع���ول ع���ل���ى ال�����س��ب��اب, 
التغيري  منطلق  ه��و  امل��ك��ان  اإن�سان  وجتعل 
اأن �سيا�سات الق�ساء  وحموره, ونحن نعلم 
على البطالة مثال بالطرق التقليدية قد 
ف�سلت مرارا, ويف اعتقادي اأن هذه اخلطة 
بقواعد  امل�سكلة  ه���ذه  ���س��ت��واج��ه  اجل��دي��دة 
اأك��رث,  الوظيفية  الفر�س  �ستجعل  عملية 
اأم��ام  الفر�سة  و�ستتيح  اأك��ر,  وامتيازاتها 
ظل  يف  نف�سها  لتحقق  املتميزة  ال��ط��اق��ات 

هذا امل�سروع الوطني.
اأكدت  اإن تنويع م�سادر الدخل الذي 
ع��ل��ي��ه ه���ذه اخل��ط��ة, وال���س��ت��ث��م��ار الأم��ث��ل 
مل���دخ���رات ال���وط���ن ه���و م���ا ن��ح��ت��اج��ه فعال 
لبناء اأجيال مطمئنة يقوم اقت�سادها على 
باملتغريات  تتاأثر  ل  متنوعة  متينة  قواعد 
م���ن ح��ول��ه��ا ومت���ن���ح ال���ف���ر����س ل��ل��ك��ف��اءات 
الوطنية والعربية والعاملية الكفء لت�سهم 

���س��ت��ك��ون م��ت�����س��ي��دة الق��ت�����س��اد يف ال�����س��رق 
الأو���س��ط وال����دول امل���ج���اورة, ورمب���ا تكون 
ثاين اأو ثالث دولة تقود القت�ساد عامليا, 
ممتازة  البلد  يف  الأجنبية  فا�ستثماراتنا 
ال�ستثمار  على  تاأثريها  يقت�سر  ول  جدا 
والدخل والقت�ساد بل اإنها حتل م�سكالت 
ك���ث���رية م���ن اأه���م���ه���ا ت��ق��ل��ي�����س ال��ب��ط��ال��ة, 
اقت�ساديا, واكت�ساب دخل  املنطقة  واإحياء 

و�سرائب للمملكة. 
�لدكتور �سلطان �آل فارح
عميد �لقبول و�لت�سجيل

إطار زمني واقعي
اأم��ور  لعدة   2030 ب��روؤي��ة  ال�سعب  ا�ستب�سر 
القوة لدى  اأنها تركز على عوامل  اأهمها: 
ال��ع��وام��ل,  ت��ل��ك  يف  وت�ستثمر  ال�����س��ع��ودي��ة, 
مبقومات  للتنفيذ  ق��اب��ل��ة  روؤي����ة  اأن��ه��ا  ك��م��ا 
واجلغرافية,  والب�سرية  املادية  ال�سعودية 
ولي�ست معتمدة يف اأ�سلها على مقومات ل 
منلكها, مما يزيد تفاوؤلنا باأننا �سن�ستطيع 

حتقيق تلك الروؤية.
اأن��ه��ا ت�سمنت   وم���ن ت��ل��ك امل��ب�����س��رات 
روؤي��������ة ج����دي����دة وب���ط���ري���ق���ة خم��ت��ل��ف��ة مل 
كان  لها  الزمني  الإط���ار  اأن  كما  نعهدها, 
واق���ع���ي���اً وم��ق�����س��م��ا مل���راح���ل خم��ت��ل��ف��ة, مما 
يجعل العمل مرتكزا ح�سب املرحلة وجعل 
ال��ن��ت��ائ��ج ق��اب��ل��ة ل��ل��ق��ي��ا���س, وه���و م��ا يعطي 
وت�سحيح  توجيهها  اإمكانية  الروؤية  قيادة 
روؤي��ة  حتقيق  ويتطلب  ب�سهولة.  م�سارها 
بدءا  الكل  جهود  ت�سافر   2030 ال�سعودية 
يف  امل�سوؤولني  ب��اأك��ر  وانتهاء  امل��واط��ن  م��ن 
ال���دول���ة, ووع���ي ال��ك��ل ب��دوره��م يف حتقيق 
ال��روؤي��ة, كما يتطلب ق��درا كبريا من  تلك 

التفاوؤل لدى الكل«.
�لدكتور �سامل �لعلياين
�مل�سرف �لعام على
�إد�رة تقنية �ملعلومات
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د. إيمان العسيري

بالروؤية  اجلامعة  من�سوبات  من  عدد  اأ�ساد 
واحل��ك��ي��م��ة,  ب��ال��ث��اق��ب��ة  وو���س��ف��ن��ه��ا   ,2030
داع��ي��ات اإل���ى ال��ت��ك��ات��ف م��ن اأج���ل اإجن��اح��ه��ا 
الأم��ري.  ولة  تطلعات  والإ�سهام يف حتقيق 
واأك�����دن يف ا���س��ت��ط��الع اأج���رت���ه »اآف�������اق«, اأن  
اخل��ط��ة ال��ط��م��وح��ة م��ن ���س��اأن��ه��ا اأن حت��دث 
م�ساف  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ت�سع  ن��وع��ي��ة  نقلة 

الدول املتقدمة.

ثروة وطن
و���س��ف��ت م�����س��اع��دة وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة لكليات 
الروؤية,  اأبو ملحة,  الدكتورة خلود  البنات, 
ر�سالة ملك احلزم  »اإنها  بالثاقبة, وقالت: 
وال��ع��زم, وه��ي ث��روة وط��ن, وبناء م�ستقبل, 

ل�سعب طموح.
ال�سعودية  العربية  اململكة  اأقرت  فقد 
روؤي���ت���ه���ا الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة   030 ال���ت���ي مت 
اعتمادها من قبل جمل�س الوزراء وب�سر بها 
خادم احلرمني ال�سريفني, اأيده اهلل, ووجه 
والتنمية  القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�س  بها 
واأبهرنا بها اأمرينا ال�ساب ويل ويل العهد, 
امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د بن  ���س��اح��ب ال�سمو 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود باأنها خطة 

تنموية �ساملة طموحة جدا«.
واأ���س��اف��ت اأن اخل��ط��ة »ت��ع��د م��ن اأك��ر 
واأع���م���ق ال��ت��ح��ولت يف ب��و���س��ل��ة الق��ت�����س��اد 
ال�����س��ع��ودي ل��ت��ح��ول ال�����س��ع��ودي��ة م���ن دول���ة 
تعتمد على النفط كم�سدر دخل وحيد اإلى 
ب�سكل  تعتمد  ال���س��ت��ث��م��ارات  متعددة  دول���ة 
اأينما  وفهمه  امل��واط��ن  �سراكة  على  رئي�س 
كان موقعه �سواء يف العام اأو اخلا�س. وهذا 
من �ساأنه اأن يحدث نقلة نوعية كبرية ت�سع 

ال�سعودية يف م�ساف الدول املتقدمة«.

واأو�سحت اأن الروؤية حتتاج اإلى جهد 
���س��اق, وع��م��ل دوؤوب, وك���ف���اءات جت��م��ع بني 
ال�سباب  وروح  والعملية,  العلمية  اخل��رة 
الطموح �ساحب الأفكار الإبداعية, م�سرية 
اإلى اأنها �ستمّكن ماليني ال�سباب من دخول 
ب�سكل  الأ���س��ر  دخ��ل  و�ستزيد  العمل  ق��ط��اع 

ملحوظ. 
باأنف�سنا  ون���دع���م  »ن���ب���ارك  واأردف�������ت: 
مبارك  عمل  كل  منلك  ما  وجميع  وعلمنا 
ل��ه��ذا ال���وط���ن امل��ع��ط��اء, وب������اإذن اهلل ي��ك��ون 
خ��ال��د,  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  احل��ب��ي��ب��ة,  جلامعتنا 
الروؤية  واإيجابي يف حتقيق هذه  كبري  دور 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ب��ت��خ��ري��ج اأج���ي���ال م���ن ال�����س��ب��اب 
الواعد الطموح الذي ي�سهم ب�سكل كبري يف 
اأدام اهلل  للروؤية,  املرجوة  الأه��داف  حتقيق 
علينا نعمة الأمن والأمان يف ظل حكومتنا 

الر�سيدة« .

مستقبل مزهر
باأحد  والآداب  العلوم  بكلية  املوظفة  وترى 
اأن ق�س�س النجاح  اآل �سامل,  رفيدة, فوزية 
الروؤى  اأجنح  اأن  موؤكدة  بروؤية,  دائما  تبداأ 
ه��ي ت��ل��ك ال��ت��ي ُت��ب��ن��ى ع��ل��ى م��ك��ام��ن ال��ق��وة, 
وقالت: »نحن نثق باأن اهلل عز وجل حبانا 
البرتول, ففيه  اأثمن من  وطنا مباركا هو 
امل�سلمني, وروؤية  الأر���س وقبلة  اأطهر بقاع 
و���س��ف��اف��ي��ة وحت��د  ف��ك��ر  ال�����س��ع��ودي��ة 2030 
مليكنا  اهلل  ح��ف��ظ  ب����ه.  ن��ف��ت��خ��ر  وط���م���وح 

ووطننا واأدام عليه الأمن والأمان«.
ذل��ك, و�سفت موظفة  بعيد عن  غري 
ت��رك��ي��ة  الآداب,  ب��ك��ل��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة 
القويزاين, اخلطة بروؤية ثاقبة وم�ستقبل 

م�سرق للمملكة و�سعبها الكرمي. 
والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  عميدة  وق��ال��ت 
بخمي�س م�سيط, الدكتورة �سراء اأبو ملحة 

عنوان  باتت  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن 
والإ���س��الم��ي,  العربي  العاملني  يف  الإ���س��الم 
�سائلة اهلل عز وجل, اأن يحفظ اململكة من 
ك��ي��د ال��ك��ائ��دي��ن وع����دوان امل��ع��ت��دي��ن وي��وف��ق 
العهد  وويل  ال�����س��ري��ف��ني  احل���رم���ني  خ����ادم 
حممد  العهد  ويل  وويل  نايف,  بن  حممد 
���س��ل��م��ان والأ����س���رة احل��اك��م��ة, وال�سعب  ب��ن 
لالإ�سالم  والركة  اخلري  فيه  ملا  ال�سعودي 

وامل�سلمني.

المنافسة العالمية
والت�سال,  الإع��الم  بق�سم  الطالبة  اأ�سارت 
حنان ال�سرهيد, اإلى اأن  الروؤية 2030تنقل 
ال�سعودية  من الريادة اإقليميا اإلى املناف�سة 
انطلق  »ال��ق��ط��ار  ق��ائ��ل��ة:  واختتمت  ع��امل��ي��ا, 

ومن يتاأخر �سيخ�سر الكثري«.
ويف موقف م�سابه قالت ع�سوة هيئة 
فوزية  ال��دك��ت��ورة  ال��ع��ل��وم,  بكلية  التدري�س 
يكتب  ي���وم   ,2016 اأب���ري���ل   25« ال��غ��ري�����س: 
يف ال���ت���اري���خ, لأن�����ه ���س��ه��د اإط������الق ال���روؤي���ة 
اجل���دي���دة ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
كل  فيها  تتج�سد  روؤي���ة   ,2030 روؤي���ة  وه��ي 
طموحات ال�سعب ال�سعودي وتعك�س قدرات 
خ��ادم  �سيدي  ب��ق��ي��ادة  العظيم  ال��وط��ن  ه��ذا 
الأم��ني  ع��ه��ده  وويل  ال�سريفني  احل��رم��ني 

وويل ويل عهده حفظهم اهلل«.
كتابة  ي�سهد  ال��ي��وم  »ه���ذا  ووا���س��ل��ت: 
ت���اري���خ ج��دي��د ُي��ب��ن��ى ع��ل��ى ال��ف��ك��ر وال��وع��ي 
اجلغرافية  اململكة  ه���ذه  مل��ق��وم��ات  امل����درك 
والدميوغرافية  والجتماعية  واحل�سارية 
وقبل  ال�ستثمارية  وقوتها  والقت�سادية 
والإ���س��الم��ي, مما  العربي  �سيء عمقها  كل 
ل يجعل اعتمادنا الكلي على النفط فقط 

كما كان �سابقا«.
واختتمت قائلة: »هذه الروؤية �ستفتح 
اأمامنا اأبواب امل�ستقبل و�ستحول احللم اإلى 
ال��روؤي��ة  ب��ه��ذه  نفتخر  فعال  نحن  حقيقة. 
ال��ر���س��ي��دة  ب��ق��ي��ادت��ن��ا  ون��ف��ت��خ��ر  امل�ستقبلية 
و�سنعمل باإذن اهلل على حتقيق هذه اخلطة 
ال�سعودية  ب��الدن��ا  ت��ك��ون  ح��ت��ى  ال��ط��م��وح��ة 

اأمنوذجا للعامل«.
وو���س��ف��ت م���دي���رة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة 
ب��ك��ل��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��خ��م��ي�����س م�����س��ي��ط, ���س��ه��ام 
ال���ق���ح���ط���اين, ال����روؤي����ة ب��احل��ك��ي��م��ة امل��ل��ي��ئ��ة 
ب��ال��ط��م��وح, وق���ال���ت اإن���ه���ا »ت��ب�����س��ر ب��اخل��ري 
الغايل  لوطننا  الزاهر  وامل�ستقبل  والرخاء 
وجميع ال�سعب ال�سعودي. ن�ساأل اهلل مزيدا 

من التقدم والزدهار لوطننا الغايل«.
الت�سالت  موظفة  قالت  ذل��ك,  اإل��ى 
م�سيط�,  بخمي�س  املجتمع  بكلية  الإداري����ة 
امل��م��ل��ك��ة 2030  روؤي�����ة  اإن  ال�����س��ه��راين,  اأم����ل 
ال�سعودية,  تاريخ  يف  جديدة  مرحلة  متثل 
اقت�سادي  باأكر خطة حتول  اإياها  وا�سفة 
العامل,  م�ستوى  على  التنفيذ  قيد  وطني, 
البالد  اأن جتعل  �ساأنها  اأن من  اإلى  م�سرية 

يف م�ساف الدول املتقدمة عامليا.

الرعاية االجتماعية
مت���ن���ت �����س����ارة ال���������س����ه����راين, م�����ن  �����س����وؤون 
م�سيط,  بخمي�س  املجتمع  بكلية  الطالبات 
ك��ل م��واط��ن تعزيز مبادئ  ي��ك��ون ه��دف  اأن 
ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا لبناء 
جم��ت��م��ع ق���وي وم��ن��ت��ج, م���ن خ���الل تعزيز 
وتوفري  وقيامها مب�سوؤولياتها  الأ�سرة  دور 
التعليم القادر على بناء ال�سخ�سية, واإر�ساء 

منظومة اجتماعية و�سحية ممّكنة. 
الإدارة  م����دي����رة  ����س���ك���رت���رية  وق����ال����ت 
اأ���س��واق  م�����س��ي��ط,  بخمي�س  امل��ج��ت��م��ع  بكلية 
ال�سهراين: »منوت كي يحيا الوطن.. يحيا 
كرميا  بنا  يكن  مل  اإن  ال��وط��ن.  نحن  مل��ن؟ 
اآمنا ومل يكن حمرتما ومل يكن حرا, فال 

ع�سنا ول عا�س الوطن«.
واأكدت فاطمة ناجي من كلية املجتمع 
جهوداً  بذلت  اململكة   اأن  م�سيط,  بخمي�س 
اأمنوذجا فريدا بني  لأن يكون هذا الوطن 

دول العامل يف خمتلف املجالت.

وق���ال���ت: »ع��ل��ي��ن��ا جت���اه ه���ذه ال���روؤي���ة 
اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  م��ع��ا  ن��ع��م��ل  اأن  ج��م��ي��ع��ا 
نحو التنمية ال�ساملة من منطلق الثوابت 
اأن  يف  اأم��ل  هناك  �سيكون  وعليه  ال�سرعية, 

ت�سبح ال�سعودية اأمنوذجا للعامل«
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ق��ام  واأ���س��اف��ت: 
العهد,  الأم��ري حممد مب �سلمان ويل ويل 
وزي����ر ال���دف���اع , رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����س��وؤون 
الق���ت�������س���ادي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة, ب��ج��ه��ود ك��ب��رية  
بتحد  �سموه  فاأعدها  التنمية  هذه  لإع��داد 

كبري لكل املعوقات, اأبهرت العامل«.
بالثقة  ال���روؤي���ة  »مت���ي���زت  ووا����س���ل���ت: 
الكبرية بهويتنا ومبا منحنا به اهلل �سبحانه 
من عمق عربي واإ�سالمي وقوة ا�ستثمارية 
واجتماعية  ومقومات جغرافية وح�سارية 
�ستزيد  عديدة  واقت�سادية  ودميوغرافية 
القيادية على  ال��دول  من رفع مكانتنا بني 
الريادي  ال��دور  و�ستحقق  العامل.  م�ستوى 

الأكر يف العامل«.
عنها  ال���روؤي���ة حت���دث  اأن  واأو����س���ح���ت 
ال��ع��امل ب��اأ���س��ره ب��اإك��ب��ار وان��ب��ه��ار, راج��ي��ة اأن 
تعالى,  اهلل  بف�سل  الأم��ن��ي��ة  ه���ذه  تتحقق 
ال�سريفني,  احل��رم��ني  خ����ادم  »ي���ا  وق���ال���ت: 

�سعبكم يعدكم بذلك وينتظر بتفاوؤل«.   

خطة اإلصالح
»اأع���ل���ن���ت امل��م��ل��ك��ة م���الم���ح خ��ط��ة ع��ري�����س��ة 
ل���الإ����س���الح الق���ت�������س���ادي وال��ت��ن��م��ي��ة حتت 
للنهو�س   »2030 ال�سعودية  »روؤي���ة   عنوان 
العتماد  من  وحتريرها  اململكة  باقت�ساد 

على النفط«.
ب��داأت حديثها مديرة الإدارة  من هنا 
خديجة  م�سيط,  بخمي�س  املجتمع  بكلية 
ي�ستب�سرون  »ال���ع���رب  وق���ال���ت:  احل���ج���ازي, 
ونحن  اخل�����س��راء,  ال��ب��ط��اق��ة  ب�سبب  خ���ريا 
ن���دع���م ه����ذه ال����روؤي����ة ال���ت���ي ت��ع��د مب��ن��زل��ة  
»ج�سر لنقل التنمية, وت�ستفيد من امليزات 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ل��الق��ت�����س��اد ال�����س��ع��ودي, ال��ذي 
التجزئة  قطاعي  يف  ق��وي  بن�ساط  يتميز 
يحققان  ال��ل��ذي��ن  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 
ق��ف��زات من��و ق��وي��ة, وي���ق���دران ع��ل��ى توفري 

اأكر عدد من الوظائف اجلديدة«.
وتب�سر  ت�سر  روؤي����ة  »اإن��ه��ا  واأ���س��اف��ت: 
رجال  ال�سباب  �سيكون  اهلل  وب��اإذن  باخلري, 

ون�ساء �سواعد هذه الروؤية لتحقيقها«.
واختتمت بالدعاء قائلة: »اللهم �سدد 
ووفق كل من يعمل من اأجل رفعة الإ�سالم 
وامل�سلمني, واأدم اخلري على اأر�س احلرمني 
ال�����س��ري��ف��ني, واأ����س���ب���غ ع��ل��ى امل���ل���ك ���س��ل��م��ان 
اململكة  ل��رى  واحلكمة  ال�سحة  ومعاونيه 
ومنوا  تطورا  اأك��رث  امل�سلمني  ب��الد  وجميع 

وا�ستقرارا«.

ضرورة التكاتف 
بخمي�س  امل��ج��ت��م��ع  بكلية  امل�سجلة  ���س��ددت 
م�سيط, اإميان غرامة على �سرورة التكاتف 

ملواكبة متطلبات الروؤية الطموحة.
وت���اب���ع���ت: »ن���ع���م ل���ل���وع���ي, ل��ل��ن��ه�����س��ة, 
لقمتنا  لن�سنع  للمت�سائمني.  ول  للثقافة, 
ب��اأي��دي��ن��ا. ال��وط��ن ب��خ��ري واإل����ى خ��ري بهذه 
والهمة  ال�سلبة  والإرادة  الطموحة  الروؤية 

العالية والروح املتفائلة«
امل�����س��رف��ة الج��ت��م��اع��ي��ة بكلية  وق��ال��ت 
الع�سريي:  حنان  م�سيط  بخمي�س  املجتمع 
بالطموح,  ومفعمة  حكيمة   2030 »روؤي����ة 
الزاهر  وامل�ستقبل  والرخاء,  باخلري  تب�سر 
املجتمع.  ���س��رائ��ح  وجميع  ال��غ��ايل  لوطننا 
ن�ساأل اهلل التوفيق لولة الأمر, ومزيدا من 

النمو والزدهار لبالدنا«.
كلية  قالت وكيلة  ذات��ه,  ال�سعيد  على 
ال���رتب���ي���ة  ال���دك���ت���ورة ع��ب��ري حم���ف���وظ اآل 
ال�سعودية  العربية  اململكة  روؤية  اإن  مداوي 
تخطيط  اإل��ى  وت�ستند  وا�سحة  ه��ي   2030
�سليم, وتعمد اإلى و�سع خطة ا�سرتاتيجية 

وطنية �ساملة بعيدة الأفق.
التي  ال�سورة  تر�سم  »اإنها  واأ�سافت: 

حر�سا  جمتمعنا  اإليها  ي�سل  اأن  يف  ترغب 
على م�سلحة الأجيال حا�سرا وم�ستقبال.

اإل�����ى حت���وي���ل جمتمعنا  ت���ه���دف  ك��م��ا 
ال�����س��ع��ودي ب��ح��ل��ول ال��ع��ام 2030 اإل���ى دول��ة 
م��ت��ق��دم��ة ق�������ادرة ع���ل���ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�ستدامة, وتاأمني ا�ستمرار العي�س الكرمي 
ل�سعبها جيال بعد جيل حتت قيم اإ�سالمية 
الدعامة  باعتبارهما  اأ�سرية قوية  ورواب��ط 

ال�سيا�سية للمجتمع«.
لأبنائنا  الرفاهية  »ل�سمان  وتابعت: 
ا�ستخدام  منا  يتطلب  ال��ق��ادم��ة,  واأجيالنا 
ولهذا  ور�سيدا,  مدرو�سا  ا�ستخداما  امل��وارد 
املجتمع  اأف����راد  ب��ن��اء  موا�سلة  علينا  يجب 
امل�����س��ارك��ة الفعالة  ال���ق���ادر ع��ل��ى  ال�����س��ع��ودي 
يف احل����ي����اة الق���ت�������س���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  ال�ستثمار  وزي���ادة  للوطن  وال�سيا�سية 

من  عاملية  موا�سفات  على  التحتية  بنيته 
اأجل بناء اقت�سادي وطني متنوع«.

ال��دك��ت��ورة  الآداب,  كلية  وك��ي��ل��ة  واأم����ا 
����س���ه���ري ال���ق���ح���ط���اين ف����ق����ال����ت: »اخل���ط���ة 
ل��روؤي��ة  متتالية  اأع���وام���ٌا  تعني  ال��ط��م��وح��ة  
م�ستقبلية م�سرقة, األقة باألق نظرة قادتنا 
العظام, وهي نظرة  جتعل لوطننا جنمات 
تت�سابق يف ن�سر ملعانيها؛ فلكل جنمة جانب 
تلمع فيه, ولكل جنمة بريق يلفت الأنظار. 
ول�سان  اإجالل  اأمامها  �سامتا  العامل  يقف 

حاله يقول:
فاإذا وقفت اأمام ح�سنك �سامتا

فال�سمت يف حرم اجلمال جمال

فلله درك دولة الألق, وهلل دركم قادة 
الإبداع«.

»رؤية 2030«..العمق 
االستثماري والحضاري

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

اأعلن بع�س  التي  امل�ستقبلية 2030  ال�سعودية  الروؤية  اأكرث ما مييز  اإن 
عبد  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  مالحمها 
الدفاع,  وزير  ال��وزراء,  الثاين ملجل�س  النائب  العهد,  العزيز, ويل ويل 
نقطة حتّول  لي�سكل  عليه  ترتكز  الذي  ال�ستثماري  العمق  عن�سر  هو 
بارزة توؤ�س�س حلقبة اأخرى يف املنهج القت�سادي للمملكة يعتمد اأ�سا�سا 
على امل�سوؤولية والكفاءة يف الإدارة والتنفيذ ويقود اإلى �سل�سلة تغريات 
التنمية  بتحقيق  كفيلة  وتكون  احلياتية  امليادين  كل  ت�سمل  معترة 

امل�ستدامة ورفاهية املواطن. 
لقت�ساد  اأ�سا�سا  ب�سفته  النفط  على  الع��ت��م��اد  م��ن  عقود  وبعد 
تنويع  اجل��دي��دة نحو  ال��روؤي��ة  ه��ذه  الآن يف ظل  التوجه  اأ�سبح  اململكة 
م�سادر الدخل الوطني, من خالل تو�سيع ف�ساءات ال�ستثمار الداخلي 
ي�سل  العامل  يف  ال�سيادية  للرثوة  �سندوق  اأك��ر  وت�سكيل  واخل��ارج��ي 
حجمه اإلى تريليوين دولر عر الكتتاب العام يف �سركة »اأرامكو« التي 
حمول  العاملي,  النفط  �سوق  يف  �سركة  اأ�سخم  قيمتها  حيث  من  تعد 

بذلك دخل اململكة من النفط اإلى ال�ستثمار.
ال�سفافية  اإل��ى مزيد من  اأي�سا  تقود  اأن  �ساأن هذه اخلطوة  ومن 
رقابة  بياناتها وت�سبح حتت  �ستعلن عن  ال�سركة, بحيث  يف عمل هذه 

البنوك ومراكز التخطيط العاملية.
اإ�سافة اإلى هذا التنوع ال�ستثماري ت�سعى هذه الروؤية احل�سارية 
النَّماء يف كل مناطق  الو�سائل والآليات الالزمة لتكري�س  اإلى حتديد 
امل��م��ل��ك��ة م��ن خ���الل مناق�سة ك��ل امل��ن��ط��ل��ق��ات الأ���س��ا���س��ي��ة وال�����س��روري��ة 
املجالت  خمتلف  يف  للتطور  الدائمة  الفاعلية  حتقق  التي  لل�سياقات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال�سحية  ال�����س��ع��ودي  امل��ج��ت��م��ع  احل��ي��وي��ة يف 

والتعليمية وغريها.
اإل��ى حتقيق  ال�سعودية يف جوهرها  ال��روؤي��ة  ه��ذه  تهدف خطوات 
التنمية امل�ستدامة ورفاهية املواطن ال�سعودي من خالل الرتكيز على 
ا�ستثمار الطاقات الب�سرية والرثوات الطبيعية للمملكة لتكون حمور 
ربط للقارات الثالث يف اإطار العمق ال�سرتاتيجي العربي وال�سالمي.
هذه الروؤية الطموحة التي ت�سكل اأ�سخم م�سروع تنمية وحتول 
يف تاريخ اململكة احلديث, تعد اأداة لنه�ستها ال�ساملة وم�ستقبلها الواعد 
ومتثل اأي�سا مفخرة لالإ�سالم وامل�سلمني يف كل بقاع املعمورة لرتتبط 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  الأول  الهدف  مع  بذلك 
عبد العزيز اآل �سعود يف جعل اململكة العربية ال�سعودية منوذجا ناجحا 

ورائدا يف العامل على الأ�سعدة كافة.

الرؤية الطموحة 
في عيون منسوبات 

الجامعة

العدد 181  |  01 شعبان 1437  |  08 مايو 2016 عدد خاص: رؤية 2030



هادي الشهراني

اأج��م��ع ع��دد م��ن ال��ط��الب ال��ذي ا�ستطلعت 
 2030 ال�سعودية  روؤي���ة  اأن  »اآف����اق«  اآراءه����م 
و���س��ع��ت م���ن اأج�����ل ب���ن���اء م�����س��ت��ق��ب��ل واع����د, 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن م�����س��ادر ال��دخ��ل املتنوعة 
اأنها �ستقلل ن�سبة  اإلى  يف اململكة, م�سريين 

العتماد على النفط. 

تقليل البطالة 
اأ����س���ار ال��ط��ال��ب ف��ه��د امل�����س��ع��ودي, م��ن كلية 
الروؤية  اأن  اإلى  التطبيقية,  الطبية  العلوم 
م�سايف  يف  اململكة  و���س��ع  اأج���ل  م��ن  و�سعت 
»ت���ن���اول���ت  وق�������ال:  امل���ت���ط���ور,  ال����ع����امل  دول 
ال�سيا�سية  و  القت�سادية  اجلوانب  الروؤية 
وال��ع�����س��ك��ري��ة ال���ت���ي ت��ق��ف��ز ب��امل��م��ل��ك��ة نحو 
ال�ستغناء عن النفط كبادرة اأ�سا�سية اأولى, 
�سابا  ك��وين  اإيل  بالن�سبة  ال��روؤي��ة  يف  واملهم 
جامعيا الطمئنان اإلى م�ستقبلي والأجيال 
الطاقة  با�ستخدام  �ستاأتي  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة 

املتجددة و �سيكون مزدهرا باإذن اهلل«.
اململكة  اأن  ان��ت��ب��اه��ه  ل��ف��ت  اأن����ه  وذك����ر 
�سيكون دخلها يف عام واحد من غري النفط, 
تريليون ريال �سعودي, مما يجعل العتماد 
ع��ل��ى ال���ن���ف���ط  اأم������را ج��ان��ب��ي��ا, وا���س��ت�����س��ه��د 
ب��ت�����س��ري��ح ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
حممد بن �سلمان, ويل ويل العهد, لتقليل 
ن�سبة البطالة التي �ستوفرها الروؤية خالل 
ثالث �سنوات من 12% اإلى 7 %, وقال: »يف 

يف داخل اململكة و خارجها«, م�سريا اإلى اأن 
تنويع امل�سادر القت�سادية �سيزيد من دخل 
املواطن ال�سعودي, و�سيخلق فر�سا وظيفية 
ال��ب��الد, مما  ال��ك��ف��اءات يف  ج��دي��دة جلميع 

يجعله ينعم باحلياة الرغيدة. 
بدوره, و�سف الطالب فهد بن �سامي 
ال��ع��م��ري, م��ن كلية ط��ب الأ���س��ن��ان, ال��روؤي��ة 
باجلميلة والطيبة, مبينا اأنها بادرة ممتازة 
نقلة نوعية,  بال�سعودية وحتقيق  للنهو�س 
وقال: »كلنا اأمل يف امل�ساريع اجلديدة التي 
توفرها الروؤية, وجميع بنودها تعود بالنفع 
وال��ف��ائ��دة على ال��وط��ن وامل��واط��ن و خدمة 
املجتمع«. واأو�سح اأن اخلطة املباركة جاءت 
جتيد  بعيدة  نظرة  على  بنيت  درا���س��ة  بعد 

ا�ست�سراف امل�ستقبل.

رؤية شابة 
اأ�سار الطالب خالد اآل طالع, من كلية طب 
القيادة  يف  ال�سابة  الروؤية  اأن  اإلى  الأ�سنان, 
احلكيمة اأظهرت العديد من اجلوانب التي 
جتعل الدولة ل تعتمد على النفط كم�سدر 
للدخل, موؤكدا اأن التنويع �سرورة ع�سرية 
عاملية, معربا عن اعتزازه باخلطة املباركة 

وحتم�سه لروؤية اململكة عام 2030.
واأب��دى الطالب عبداهلل م�سبب علي, 
من كلية طب الأ�سنان, عن تفاوؤله بالروؤية 
اجلديدة لل�سعودية, وذكر اأن العتماد على 
الأيادي ال�سابة والعاملة يف اململكة العربية 

ال�سعودية �سيزيد من الدخل العام.

روؤية اململكة لعام 2030 ذات اأهداف عميقة 
والفكرة  بالناجحة  اإي��اه��ا  وا�سفا  ودقيقة, 

ال�سائبة.
واأ��������س�������اف: »����س���ع���ب امل���م���ل���ك���ة ن���اج���ح 
وال��روؤي��ة لعام 2030 تبني  وجمد يف عمله, 
على  الكلي  العتماد  عن  بعيدا  م�ستقبلنا 
الوطن  اأب��ن��اء  ل��دى  اأن��ه يوجد  النفط, كما 
العلمية  واملخرجات  الإبداعات  من  الكثري 
امل���م���ي���زة والأف�����ك�����ار اجل����دي����دة واخل������رات 
ال��ق��دمي��ة. و���س��ت��ت��وف��ر ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة 
احل���ي���اة ال��رغ��ي��دة ب��ت��وف��ري اأك����ر ق���در من 

املخزون املايل«.

التنمية السياحية 
من  ال�سهري,  عو�سه  علي  الطالب  واأك���د 
ق�سم الأحياء, اأن الروؤية ت�سب يف م�سلحة 
�سبل  جميع  حتقيق  اإل���ى  وت�سعى  امل��واط��ن 

الرفاهية له, معرجا على اأهمية 

ب�سكل  الن�سبة  ه��ذه  �ستنخف�س   2030 ع��ام 
كبري وملحوظ«.

التفاف الشعب حول القيادة
ويف ال�����س��ي��اق ذات�����ه, حت���دث ال��ط��ال��ب عمر 
الأ�سنان,  طب  كلية  من  القحطاين,  �سعد 
جدا  بالوا�سحة  اإي��اه��ا  وا�سفا  ال��روؤي��ة  عن 
حول  ال�سعب  بالتفاف  واجلميلة  والنافعة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ودح����ر ج��م��ي��ع الأف���ك���ار 

ال�سالة التي ت�سعى لهدم املجتمع. 
واأ�ساف: »جميع البنود التي حتدثت 
وال�سيا�سية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال���روؤي���ة  ع��ن��ه��ا 
وال��ع�����س��ك��ري��ة اأت����ت م��ت��م��ا���س��ي��ة م���ع زم��ن��ن��ا 
احل���ا����س���ر ب�����س��ب��ب ت���غ���ري ال����ع����امل اأج���م���ع 
اإعادة  اأن  واأو�سح  علينا مواكبته«.  ووجب 
هيكلة عدد من القطاعات احلكومية مبا 
نابعة  الدخل  م�سادر  تنويع  مع  يتنا�سب 

من نظرة ثاقبة.
وت���اب���ع: »ال����ذي مي��ث��ل اأه��م��ي��ة خا�سة 
يل م���ن ب��ن��ود ال����روؤي����ة, م��ن��اق�����س��ة ال�����س��وؤون 
ل���ك���وين ط��ال��ب��ا ينتمي  ال�����س��ح��ي��ة, وذل�����ك 
للتخ�س�سات ال�سحية وهذا يدفعنا للتقدم 
وال��زي��ادة م��ن اجل��د خل��دم��ة ال��وط��ن ال��ذي 

وفر لنا الكثري«. 

فرص وظيفية
من  القحطاين,  علي  �سعود  الطالب  وق��ال 
ت�سمنته  م��ا  »جميع  الأ���س��ن��ان:  ط��ب  كلية 
الروؤية ي�سب يف م�سلحة الوطن واملواطن 

واأ�����س����اف: »ج��م��ي��ع ج���وان���ب ال���روؤي���ة 
ا�ستوقفني هو  اأك��رث ما  انتباهي ولكن  �سد 
و  النفطية,  غري  اجلديدة  الدخل  م�سادر 
هذا �سيخلق  اأ�سياء جديدة من دخل و عمل 

و حياة رغيدة«.
اأح���م���د  ع���ل���ي  ال���ط���ال���ب  راأي  وج�������اء 
القحطاين, من كلية طب الأ�سنان,  مكمال 
راأي زميله م�سبب, حني قال: »ال�سباب هم 
اأي  ق��وة  وه��م  املتنوع,  الدخل  م�سادر  عماد 
دولة, وبناء امل�ستقبل يعتمد عليهم, والذين 
ال���ع���ام وامل��ت��وق��ع تخرجهم  ت��خ��رج��وا ه���ذا 
خالل الأعوام القادمة ُينتظر منهم التهيوؤ 
لبناء امل�ستقبل والإ�سهام يف حتقيق الروؤية 

التي �ستوؤتي ثمارها باإذن اهلل«.

خطة مليئة باألمل
ل��ف��ت ال��ط��ال��ب ���س��ع��ي��د ال���ق���رين, م���ن كلية 
ال��روؤي��ة  اأن  اإل���ى  الإداري�����ة,  و  املالية  العلوم 
دخال  توفر  لكونها  بالأمل  ومليئة  حافلة 
ترفيه  مراكز  اإن�ساء  مثل  للمملكة,  جديدا 
للمواطن ال�سعودي بدل من �سرف مرتبه 
يف الرتفيه خارج ال�سعودية, وال�ستغناء عن 
لل�سباب,  الوظيفية  الفر�س  وزيادة  النفط 
ال�سابة  واأ�ساف: » نتمنى للقيادة الر�سيدة 

التوفيق يف روؤيتها مل�ستقبل اململكة«.
غ���ري ب��ع��ي��د ع���ن ذل����ك, ق����ال ال��ط��ال��ب 
عبدالعزيز الثبيت, من كلية العلوم املالية 
والإدارية: »روؤية اململكة العربية ال�سعودية 
ل��ع��ام 2030 ت��وج��ه��ت اإل����ى ت��ن��وي��ع ال��دخ��ل؛ 
اململكة  ل�سباب  جديدة  وظائف  يخلق  مما 
اأ���س��ي��اء  ع��ن  وواق��ع��ي��ة  وحت��دث��ت مبنطقية 
اأغ���ف���ل ع���ن ال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف الأع������وام 
امل��وج��ودة  الطبيعية  امل��ع��ادن  مثل  املا�سية, 
اأرا�سي اململكة, وهي ت�سكل دخال  يف باطن 
اأي�سا, و جتعل العتماد على  جديدا جيدا 

النفط يف الدخل اأمرا ثانويا«.
�ساحب  بحديث  م�ست�سهدا  واأ���س��اف 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري حم��م��د ب��ن �سلمان 
التلفزيونية,  املقابلة  يف  ع��ب��دال��ع��زي��ز,  ب��ن 
اأثرية  اإ�سالمية  عن �سرورة وجود متاحف 
وت��اري��خ��ي��ة: » امل��ت��اح��ف الإ���س��الم��ي��ة ت�سكل 
اأهمية كبرية للم�سلمني عامة وال�سعوديني 
اأرا�سيها  يف  الإ���س��الم  قبلة  ل��وج��ود  خا�سة 
علينا  ويجب  الدينية,  املعامل  من  والكثري 
الف��ت��خ��ار ب��ت��اري��خ��ن��ا ال��ع��رب��ي والإ���س��الم��ي 

لقدمه ولعظمة �ساأنه«.

مفرحة وطنية
التمني, من كلية  واأكد الطالب همام علي 
طب الأ�سنان, اأن الروؤية مفرحة للمواطن 
�سروريات  من  »التنويع  وق��ال:  ال�سعودي, 
احل���ي���اة؛ ف��م��ا ب��ال��ك ب��ال��ت��ن��وي��ع يف م�����س��ادر 
ل��ل��دول��ة, وه��ي منطلقة م��ن نظرة  ال��دخ��ل 
امللكي  ال�سمو  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي  م��ن  ث��اق��ب��ة 
العهد  �سلمان ويل ويل  بن  الأم��ري حممد 

وناأمل كل خري
واملفرح هو اأن املواطن يرى م�ستقبله 
بعد 13 عاما من الآن بعون اهلل ثم بجهود 
الدولة, ومما يثلج ال�سدر اأي�سا وجود مثل 
اأهمية  ت�ست�سعر  التي  ال�سابة  الأف��ك��ار  ه��ذه 

احلياة الرغيدة للمواطن«. 
واأو��������س�������ح ال����ط����ال����ب ح�������س���ني ���س��ع��د 
ال��ق��ح��ط��اين, م��ن ك��ل��ي��ة ط��ب الأ����س���ن���ان, اأن 

وقال  وتطويريها,  ال�سياحية  التنمية 
ال�����س��ي��اح��ة  اإن »امل��م��ل��ك��ة مت��ت��ل��ك م��ق��وم��ات 
اجل����ي����دة يف ع�����دد م����ن امل���ن���اط���ق واأه���م���ه���ا 
ال�سياحة الدينية. كما اأن الطاقة املتجددة 
ودليل  النفطية,  للم�سادر  جيد  بديل  هي 
اعتمادا  تعتمد  ن��راه من �سناعات  ما  ذل��ك 

كامال على الطاقة ال�سم�سية«.
واأما الطالب علي عبداهلل ال�سهراين, 
فاأ�سار  وامل��ال��ي��ة,  الإداري����ة  العلوم  كلية  م��ن 
اإل���ى اأن ال��روؤي��ة اأك���دت ع��دم الع��ت��م��اد على 
النفط على  اأن  ذاك���را  واح���د,  دخ��ل  م�سدر 
اإلى  وجه اخل�سو�س غري متجدد, ويحتاج 
قائال:  واختتم  ليتكون,  ال�سنوات  ماليني 
اأف�سل,  م�ستقبل  نحو  جيدة  خطوة  »ه��ذه 
�ساحب  ب��ق��ول  خ���ريا  م�ستب�سرون  ون��ح��ن 
�سلمان يف  الأم��ري حممد بن  امللكي  ال�سمو 
اململكة   يف  البطالة  ن�سبة  تقليل  يخ�س  ما 

بروؤيتها لعام 2030«.

األمير الشاب

نايف األحمري

قد  التي  الكلمات  ه��ذه  مني  لينتظر  اليوم  عنه  �ساأحتدث  من  ب��اأن  اعلم 
بن  حممد  الأم���ري  كثريا  يهمني  ولكن  ري���اء,  اأو  تزلفا  البع�س  يح�سبها 
�سلمان, ذلك الرجل الثالثيني البارع الذي اأ�سبح عالمة فارقة يف قيادة 
قوة  م��ا  يوما  ال�سعودية  �ستجعل  و�سيا�سية  اقت�سادية  مناح  اإل��ى  ال��ب��الد 

عظمى لي�ستهان باأمرها.
 يف ع���ام 1991 ك���ان الأم����ري ب��ن��در ب��ن ���س��ل��ط��ان ���س��ف��ريا ل��ل�����س��ع��ودي��ة يف 
اأن عقله يدار من قبل  الذي تظن  ذكيا وعمليا للحد  �سابا  وا�سنطن, وكان 
�سركة »اأبل«, يح�سب خلطواته األف ح�ساب ويعلم اأن كل خطوة له هي مفرتق 
طرق بالن�سبة لبالده, وكان حفيد موؤ�س�س اململكة مفتاحا لإنقاذ بالده من 
حربي اخلليج الأولى والثانية؛ اإذ برهن للعامل اأن بالده اأقوى من اأن تاأبه 

بال�ستفزازات اخلارجية, وهناك الكثري من املنجزات لهذا الرجل املعطاء.
ابن  عن  كثريا  ليختلف  الآخ��ر  املوؤ�س�س  فحفيد  نف�سه؛  يعيد  امل�سهد   
فذا  ق��ائ��دا  ك��ان  �سلمان  ب��ن  ت�سرفه. حممد  وده��ائ��ه وح�سن  ذك��ائ��ه  عمه يف 
ال�سرعية  واإع���ادة  العابثني  اأي��ادي  اليمن من  واإن��ق��اذ  لعميلة عا�سفة احل��زم 

لتحل حمل الفو�سى والأحزاب املتناحرة وامللي�سيات.
اأ�سبح هذا الرجل من اأقوى 100 �سخ�سية موؤثرة يف العامل يف العام 
اإمنا نرى فعله وحزمه يف  املا�سي, ومل نكن ن�سمع �سوت هذا الرجل بل 
يف  والإ���س��الم��ي  العربي  ال�سمل  مل  اإل��ى  �سعيه  واأي�سا  ال�سعودي,  ال��داخ��ل 

مركب واحد.
 وقبيل اأيام, اأعلن الأمري ال�ساب روؤية اململكة 2030 التي قام بالإ�سراف 
عليها مبا�سرة ومتابعة اأدق تفا�سيلها حتى يوم اإعالنها, وحينها خرج للعلن 
يف لقاء تلفزيوين مع الأ�ستاذ تركي الدخيل عر �سا�سة العربية اأبهر اجلميع 
البلد  هذا  وقربه من مواطني  البالد  الق�سايا يف  كل  تعاطيه مع  بطريقة 
ب��اأن هنالك مايجب  والإمي���ان  وال��ذك��اء  التوا�سع  وك��ان قمة يف  لهم,  وحبه 

اإ�سالحه لنكون يف عداد املتقدمني دائما.
كان يتحدث عن اأننا ح�سارة مل تكن تعرف النفط واملال ولكنها جلبت 
اأنه ل داعي لأن نقلق على  اإلى  اإ�سارة  مببادئ الرجال الثابتة والقومية, يف 
اأ�سعار النفط؛ ففي يوم ما لن يكون هو دخلنا الرئي�س. هذه الروؤية اجلديدة 
لدولة  جديدا  تاريخا  �سلمان  بن  حممد  ف�سيكتب  منها   %70 اإجن��از  مت  لو 

�سعودية رابعة قادرة على النه�سة والتقدم ب�سواعد اأبنائها.
اأختم قائال: حممد بن �سلمان منوذج لكل �ساب عربي طموح. ول يعلم 
كثريون ب�اأن هذا الأمري كان ُيجر على قراءة كتاب كل اأ�سبوع باإ�سراف والده 
�سلمان بن عبدالعزيز, وليعلم الكثري باأنه ح�سد املرتبة الأولى للمتفوقني 
والطموح  اجلامعة.  مرحلة  يف  الثانية  واملرتبة  العامة  للثانوية  درا�سته  يف 

والعمل ي�سنعان رجال اأفذاذا مثل حممد بن �سلمان.

بوح طالب

طالب: مقبلون على مستقبل واعد
تتنوع فيه مصادر الدخل
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رؤية 2030..
كلنا شريك

حسن أحمد العواجي

ريتويت

»روؤي��ة  يف  التقني  اجلانب  �سمها  والتطلعات  الآم���ال  من  جملة 
العهد  ويل  ويل  اأعلنها  التي   »2030 ال�سعودية  العربية  اململكة 
عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

اآل �سعود.
لبناء  الرقمية  التحتية  البنية  تطوير  ال��روؤي��ة  تغفل  مل 
اأن�سطة �سناعية متطورة, والعمل على تو�سيع جمالت النطاق 
90% من  لأك��رث من  الإنرتنت  لإي�سال  ال�سرعة  العري�س عايل 
للمناطق  و%66  العالية  ال�سكانية  الكثافة  ذات  امل��دن  يف  امل��ن��ازل 
النائية, مع تعزيز حوكمة التحول الرقمي باإيجاد �سراكة فاعلة 
بني احلكومة وم�سغلي الت�سالت ودعم امل�ستثمرين املحليني يف 

قطاع الت�سالت وتقنية املعلومات وغريها.
هذه الآمال العري�سة �ست�سبح واقعا معي�سا باإذن اهلل متى 
كان هناك تكاتف من اجلميع, بل قد ننجح يف ك�سر كل الأرقام 
لتحقيق  وحمفزاتنا  الكبار,  م�ساف  يف   واح��د«  »الرقم  ون�سبح 
�سعار  رافعني  الهمم,  و�سحذ   لالأف�سل,  بالتغيري  اإمياننا  ذل��ك 

باحلزم والعزم وجهود الرجال �سنتقدم اإلى الأمام.
اهلل  م�سيئة  اإل  عنه  يثنينا  ل  اأعيننا  ن�سب  وا���س��ح  هدفنا 

�سبحانه.
عاي�سنا وم���ا زل��ن��ا م��رح��ل��ة ح���زم وع���زم ورغ��ب��ة ج��احم��ة يف 
العربي,  اأخ���رى يف حميطنا  ب��دول  تع�سف  م��ن حم��ن  النهو�س 
واجهنا الإرهاب بالعقل, والتطرف باملنطق, اعرتفنا بالتق�سري 
اإلى حيث  يف بع�س اجلوانب فعاجلناه حتى و�سلنا بتوفيق اهلل 
ب�سي�س  ل��رى من  ال��ظ��الم,  نلعن  ال�سموع ومل  اأوق��دن��ا  نطمح, 
النور اخلافت روؤية �ساغت حروفها عقول همها الوحيد اأن ترى 
هذا الوطن �ساخماً ي�سدح ب�سوت احلق .. ل اإله اإل اهلل حممد 

ر�سول اهلل.
ح��ول  وال���س��ط��ف��اف  للتعا�سد  دع����وة   2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي����ة 
تكاتفنا  يف  فنجاحنا  واقعا؛  املر�سوم  لي�سبح  الر�سيدة   القيادة 
»الرقم  اإلى  الهم لن�سل  اأيدي بع�سنا لبع�س وتقا�سمنا  ويف مد 
واحد«, فمعا ن�سارك يف تنفيذ م�ستقبل هو لنا ولأبنائنا وحفدتنا 

وقبل كل ذلك لوطننا.

السعودية 
 2030
تقنيا

تطوير البنية التحتية الرقمية بصفتها
أساس بناء أنشطة صناعية متطورة لجذب المستثمرين.

تطوير تقنيات النطاق العريض عالي السرعة.

زيادة نسبة تغطية اإلنترنت عالي السرعة
داخل المدن وخارجها.

تحفيز االستثمار في تقنيات النطاق العريض
في المدن ذات الكثافة السكانية.

وضع معايير للمباني قيد اإلنشاء لتسهيل
مد شبكة النطاق العريض.

إنشاء مجلس وطني خاص لتعزيز حوكمة
التحول الرقمي وتهيئة القوانين والتنظيمات.
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كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد

ا�ستب�سرت طالبات اجلامعة بالروؤية 2030, 
وو���س��ف��ن��ه��ا ب��ال��ن��ق��ل��ة ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ود 

اململكة اإلى الريادة العاملية.
اأو�سح  »اآف����اق«  اأج��رت��ه  ا�ستطالع  ويف 
اأن اخل��ط��ة طموحة  ال��ط��ال��ب��ات  ع���دد م��ن 
وتهدف اإلى تطوير املجتمع يف مدة وجيزة 
وت��غ��ي��ري امل��م��ل��ك��ة ت��غ��ي��ريا اإي��ج��اب��ي��ا ج��ذري��ا, 
ال�سرتاتيجية  جناح  من   %70 اأن  واأ�سفن 

مرهون بال�سباب واجليل النا�سئ.
وقالت الطالبة رغد علي القحطاين, 
من ق�سم اللغة العربية, اإن امللك �سلمان بن 
من  مزيجا  جمع  اهلل,  حفظه  عبدالعزيز, 
ال�سباب  بتعيينه  واحل��دي��ث  الأ�سيل  الفكر 
من اأجل مواكبة العوملة والتحديث امل�ستمر, 
مزودا اإياهم بالأفكار الأ�سيلة التي ت�سيف 
ال�ساعد وتثبت  اإل��ى اجليل  والقوة  اخل��رة 
يلم�سه  واق���ع���اً  ع��م��ل��ي��اً وجت��ع��ل��ه��ا  جت��ارب��ه��ا 
ك���ل م���واط���ن ���س��ع��ودي وك���ل م��ق��ي��م يف ب��الد 
احلرمني, وا�سفة الروؤية باخلطة الواعدة 
الكفيلة بتحقيق اقت�ساد مزدهر. واختتمت 
العربية  اململكة  اهلل  قائلة: »حفظ  حديثها 

ال�سعودية وولة اأمرها«.

تفاؤل
وب�������دت ال���ط���ال���ب���ة ح�������س���ة ع���ب���د ال���رح���م���ن 
ال�����س��ه��راين م��ت��ف��ائ��ل��ة اأث���ن���اء ح��دي��ث��ه��ا اإل���ى 
ب��ال��ت��ح��ول  ف��رح��ت��ه��ا  اأن  م����وؤك����دة  اآف��������اق«,   «
الق��ت�����س��ادي ت��ف��وق ال��و���س��ف, م�����س��رية اإل��ى 
اإب���راز  ع��ل��ى  �ستعمل  ال��ط��م��وح��ة  اخل��ط��ة  اأن 
اقت�سادي  م�ستوى  اإلى  وارتقائها  ال�سعودية 
»علينا  حديثها:  خ��ت��ام  يف  وق��ال��ت  م��رم��وق. 
ال���دع���اء وال��ت��ن��ف��ي��ذ وع��ل��ى ال���ق���ادة ال��ت��دب��ري, 
ب��الد احلرمني ملا هو خري للبالد  وف��ق اهلل 

والعباد«. 

شمس التطور
ا�ستهلت ح�سة اآل درع, من ق�سم الكيمياء, 
اأ�سرقت على بالدنا  »قد   : بالآتي  حديثها 
جتمعت  ق��د  نعم  وال��رق��ي.  التطور  �سم�س 
بالدنا,  على  بقطرها  لتهل  اخل��ري  �سحب 
قد هب هواء الركات ليحملنا اإلى العوامل 

الأولى«.
واأ�سارت اإلى اأن الروؤية حتمل الب�سائر 
لكل ال�سعوديني, م�سيفة اأن من �ساأنها اأن 
ت��ق��ف��ز  ب��الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي اإل����ى م�ساف 
اقت�سادات العامل الأول, واأردفت: »مرحبا 

بال�سعودية الفتية البهية«.
اأف��ن��ان ع��ب��داهلل ع�سريي, من  وق��ال��ت 
طموحة   2030 »روؤي����ة  ال��ري��ا���س��ي��ات:  ق�سم 
وجيزة  م��دة  يف  املجتمع  لتطوير  وت��ه��دف 
جذريا«,  تغيريا  اململكة  م�ستقبل  وتغيري  
مو�سحة اأن 70% من جناح اخلطة املباركة 

مرهون بال�سباب واجليل القادم.
ال��واج��ب على كل فرد  »م��ن  وتابعت: 
يف املجتمع الإ�سهام يف حتقيق هذه الروؤية 
جناحها  ويعني  ال��ف��رد,  و  الوطن  مل�سلحة 
يعانيها  ع���دي���دة  م�����س��ك��الت  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب 
ال�������س���ب���اب, اأب����رزه����ا ال���ب���ط���ال���ة؛ ل����ذا يجب 
الروؤية  اأج��ل هذه  العمل من  علينا جميعا 
وحياة  مزدهر  اقت�ساد  لتحقيق  والتكاتف 

رغيدة يف البالد«.

هو  امل��واط��ن  اأن  اإل��ى  م�سرية  والطموحة, 
اأحد ركائز جناحها. واأو�سحت اأن اخلطة 
اأنها  موؤكدة  امل��ح��دود,  الدخل  ذوي  راع��ت 
القائمة  امل�سكالت  با�ستعرا�س  تكتف  مل 
واإمن�����ا ع��اجل��ت��ه��ا اأي�����س��ا ب��و���س��ع اخل��ط��ط 
للنهو�س  ال��ن��اج��ح��ة  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ب��امل��م��ل��ك��ة, لف��ت��ة اإل����ى اأن ت��ن��وي��ع م�����س��ادر 
الدخل كفيل بتحقيق بنود الروؤية 2030.

عهد جديد
وات����ف����ق ك����ل م����ن ن�����وف ع���اي�������س, وه���ن���اء 
ع�����س��ريي, م���ن ق�����س��م الإع�������الم, ع��ل��ى اأن 
امل��م��ل��ك��ة م��ق��ب��ل��ه ع���ل���ى ع���ه���د ج���دي���د م��ن 
م�سريتها  ب��ه  لتكمل  وال��ت��ط��ور   النه�سة 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ال��ت��ي ب�����داأت م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س 
العزيز  امللك عبد  املوحد  يد  اململكة على 

طيب اهلل ثراه.
من  ال��ق��ح��ط��اين,  �سما  ق��ال��ت  بينما 
روؤي��ة  اإن  اأي�سا,  والت�سال  الإع��الم  ق�سم 
وتخطيط  ح��ا���س��ر  ذه���ن  ع��ن  ت��ن��م   2030

رؤية جريئة
ال�سهراين,  الرحمن  عبد  �سباح  اأ���س��ادت 
م��ن ق�����س��م الق��ت�����س��اد امل���ن���زيل, ب��ال��روؤي��ة, 
اأع���ط���ت الأول����وي����ة لل�سعب  اأن���ه���ا  م���وؤك���دة 
وح��������ددت ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات���ه���ا ب���ن���اء ع��ل��ى 

طموحات ال�ساب.
وقالت: »ال�سعب اأ�سا�س الدولة ولهم 
والنظر  مطالبهم  اإل��ى  بال�ستماع  احل��ق 
يف الأع��م��ال وال��وظ��ائ��ف وزي����ادة توظيف 
من  ال��ع��ايل  التعليم  وتطوير  العاطلني, 

اأجل تخريج كوادر  وطنية متميزة«.
واخ��ت��ت��م��ت ح��دي��ث��ه��ا ب���رف���ع ال�����س��ك��ر 
اإل����ى خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني, امللك 
�سلمان بن عبد العزيز, وويل العهد وزير 
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الداخلية, 
حممد بن نايف, وويل ويل العهد, وزير 
ال���دف���اع, ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 

حممد بن �سلمان, حفظهم اهلل جميعا.
وو������س�����ف�����ت ن��������دى م���������س����اع����د, م��ن 
ق�����س��م ع��ل��م ال��ن��ف�����س, ال����روؤي����ة ب��اجل��ري��ئ��ة 

ال��وط��ن.  ل��ه��ذا  م�����س��رق  مل�ستقبل  حم��ن��ك 
واأردفت: »نرتقب التنفيذ بكل ثقة«.  

ق�سم  من  ع�سريي,  �ساحله  و�سمت 
�سبقها,  اأ�سوات من  اإلى  الإع��الم, �سوتها 
ف��ق��ال��ت: »ه���ذه ال��روؤي��ة ك��ان��ت م��ن بواعث 
ال�سعودي  لل�سعب  والأم�����ان  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
الوطن  ه��ذا  ير�سمه  ال��ذي  امل�ستقبل  على 

لالأجيال القادمة«. 
ق�سم  من  القحطاين,  �سهري  وقالت 
اأم��ام��ك  الإع�����الم والت�������س���ال: »اأن ت�����س��ع 
الوطن,  مل�ستقبل  ومف�سلة  وا�سحة  خطة 
التام  الثقة  تبادل  على  كامل  دليل  فهذا 
»نحن  واأ�سافت:  واحلكومة,  ال�سعب  بني 
وباإمكانيته  ل��ن��ا وط��ن��ن��ا  ي��ق��دم��ه  ن��ث��ق مب��ا 

ون�سعى لتقدمي ما بو�سعنا من اأجله«. 
ق�سم  م��ن  القحطاين,  اأم���ل  وعلقت 
ال��روؤي��ة قائلة:  الإع���الم والت�����س��ال, على 
»���س��دين ب��ع�����س اأه�����داف ال���روؤي���ة وم��ن��ه��ا:  
ت��ط��وي��ر ث���الث م��ن م���دن امل��م��ل��ك��ة لتكون 
�سمن اأف�سل 100 مدينة يف العامل«, وهذا 
بالقطاع  النهو�س  ي�سهم يف  اأن  �ساأنه  من 

ال�سياحي«.
اأثلجت  التي  البنود  »م��ن  واأ�سافت: 
���س��دور امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات, تخفي�س 
وه��ذا   ,7 ال��ى   %11٫6 م��ن  البطالة  معدل 
ي�سب يف م�سلحة اخلريجني واخلريجات 
ال��ذي��ن م��ا ي���زال���ون ع��اط��ل��ني ع��ن العمل, 
وي��ب��ح��ث��ون ب�����س��ت��ى ال���ط���رق ع���ن وظ��ائ��ف 
تخدمهم وتعو�س لهم تعب ال�سنني التي 

ق�سوها للح�سول على تلك ال�سهادات«.
وتابعت: »جميع اأهداف روؤية اململكة 
مملكة  ب���الدن���ا  ن����رى  اأن  ون���ري���د  م��ه��م��ة 
ال��ع��امل,  اأن��ح��اء  ك��ل  م��ن  ال�سياح  يق�سدها 
وت�سد حاجاتهم,  اأبنائها  مملكة ت�سم كل 
امل��رات��ب,  اأع��ل��ى  اإل���ى  لت�سل  ت��رق��ى  مملكة 
مكانتها  وُي��ع��ل��ي  كلمتها  ���س��ريف��ع  مملكة 
اهلل  ك��ت��اب  على  اجتمعوا  وح��ك��وم��ة  �سعب 
و���س��ن��ة ر����س���ول���ه واحت�������دوا ل��ي��ق��ف��وا �سفا 

واحدا«.

خطة تبهر العالم
علم  ق�سم  م��ن  ع�سريي,  الهنوف  وق��ال��ت 
ال��ن��ف�����س,  اإن  روؤي������ة الأم������ري حم��م��د بن 
�سلمان جديدة ومبتكرة وعظيمة يحاول 
اململكة,  اأن ي�ستفيد فيها من كل جزء يف 
واأردف�����ت: »اأج����زم اأن جن���اح ه���ذه ال��روؤي��ة 

�سوف يبهر العامل«. 
ع��ل��ي  اأروى  و�����س����ف����ت  ب�������دوره�������ا, 
الطبيعي,  العالج  ق�سم  من  القحطاين, 
اخلطة بنقطة حتول تاريخية يف اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��وط��ن وامل���واط���ن, 
وع����ل����ى ج���م���ي���ع امل�������س���ت���وي���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ة 
م�سيفة  والقت�سادية,  وال�سرتاتيجية 
املجالت  وتفتح  القوة  مكامن  تعزز  اأنها 

الأخرى غري العتماد على النفط . 
واأو�سحت اأن الروؤية ت�سعى لتحقيق 
على  وتعمل  الف�ساد,  وحم��ارب��ة  ال��ن��زاه��ة 
وت�ساعدها  ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ت�سجيع 

على النهو�س.
مل�ستقبل  روؤي����ة  اأن��ه��ا  »اأرى  وق��ال��ت: 
لنحتل  والتفوق,  بالعطاء  وواع��د  م�سرق 

اأعلى املراتب مب�ساف الدول الكرى«.

طالبات: 70% من نجاح الخطة 
مرهون بالجيل الصاعد
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هذا العدد
يف اط���ار اه��ت��م��ام ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د واه��ت��م��ام �سحيفة »اآف����اق« 
ب���الح���داث ال��ك��رى يف ب���الدن���ا, ل��ن جن��د اأه����م واأك����ر م��ن ح��دث 
للم�ستقبل,  ح��دث  فهو   ,»2030 ال�سعودية  العربية  اململكة  »روؤي��ة 
وحدث يتقاطع فيه املحلي والدويل, وحدث تتقاطع فيه خمتلف 
جمالت احلياة ال�سعودية, وحدث يت�سارك فيه القطاع احلكومي 
مع القطاع اخلا�س, وحدث ي�سرتعي اهتمام اجلميع يف املجتمع, 

كبارا و�سغارا, رجال ون�ساءا, مواطنني ومقيمني.
ونحن يف �سحيفة »اآفاق« �سعدنا ان نفرد لهذا احلدث الكبري 
لهذه  تفرد  جامعية  وغ��ري  جامعية  �سحيفة  ك��اأول  خا�سا,  ع��ددا 
الروؤية جميع �سفحاتها يف �سمولية وتكاملية وحتليلية ا�ستثنائية.
لهذا  ال�سحيفة  خطة  عن  املا�سي  العدد  يف  اعلنُت  وعندما 
ال��ع��دد اخل��ا���س ع��ن »ال���روؤي���ة« ان��ه��ال��ت ك��ث��ري م��ن امل�����س��ارك��ات من 
خمتلف من�سوبي اجلامعة ومن خارجها على ال�سحيفة رغبة يف 
مثل هذه امل�ساركة املهمة يف عدد ا�ستثنائي. ونعتذر للبع�س الذين 

مل نتمكن من ادراج م�ساركاتهم معنا فامل�ساحة تظل حمدودة.
يف  �ساركوا  الذين  والزميالت  ال��زم��الء  كافة  اأ�سكر  واخ��ريا 
انتاج هذا العدد الذي نراه اأهم اعداد ال�سحيفة, وهو م�سدر فخر 

واعتزاز لنا جميعا.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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