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" ، وهي خطة طموحة للغاية لتنويع 2030نشر ولي العهد محمد بن سلمان والمحكمة الملكية "رؤية  ، 2016في أبريل 
اقتصاد المملكة العربية السعودية وتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات. لتحقيق هذا التحول ، يجب أن يصبح القطاع الخاص 

يوفر القطاع العام ، بما في ذلك قطاع النفط والبتروكيماويات ، ثلثي  محرًكا قويًا يقود النمو االقتصادي في المستقبل. واليوم ،
٪ من  70الناتج المحلي اإلجمالي. ضعف عدد األشخاص الذين يعملون في القطاع العام مثل القطاع الخاص. في دولة حيث 

 ، من الواضح أن هذا ليس حالة مستدامة.   30السكان تحت سن 

حاجة المملكة إلى تغيير نموذجها االقتصادي الوطني وتغيير العالقة بين األسرة الحاكمة عبارة جريئة عن  2030إن رؤية 
 والشعب لخلق مجتمع أفضل. إنها مهمة جريئة بالتأكيد.

نقاط القوة والقدرات الفريدة للمملكة العربية السعودية في خطة استراتيجية طويلة األجل لمواجهة  2030ينظم مخطط رؤية 
التوجه العام والسياسات  2030اسية المتمثلة في االبتعاد عن االعتماد على اقتصاد منتج واحد. تحدد رؤية التحديات األس

واألهداف والغايات للمملكة. إن فهم األولويات الوطنية العريضة للمملكة أمر ضروري للنظر إليه كشريك ، وليس مجرد بائع 
 سعودية.عند القيام بأعمال تجارية في المملكة العربية ال
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 هناك ثالث ركائز أساسية ترتكز عليها الخطة: 

 

المملكة العربية السعودية هي أرض الحرمين الشريفين. إن كونك قلب العالم العربي واإلسالمي مسؤولية ضخمة ويجب على 
 الدولة أن تنمو في هذا الدور بعناية.

العربية السعودية لتصبح قوة استثمارية عالمية ، وتحفيز االقتصاد  الموارد المالية: استخدم الموارد المالية الكبيرة في المملكة
 وتنويع اإليرادات.

 الموارد الجغرافية: استخدم الموقع االستراتيجي للمملكة العربية السعودية لتصبح مركًزا عالمًيا يربط ثالث قارات.

 
 ؟ في التعليم 2030ما هي رؤية 

 
التعليم من أجل دفع عجلة التنمية االقتصادية إيمانا من المملكة بأن التعليم هو أساس التنمية. جاءت تلك الرؤية الخاصة بمجال 

وروح التقدم، فبه تُبنى العقول وتُخلق األفكار. ليستطيع اإلنسان أن يتعرف على مهاراته وقدراته وبالتالي يستطيع أن يُحدد 
 .عة وطنه بدفع عجلة التنمية االقتصاديةأهدافه بشكل سليم، ويلتحق بسوق العمل، فيُساهم في رف

 
في التعليم  2030أهداف رؤية   

 :مجموعة من األهداف التي تسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع، ومنها  2030حددت رؤية السعودية 

 .العمل على التخلص من الفارق الكبير ما بين ناتج العملية التعليمية، ومتطلبات العمل في السوق السعودي •
 .المنظومة التعليمية بجميع عناصرها ومفرداتها  تطوير •
 .تنمية المهارات والقدرات التي تُساعد الطالب على معرفة الوظيفة أو المهنة المناسبة •
 .أن تكون هناك خمس جامعات سعودية على قائمة أفضل مائتي جامعة دولية بالعالم •
 .العالمجامعة دولية في  500أن تُصنف جامعتان حكوميتان ضمن أفضل  •
 .االرتقاء بنتائج التحصيل العلمي للطالب في مختلف المراحل التعليمية •
العمل على تطوير المناهج، والتخلص من أسلوب الحفظ والتلقين. مع إدخال العديد من األساليب التي تعمل على تنمية مهارات  •

 .الطالب
ظراً لدورها األساسي في توظيف قدرات الطالب بما يُناسب تشجيع المواهب الطالبية واالهتمام باألنشطة إلى جانب التعليم. ن •

 .ميوله
 .مراقبة ومتابعة األداء، من خالل قياس مؤشر التنمية التعليمية، وإدخال التعديالت •
 .توفير فرص للتدريب والتأهيل في مختلف المؤسسات والشركات التي تُتيح ذلك •
 .عاتاالهتمام بدور قسم الموارد البشرية في مختلف القطا •
 .إنشاء ملف كامل لكل طالب على قاعدة بيانات. لمتابعة التطورات التي طرأت عليه منذ تخرجه •
 .تشجيع البحث العلمي، وكذلك العمل على توفير اإلمكانيات واألدوات التي تُساعد على تطبيقه •
 .دعم المبتكرين والمبدعين، من أجل االستفادة من مشاركتهم في التنمية •
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