
التطوير التنظيمي، واإلداريالتنمية االجتماعيةالتنمية االقتصادية
تعـميق التنويع االقـت�صادي باأبعاده املختلفة. الهدف الـثـاين: 

التحول نحو االقت�صاد القائم  على املعرفة وجمتمع املعرفة.  الهدف الـثـالـث: 

الوطنـي،  لالقت�صاد  اال�صتيعابية  الطاقة  تو�صيع  الهدف الـرابـع: 
وتعزيز منوه، وا�صـتـقراره،  وقدراته التناف�صية. 

رفـع م�صـتـوى اإنتاجيـة االقت�صاد الوطني.   الهدف اخلـام�س: 

امل�صافة للموارد  الطبـيعيــة فـي االقت�صـــاد  القيمة  رفع  الهدف ال�صـاد�س: 
وحماية  ا�صتدامـتها،  و�صمان  م�صادرها،  وتنويع  الوطني، 

البـيـئـة، واملحافظة على احلياة الفطرية. 

وزيادة  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املن�صاآت  قطاع  تطوير  الهدف ال�صابع: 
اإ�صهـامـه فـي الناجت املحلي االإجمايل، وتوطني العمالة.

تعزيز اال�صتقرار املـايل والنقدي.  الهدف الـثــامن: 

اإنتاجيتـه  ورفـع  اخلـا�س،  الـقطـاع  اإ�صـهامات  زيادة  الهدف الـتا�صع: 
لتحقيق االأهـــداف التنموية.

اال�صتثمار االأمثل فـي املوارد ال�صكـانية، ورفع امل�صتوى  الـــهــدف العـــا�صــر : 
املعي�صي، وحت�صني نوعية احلياة جلميع فئات املجتمع.

تنمية املـوارد الـب�صرية، ورفـع اإنـتاجـيتها، وتـو�صيع  الهدف احلادي ع�صر: 
خياراتهـا فـي اكت�صاب الـمعارف واملهارات واخلربات. 
والبدنية،  واملعرفـية  الريادية  ال�صباب  قدرات  تطوير  الهدف الثاين ع�صر: 

ورفع كفاءا تهم؛ لالإ�صهام الفاعل فـي التنمية. 
التنمية  جماالت  فـي  اإ�صهامها  وزيادة  املراأة  متكني  الهدف الثالث عـ�صر: 

املختلفة. 
تعزيز �صبكات االأمان االجتماعي، ورعاية االأ�صرة  الهدف الـرابع ع�صر: 

والطفولة. 
توفـري فر�س العمل املالئمة والكافـية للعمالة  الهدف اخلام�س ع�صر: 

الوطنية واحلد من البطالة. 
وفق  املـالئم  الـ�صكن  على  املواطنني  ح�صول  تي�صري  الهدف ال�صاد�س ع�صر: 

برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب.
توفـري الرعاية ال�صحية ال�صاملة واملتكاملة ذات اجلودة  الهدف الـ�صابع ع�صر: 

العالية جلميع ال�صكان، وتي�صري احل�صول عليها. 
تنمية احلركة الثقافـية، واالرتقاء بالعمل االإعالمي. الهدف الثامن ع�صر: 

ودعم  املوؤ�ص�صي،  االإ�صالح  م�صرية  تعزيز  الهدف الـتـا�صـع ع�صــر: 
كفاءة  ورفع  املدين،  املجتمع  موؤ�ص�صات 

واإنتاجية اأجهزة الدولة وموظفـيها. 

رفع جودة تنفـيذ الربامج وامل�صروعات التنموية،  الهــــدف الـعــ�صــــرون: 
وتطوير اآليات تنفـيذها، ومتابعة �صيانتها. 

العامة  واملرافق  اخلدمات  بكفاءة  االرتقاء  الهدف احلادي والع�صرون: 
املقدمة لل�صكان، وزيادة كفايتها فـي خمتلف 

املناطق. 

حتقيق التنمية املتوازنة بني مناطق اململكة.  الهدف الثاين والع�صرون: 

تر�صيخ مبادئ امل�صاءلة، وال�صفافـية،  وحماية  الهدف الثالث والع�صرون: 
النزاهة، ومكافحة الف�صاد. 

جمل�س  دول  مع  االقت�صادي  التكامل  تعميق  الهدف الرابع والع�صرون: 
والدول  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
بالدول  اململكة  عالقات  وتطوير  العربية، 
دور  وتعزيز  ال�صديقة،  والدول  االإ�صالمية 

اململكة على ال�صعيد العاملي.

الهدف الأول : املحافظة على القيـم والتـعاليم الإ�سالمية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتر�سيـخ هوية اململكة العربية والإ�سالمية.
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