
 ي باالنجليز 2030عناصر بحث عن رؤية 

 :باإلنجليزي، وذلك على النحو اآلتي 2030وفيما يلي سيتم ذكر العناصر الخاصة بموضوع البحث عن رؤية 

 .باالنجليزي 2030مقدمة بحث عن رؤية  •
 .باالنجليزي 2030بحث عن رؤية  •

o  2030ما هي رؤية المملكة. 
o   2030أهداف رؤية المملكة. 
o  2030المملكة   مشاريع رؤية. 

 .باالنجليزي 2030خاتمة بحث عن رؤية  •
 .doc باالنجليزي  2030بحث عن رؤية  •
 .pdf باالنجليزي  2030بحث عن رؤية  •

 باالنجليزي  2030مقدمة بحث عن رؤية 

Praise be to God, Lord of the worlds, for the blessing of science and research, which is one of the great blessings that have a role in the 

advancement of the individual. God Almighty has honored us to put in your hands the fruit of the lengthy research that continued to be 

worked on for some time, as Vision 2030 is a huge and very important plan. Therefore, it is one of the topics that the student should be 

familiarized with. Its importance is to carry out social, economic and cultural reforms in the Kingdom of Saudi Arabia, which 

constituted an important matter in all the decisions of the Kingdom at the present time. 

بين أيديكم ثمرة البحث المطّول لنضع  -تعالى-الحمد هلل رّب العالمين على نعمة العلم والبحث التي تعدّ من النعم العظيمة والتي لها دور في ارتقاء الفرد، فقد أكرمنا هللا  :الترجمة

بأنّها خّطة ضخمة في غاية األهمية، ولذلك تعتبر أحد المواضيع التي ينبغي أن يتم تعريف الطالب بأهميتها،   2030الذي استمّر العمل عليه لبعض من الوقت، حيث تُعدّ رؤية 

 .المملكة العربية السعودية، فقد شّكلت أمراً مهّماً في جميع قرارات المملكة في الوقت الحالي حيث أّن أهدافها تتمثل بالقيام بإصالحات أجتماعية واقتصادية وثقافية في

 باالنجليزي  2030بحث عن رؤية 

Saudi Vision 2030 is considered the main center on which all the Kingdom’s recent decisions are based. It is a plan aimed at complete 

economic and social reform, restructuring and development for both the economy and society, in order to achieve the advancement of 

the Kingdom, and from the importance of this talk a comprehensive research will be included About Vision 2030 based on the 

following paragraphs: 



خطة تهدف إلى اإلصالح االقتصادي واالجتماعي   السُّعُودية بأنها المركز األساسي الذي تستند عليه جميع قرارات المملكة في اآلونة األخيرة، فهي 2030تعتبر رؤية  :الترجمة

 2030ّرفعة للمملكة، ومن أهمية هذا الحديث سيتم إدراج بحث شامل عن رؤية بشكل كامل، وإعادة الهيكلة والتطوير لكل من االقتصاد والمجتمع، وذلك من أجل تحقيق ال

 :باالستناد إلى الفقرات اآلتية

 2030ما هي رؤية المملكة  

Vision 2030 is one of the largest and most prominent projects and plans that in turn promote a better and promising future for the 

Kingdom of Saudi Arabia, as this vision contributes to the development of all fields and sectors within the Kingdom without 

exception. Together, they constitute the creation of a cohesive and prosperous society through which the aspirations and desires of 

citizens are achieved. That is why this vision was launched by the Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz 

[1]on the 18th of Rajab 1437 AH, which corresponds to the 25th of April 2016. 

اهم في  واحدة من أضخم وأبرز المشاريع والخطط التي بدورها النهوض بمستقبل أفضل وواعد للمملكة العربيّة السعوديّة، حيُث إّن هذه الّرؤية تسهي  2030إّن رؤية  :الترجمة

طموح واالقتصاد المزدهر، وتشكل  تطوير كافة المجاالت والقطاعات داخل المملكة بدون استثناء، فهي ترتكز على ثالثة محاور أساسية تتمثّل في المجتمع الحيوي والوطن ال

ريفين الملك سلمان بن عبد العزيز معًا إنشاء مجتمع متماسك ومزدهر يتم من خالله تحقيق طموحات ورغبات المواطنين، ولذلك تّم إطالق هذه الرؤية من قبل خادم الحرمين الش

 .2016من شهر ابريل لعام  25هـ، والذي يوافق 1437من شهر رجب لعام  18في 

 متى اطلق خادم الحرمين الشريفين رؤيه: شاهد أيًضا

  2030أهداف رؤية المملكة  

There are a set of goals that have been set to achieve the vision of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 2030, which constitutes 

an integrated upgrading and development in various economic, cultural, educational and social fields, in addition to achieving a 

[1]prosperous economy and a better tomorrow. These goals are as follows: 

• Contribute to reducing unemployment. 
• Work to increase the level of non-oil exports. 
• Project management and systems review in the best way. 
• Increasing the value of the public assets belonging to the investment fund. 
• Stimulating Islamic values, in addition to achieving social responsibility 
• Transforming Saudi companies into international companies so that they have a major role in global markets. 



تشكل ارتقاًء وتطوًرا متكاماًل في مختلف المجاالت االقتصادية  ، بحيث2030هناك مجموعة من األهداف التي تم وضعها لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام   :الترجمة

  :والثقافية والتعليمية واالجتماعية، باإلضافة إلى الوصول الى اقتصاد مزدهر وغٍد أفضل، وتتمثل هذه األهداف كما يلي

 .المساهمة في تقليل نسبة البطالة •
 .العمل على زيادة مستوى الصادرات غير النفطية •
 .إدارة المشروعات ومراجعة األنظمة بأفضل صورة •
 .زيادة القيمة الخاصة باألصول العامة التي تتبع لصندوق االستثمارات •
 .تحفيز القيم اإلسالمية، باإلضافة إلى تحقيق المسؤولية االجتماعية •
 .تحويل الشركات السعودية إلى شركات عالمية بحيث يكون لها دور كبير في األسواق العالمية •

 بالهجري 2030متى اطلقت رؤية : شاهد أيًضا

 2030مشاريع رؤية المملكة 

The projects of the Kingdom of Saudi Arabia’s vision for the year 2030 are a comprehensive development and development initiative. 

It seeks to move the Kingdom to an unprecedented and prestigious position in various fields without exception, as it contributes to 

[1]achieving growth and development for the entire Saudi society. The most prominent of these projects are the following: 

• Qiddiya Project. 
• Downtown Jeddah project. 

Neom City Project. 
• Amala project. 
• The new Taif project. 
• Diriyah Gate Project. 
• Al-Faisaliah Project. 
• Red Sea Project. 
• Al Souda Development Program. 
• The project to develop the central area in the city. 
• Saline water desalination project using solar energy. 

هي عبارة عن مبادرة تطوير وتنمية شاملة، فهي تسعى إلى نقل المملكة إلى مكانة مرموقة غير مسبوقة في  2030إّن مشاريع رؤية المملكة العربية السُّعُودية لعام  :الترجمة

 :مختلف المجاالت دون استثناء، حيث تساهم في تحقيق النمو والتطور للمجتمع السعودي بأكمله، ومن أبرز هذه المشاريع ما يلي

 .مشروع القدية •



 .مشروع داون تاون جدة •
 .ينة نيوممشروع مد •
 .مشروع أماال •
 .مشروع الطائف الجديد •
 .مشروع بوابة الدرعية •
 .مشروع الفيصلية •
 .مشروع البحر األحمر •
 .برنامج السودة للتطوير •
 .مشروع تطوير المنطقة المركزية في المدينة •
 .مشروع تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية •

 باالنجليزي  2030تعبير عن رؤية : شاهد أيًضا

 باالنجليزي  2030خاتمة بحث عن رؤية 

Vision 2030 is one of the important plans through which the Kingdom of Saudi Arabia will be upgraded and the Saudi people will be 

promoted. It is important to talk about this topic. Through the research paragraphs, we introduced the reader to the 2030 vision of the 

Kingdom of Saudi Arabia, as it is represented in placing Saudi Arabia in a distinguished and prosperous position among the countries 

of the world. The applicant, as its objectives were discussed, in addition to a statement of its most important projects, do not forget us 

from the grace of your prayers, may God bless you and help us and you for good. 

ل هذا  هي أحد الخطط المهمة والتي سيتّم من خاللها االرتقاء بالمملكة العربية الّسعودية، والنّهوض بالّشعب الّسعودي، ومن أهمية الحديث حو 2030إّن رؤية  :الترجمة

مكانة متميّزة ومزدهرة بين دول العالم المتقدّم،  للمملكة العربية السعودية، فهي تتمثل بوضع السعودية في  2030الموضوع قُمنا عبر فقرات البحث بتعريف القارئ على رؤية 

 .كما تّم التطرق ألهدافها، باإلضافة إلى بيان أهم مشاريعها، فال تنسونا من فضل دعائكم، بارك هللا بكم وأعاننا وإيّاكم على الخير

 


